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Ssmsŝ tt, st d/t)//otsttstmc/s/?o/c/ŝ  ŝŝ /t6̂  dsc/s msct 
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0/V/s/̂  ctst §/9 om vss/̂ tsf, som s/̂  omtsttst st 
o/o/isvs/Vt, s/cs/ c/u i/ssm o/omss/̂ som ps, st POf- 
t,/s/7 tttm s/̂  t/t /̂ snt 9S/̂ son//9 b/̂ 9.

http://WWW.8i36gt0gcl3t3.cIK




L u n d s  S t i k t s

efter mestadels otryckta källor utarbetadt

af

Eawallin.

Andra delen.

Lund,
tryckt pä Bokhandlaren C. W. K. Gleerups fürlag, 

nti Berlingska Boktryckeriet,
1855.



Förord.

A ä  nu andra delen af detta arbete lämnaS i allmänhetenS 
händer, sär utg. med afseende pä arbetetS syfte och de källor, 
hwilka för detsamma begagnatö, äberopa hwad som blifw it an- 
fördt i förordet rill första delen. Derjemte fär utg. förklara 
sin tacksamhet för de bidrag, hwilka frän flera personer erhällitS. 
Bland dessa mäste främst nämnas prosten E. Rietz i Tygelsjö 
och Phil. mag. A. I .  Bruzelius, hwilka meddelat mänga upp- 
lyöningar, den förre om presterstapet i Orie, den sednare om 
det i Skytts härad. För flera insända bidrag stär utg. ocksä 
i förbindelse hoS häradsprostarna C. Sylvan, L. Holmberg och 
L. Grönwall, prosten C. Tegne'r, coll. sch., mag. U. Quensel 
m. fl.

Nägra rättelser ma ock anföraS. Sid. 5 rad. 15 stär 7'/?, 
läs 15; s. 24 r. 6 nedifr. st. Äret derefter, l. Ar 1736; s. 31
r. 9 st. Katrina, l. Christina; s. 40 r. 6 anmärkes att A. Nole'n 
war Westgölhe, hwadan orden: "härkomst och" böra utgä; s. 
82 r. 6 nedifr. utstrykas orden "elker O lai"; s. 83 r. 5 och 6 
st. uppgifweS hafwa blifwit, l. blef; s. r. st. dött, l. dog; s. 
87 r. 5 st. har snarare dä blifwit, l. blef d. ä.; s. 88 r. 10 
och 11 nedifr. st. Lindewall, l. Lundwall; s. 104 r. 12 och 13 st. 
hwilket uppgifweS hafwa stett, l. hwartill Han prestwigdeS ;
s. 107 r. 5 st. 1728, l. 1738; s. 108 r. 3 efter: prestwigd'--»/« 
s. ä. tilläggeS: tilltr. 1850; r. 8. st. 1850, l. 1849; s. 109
r. 4 nedifr. st. 1807, l. 1808; s. 113 r. 10 st. 1682, l. 1681;
s. 124 r. 7 och 8 nedifr. utstrykas orden: "troligen född-------
------ flera är yngre"; i stället läseS: född 1682; s. 130 r. 4
och 5 nedifr. utstrykas orden "hafwa tjenat------ armeen och";
s. 145 r. 3 st. Beckergren, l. Beckgren; s. 146 r. 11 nedifr. st. 
73, l. 62; s. 153 r. 23 och 24 läS "pa Krageholm" i stället 
för: HoS en grefwinna Piper; s. 154 r. 9 nedifr. utstrykas orden: 
"föreflogS----------  1824"; s. 157 r. 9 nedifr. st. omkr. 1725, l.



o 1725 i Broby; r. 8 st. härstädes, l. i Nöbbelöf; s. 186 
r. 3 nedifr., st. en grefwinna Brahe, l. grefwinnan Ebba Brahe;
r. 4 st. stall hafwa, l. habe; s. 190 r. 3 nedifr. tilläggeS: 
Sonen Hans Peter blef prest 1757; s. 229 r. 6 nedifr. stär 
Erik, l. EraSmuS; s. 250 r. 9 nedifr. st. Thedora, l. Theodora;
s. 270 r. 1 st. Aby, l. Äby; s. 342 r. 16 utstrykaS orden "30 
är gaminal."
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Oxie härad*).

Prostar.
»

H ans SivendSsön i Malmö 1560.
HanS Christensen S th en  i Malmö 1600.
H an s  R avn  i d:o 1605—1625.
Peder Lauritson i Husie 1625—1635.
Jörgen M adtzen  B ra a d  i Malmö 1635—1648. 
R ie ls  Sörensen i d:o 1649—1677.
N i ls  Hambrcrus i d:o 1677—1696.
Johan Hofwerb erg i d:o 1698—1728.
S am uel Fredrik  C o rw in  i d:o 1729— 1735. 
S w en Trägardh  i GeSste 1737—1740.
Jöns Rönbeck i Malmö 1740.
O lo f B lo m eliu s  i Arne 1740-1741.
O lo f B e rin g  i Huste 1741—1764.
Jöns P eter N o lle ro th  i Tygelsjö 1764—1770.
N ils  Hesslen, prof., past. i Husie 1770—1776.
Sw en Hansson M u n th e  i Malmö 1779—1783.
E l ia s  B il lb e rg  i Bunkeflod, tjenstförr. 1783—1785. 
Johan Jakob H e llm a n , prof. past. i Husie 1785—1790. 
S am u el Lemchen, theol. adj., past. i d:o 1790—1795. 
Ebbe B r in g , i Malmö 1796—1799.
C a r l  Johan E bers te in , prof., past. iHusie 1799—1808. 
C h ris tia n  W ä h lin , d:o d:o 1808—1815.
Anders P eter G u lla n d e r i Malmö 1815—1838. 
Christopher S y lw a n  i Foste, tjenstförr. 1838; ord. 1850.

*) Enligt den I. 335 uämnda handstristen har häradet sitt namn 
deras att det är rikt pä orar.
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Ityrkoherdar wid Malmö L. Petri eller Zwensta 
församlinA.

Med denn« församling war S a l l e r u p s  socken, som nu 
utgör ett eget Pastorat, förenad 1564—1832. Sistnämnde är 
ladeS BunkeflodS och Hyllie socknars Pastorat till Malmö S. 
Petri församling, men kommer wid inträffande pastorSvakanS 
att äter derifrän stiljaS och utgöra ett eget pastorat, e>zl. kgl. 
br. 1852.

1. N ik o la u s  M a r c i "ourrrtus in Malmhöghcr" blef 
1347 af konung MagnuS Smek förflyttad till Linköping, der 
Han 1351 lefde som kamt och domprost.

2. C la e s  B arn o w  uppgifwes hafwa warit pastor 
här 1449.

3. H en rik  Hausen lämnade pastorStjensten i Malmö 
1529.

4. C la u s  M ortensen  B ödker eller Töndebin- 
d er (Moolnns Llrrrtivi) war född i Malmö, der Han war Pa
stor frän 1529 till omkring 1560, men stall haswa lefwat ännu 
längre, hwarom upplySning icke Winnes af inflristen pä Hans 
grafsten i S. Petri kyrka, tv dödSärct är icke ntsatt. Der upp
gifwes blott, att Han dött wid 76 ärs äldrr och blifwit be- 
graswcn i kyrkan jemte sin hustru El isabeth samt döttrarna 
El isabeth J u d i th  och Ka t r ina .  Sä torftiga äro un- 
derrättelserna om denne i Skänes och särstildt i Malmös 
historia märklige mans lefnadsöden och familjförhällanden. 
Han war en bland de första, hwilka uppträdde säsom lu- 
thcrsta predikanter i Danmark och säkert den förste som gjor- 
de luthersta läran känd i Skäne. En borgmästare i Malmö, 
wid namn Hans Mikkelsen, som fvljde k. Ehristian I I  i landS- 
flykt, utgaf wäl redan 1524 i Leipzig nya testamentet i danfi 
öfwersättning, men Han hade säkert i Tystland blifwit bekant 
med reformationcn. Claus Mortensen började om sommaren 
1527 att predika i Malmö. I  början predikade Han i ett ka- 
pell, hwilket borgmästaren Jörgen Mynter ät honom upplätit. 
Det war beläget utom staden wid en äng, "raadsens wong" 
kallad. Tilloppet af ähörare blef snart sä stört, att kapellet es 
künde rymma dem. En kyrka, hwari det sednare blef honom
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tillätet ätt predika, befannS ocksäsnart otillräcklig för det wäran- 
de antalet af ähörare. Saken wäckte de Lundensifie kapitelherrar- 
naS uppmärksamhet, och Claus Mortensen blef genom ärkebiflopen 
Äke SparreS föranstaltande samma är förwisad frän Malmö. 
Han begaf sig dä jemte Hans Spandemager (se I. 216) till 
HaderSlev, hwarifrän de följande äret äterwände till Malmö 
och började predika i S. Petri kyrka. De lutherste lärarnes 
bemödanden att genom tal och strifter bereda wägen för en kyr- 
koförbättring wäckte stört mißnöje hos ärkebiflopen och kapitlet 
i Lund. Dä de icke hörsammade kapitletS stämning aflät ärke
biflopen '/,, 1528 en flrifwelse, hwari Malmö Magistrat och 
borgerflap warnadeS för "disse forflceminede Preste og forlöbne 
Munke, som ere forhcrrrede udi megen Ondflaff og forthi icke 
flöde hvad de giöre, sige eller proedicker." Deras farligaste kät- 
terier uppgifwaS wara, att de nekade flärselden, antogo ej de 
7 sakramenten, lärde att presterna finge gifta sig o. s. w. *) 
Ärkebiflopen reste derefter sjelf till Malmö och förbjöd stadenS 
inwänare att begagna de lutherfle presternas tjenst, ett förbud, 
som likwäl icke ätlyddeS. 1529 npprättadeS ett gymnasium i 
Malmö, och till lärare wid detta waldes de lärdaste och stick- 
ligaste bland reformationenS anhängare. Claus Mortensen 
künde naturligtwis icke förbigäs. Jemte honom fästades wid 
denna inrättning Frans Worin ersen, som sedan blef biflop 
i Lund, O le Gyldenmund,  en genom lärdom och talaregäf- 
wor utmärkt man, sedan pastor wid Wärfrukyrkan i Köpen- 
hamn och sist biflop i Borglum (Älborgs) stist, Peder Lau- 
ridsen, sedan theol. lektor wid Lunds kapitel (se I. 216 och 
410), och Anders Lyng, sedermera Pastor i Landskrona. Claus 
Mortensen blef derjemte 1529 pastor wid S. Petri kyrka 
och künde nu nägra är ostörd werka för reformationenS fram, 
gäng. Nnder thronledigheten 1533—1536, da katholicismen 
gynnadeS, torde Hans werksamhet blifwit i nägon män störd. 
De lutherfla presterna blefwo nemligen dä bannlysta och flera 
twungoS att öfwergifwa Skäne. Bland deSsa sednare synes 
Claus Mortensen icke hafwa warit, och bannlySningen frukta- 
deS icke mera. Sedan gymnasiet 1537 upphört och flolan i

*) Brefwet är tryckt i Da»ste Magafiu III B. 1747.
i»
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Malmö blifwit ordnad pä annat satt, tjenstgjorde Han troligen 
icke mera wid lärowerket. As en samtidig katholst författares 
uppgifter kan man finna att Han warit en utmärkt predikant, 
äfwensom att Han Haft ett häftigt lynne och stundom gätt till 
wäga med en ifwer, so»: utan flada kunnat dämpaS. Han är 
äfwen nrärkwärdig sasom utgisware af den äldsta dansta psalm- 
bok. Den utgafS i Malniö första gangen 1528, sedan 1529 
och 1534, och begagnadeS troligen allmänt till omkring 1570. 
Äfwen utgaf Han 1539 en "haandbog om den̂  rette Evan- 
gelifle Messe och hendiS ustraffelige Cereinonier", samt anseS 
wara författare till en redan förut utgifweil MeSsebok "efter 
den Skik so»: holles i Malmö." linder den tid Han war Pa
stor i Malmö finna wi der säsoin tjenstgöcande prest en annan 
i Danmarks kyrkohistoria märklig man, nemligen psalmförfat- 
taren N i l s  JeSpersen, som sist blefbistop i Odense (se bland 
stadSkomministrar i Malmö). MogenS Madsen, som sedan 
blef biskop i Lund, war i Malmö 1557—1559 säsom hofprest 
hos Fredrik I I ,  hwilken dä so»: kronprinS residerade der.

5. H a n s  S iv e n d s ö »  (.lnliannos broptimius), prost 
och Pastor i Malmö, deltog ?/,„ 1560 i det biskopSwal, som dä 
höllS i Lund, och förde, jemte nägra andra flanska Prester, kal- 
lelsebrefwet till den ntsedde, mester Tyge ASmundSscii i Kö- 
penhanm.

6. O l u f f  B j ö r n s s e n  förekommer som Pastor i Malniö 
1566 och 1568. Enligt Tyge ASmundsonS ordinationSlängd blef 
Christopher Rasmusson ^  1566 prestwigd till "6omi»ini8ter 
AInAigtri Olnä Vo8r:ni nck oeelosinln Sallerop", och som denna 
socken redan da war anner till Malmö, sä menas »red mag. 
Olaus säkert en Pastor i Malmö. Namnet Ilrvin i har för- 
modligen blifwit oriktigt last fvr Veoani, hwarmed det lätt 
kunnat förwerlas. I  kgl. bref 1568 anbesallaS läns-män- 
nen Otte Brade, Björn KaaS och Jörgen Marswin jemte super- 
intendenten i Lund att sammanträda i Malmö för att ransaka 
och dömma i den twist, so»: denna stadS inwänare hade »red 
sin "Sogneprcrst Mester Oluff Björnssen", hwilken de begärt 
att blifwa qwitte och sä en annan. Denne Oluff Björnssen 
är utan twiswel samme Person som sednare war Pastor i Lund och 
befinnes hafwa pä latinkallat fig O laus  Urs inus (se l.217).
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7. J fa k  Pedersen, "prest aff Malmö", deltog i bistops- 
walet 1578, hwaraf man kan fluta att Han warit den förnäm- 
sta presten i Malmö. Hans far war Pastor i Helsingör, och 
hanS son war förmodligen den i Malmö stadö räkenflaper för 
är 1606 omnämnde "Her JsakS sonn", ät hwilken af stads- 
kassan war "giffwet 1 daler t ill handS PromoudtS."

8. H an s  Christensen S tH e n *) war född i Ro- 
ftild 1544. Om HanS föräldrar känner man intet annat, 
an att Han förlorade dem tidigt. Om honom sjelf wet man 
att Han gjort en resa i Tystland, förrän Han omkring 1565 
blef rektor eller, som det den tiden kalladeö, stolmästare i Hel
singör. Förmodligen habe Han »ägon tid studerat wid nägot 
tyskt universitet. 1566 blef Han antagen till stadökapellan i 
Helsingör, med hwilken besattning Han 1570 förenade rektorS- 
tjensten och flnlle deßutom mot särstild wedergällning af 7'/z 
mark ärlige» hwarje lördagseftermiddag i kyrkan öfwa ungdo- 
men i sang. RektorStjensten lämnade Han äter 1574, men fort- 
sor att war« kapellan i Helsingör, med 90 mark arlig lön och 
fri bostad, till 158.4, da Han blef Pastor i Malmö. Deßsör- 
innan hade Han 1581 blifwit kallad t ill Köpenhamn för att 
emottaga magistergraden samt derstädeS blifwit promoverad. 
Wid tillträdet till Malmö Pastorat har Han förmodligen ocksä 
blifwit prost i Orie härad. Är 1600 önfkade Han för alder 
och swaghet att blifwa förflyttad t ill Tygelsjö Pastorat. Med 
anledning af borgmästarens och rädetS i Malmö rekommenda- 
tion för "Mester HanS Christensen, som 46" (troligen felstrif- 
wet för 16) "är warit sogneprcest i Malmö", men nu ej längre 
künde stä ut med en sä arbetsam beställning, befallte konungen 
i bref 1600 länS-mannen i Malmö Christian Barnekow 
att tillhälla Tygelsjö och KlagStorpS socknar att efter ordinan- 
sen kalla samme mester HanS till Pastor. Flyttningen blef lik- 
wäl icke af, utan Han qwarblef i Malmö till sin död 1605. 
— Han gifte sig i Helsingör 1567, och blef "Ham en feed Sind

*) Det mesta af hwad här om honom förekommer är hemtadt .ur 
^P. W. JacobsenS Bidrag til Danmarks Personal- og TidS-Hiftorie i det 
16 Aaarh.", ins. i Historist Tidstrivt, ndgiven af den danste Histor. Fer- 
eninq 5 B. .stbhvn 1844.
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forceret, va Han fluide giöre sin BcyllupSkaast." I  detta äk- 
tenflap hade Han 16 barn, af hwilka de 8 dogo delS 1580, dels 
de närmast söregäende ären, troligen af den dä härjande pesten. 
Christian och Knut HanSsöner Sthen, pastorer i Hörby och 
Hyby, woro mähända Hans söner.

HanS Christensen är en bland Danmarkö utmärktare för- 
fattare af uppbyggelseflrifter och psalmer, samt har pä sin tid 
säkert utmärkt stg säsom predikant. Deßutom war Han ocksä drama- 
tifl författare och intreSserade sig lifligt för flädespelskonsten. 
Hans "Haandbog, indeholdende adflillige Gudelighedsövelser" 
och Hans "Vandrebog, indeholdende adflillige smukke Bonner 
og tröstelige Sange" begagnadeS länge allmänt i Danmark. 
HanS psalmer, hwilka äro flrifna i folkwisans ton, med ett o- 
konstladt behag och hjertlighet, woro ocksä mycket omtyckta. Att 
Hans predikostil war bade behaglig och hjertlig, kan slutaS af 
det stilprof, som här nedanf. anföreS. Han berömmeS ocksä 
säsom en särdeleö aktningSwärd och i umgänget angenäm man. 
I  Helstngör synes Han hafwa warit synnerligen afhällen och 
erhöll ofta presenter af stadskaSsan, särdeles dä Han roade sta- 
dens inwänare med uppfvrande af flädespel. I  stadenS räken- 
flaper finnas anteckningar om de gäfwor af 10, 12 till 20 mark, 
som Han erhällit "sor sin Umage med de Specktakel og Lege, 
som Han med sine Skolebörn agerede" om julen 1565, i fast
lagen 1566, 1571 och 1572, pingstdagen 1573 "paa kirkegaar- 
den" och i fastan 1574 pä rädhuset. De komedier som uppför- 
deS woro förmodligen af honom sjelf författade. En, som 
ännu, ehuru otryckt, är i behäll, utgör en dramatifl bearbetning 
af Hans flaldestycke "LykkenS H ju l." Troligen är det genom ho
nom, som Häg för flädespel wäcktes i Malmö, der man finner 
att sädana uppfördeS omkring 1615. Att det war flolungdo- 
men, och icke nägon kringresande trupp, som uppsörde dem, 
kan man finna af ett swar pä anmärkningar angäende sta- 
dens räkenflaper 1616—1617. Anmärkning war gjord der-
öfwer att man "giffwit de Personer, som agerit paa Raa, 
husidt, thill en thönnde Ö ll 4 daler", hwarpä swaradeS: 
"Ded war godt folkis börn her af byen och efterdij det scheede 
Meeninghedenn thill lyst, blef dennem denne thönnde Ö l for- 
crritt".
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Säsom stilprof anföra wi ur Hans ChristensenS likpredikan 
öswer Mette UlfStand följande wackra stycke: "MoseS siger, vi
sortcrre vore Aar lige som en Snack------- eller lige som et
Fabel, Spil- eller Ocnuneckia bliffuer agerit. — Udi saadanne 
Comcrdi-Spil der flickis en til en Konge, Hand gaar met 
en smucker Sammetz eller Flöyels Kiortel paa oc en Gnld Kicede 
om Halsen; En anden flickis til en Raadsherre, den tredie en 
KrigShöffuitsmand, en anden en Jomfru, en Tienere och Svend, 
en Bonde oc sa henad. Saa kommer Huer frem, at tale oc ud, 
sige sin Legse oc Riim. Naar Legen er nu udspillet, legger 
Huer sine Kllrder oc Habit sra sig oc gaar til Skolen igien, 
oc ere arme sättige Peblinge, som de vaare för. Saa deler oc 
Gud sine Gaffuer nd iblant Mennifle»; den ene giör Hand til 
en Herre, den anden till en Svend; Huer gaar i sin Habit oc 
Leylighed herfor, lige som en l^srsvna scenioa udi Comedier; 
naar Hand haffuer fvrrettet oc bestillet sin ^.etuin, saa er det 
ude med hannein, oc kommer en anden udi Hans sied; Hand leg
ger saa sin Habit oc EmbedSklceder sra sig, oc mand förer Han
nen, udi en Liigfliorte oc Jordelagen igien, oc fölger hannem 
til den sorte Skole, det er til Jorden, oc holler paa hannem met 
Skoul oc Spade."

Samtidigt med HanS Christensen tjenstgjorde i Malmö 
twänne andra mycket aktade Prester, nemligen N i l s  Jö rgen 
sen och Ber te l  JeSpersen, hwilka upptagaS här nedanf. 
bland stadskomministrarna. Den förre meddelade topographifla 
underrättelser ät rikshistoriographen Anders Sörensen Wedel 
och utgaf flera flrifter, bland hwilka en "trösteflrift, hwarmed 
GudS barn kunna trösta sig, när deraS wänner dö." Anled- 
ningen till denn« flrift gafs förmodligen af den Pest, som hem- 
sökte Danmark och Skäne omkring 1580, dä HanS Christensen 
äfwen utgaf twä flrifter af samma anledning. Bertel JeSper
sen har isynnerhet blifwit märkwärdig säsom stamfader för 
Bartholinfla flägten, hwilken bland sina medlemmar räknar flera 
bland DanmarkS lärdaste män. Man ser att Malmö, säsom 
en betydande stad, ocksä habe prester med owanligare lärdom 
talanger och anseende.

9. H ans R avn  (.lnliannss Oorvinus), född i Malmö 
midsommarSdagen 1569 af föräldrarna HanS R. och Johanna
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WilhelmSdotter, kom wid 7 ärs älder ij Malmö flola och blef 
13 Ar derester student i Köpenhamn. Ester ett ärS förlopp be- 
gaf Han sig till Rostock, der Han uppehöllsigM Ar. Hemkom- 
men blef Han kollega wid Malmö flola, men kallades efter ett 
par är att förestä Skabersjö Pastorat, eller troligare t ill att pre- 
dika wid Holger UlfStands Hof. Sedan. Han 3'/.  ̂ är tjenstgjort 
dels der, dels wid Lyngby, GenarpS och Göddelöfs församlin- 
gar, blef Han 1596 Pastor' i S. Willie och Örsjö. Han syneS 
ocksä nägon tid hafwa warit prost i Ljunits härad. 1605 blef 
Han kallad till stadSkomminister i Malmö och, dä pastorSbeställ- 
ningen s. ä. bliswit ledig, blef ha» s. ä. Pastor derstädes och 
prost i Orie härad. Magistergraden, som flall hafwa bliswit 
honom erbjuden Ire ganger, mottvg Han 1610. Malmö stad 
fände twä deputerade till Köpenhamn för att biwista Hans 
"Mesterkost" eller Promotionskalas. Deras resa kostade 15 da- 
ler, och anmärkning gjordes öfwer denna utgift, som ej ansägS 
böra komma stadskaSsan till last; derpa swaradeS, att mäster 
Hans begärt, att twa personer matte pä stadens bekostnad resa 
öfwer, "da efterdi hannd var vvrris Sogneherre, künde wij 
fligh Hanns begierringh icke ndflaaa, huorfor Christen Jacobs- 
sen ehr offuersendt, huilcket ehr sched vorris Sogneherre thill 
tienniste oc Byenn thill crrre". Wid samma tillfälle gafs ur 
stadskassan till "Mester Hans Raffn 20 daler till Hans Pro- 
moudtz." Han fick ofta annarS presenter ur stadenS winkällare, 
än "th ill Hans Calentte 2 tönnder Rodstocker O ll," än "24 po, 
ter V ijn " o. s. w. I  B B. nämnes att ha» wid oonveutus 
pastornin 1614 berömde alla häradets Prester för ren lef- 
nad och lära, hwarwid biflopen tillägger: "gurr oonscüentis., 
ipse viclerit." Han war en pä sin tid ansedd psalmförfattare 
och har utgifwit "Basilii Föritz' nye andeligö Pandkilve af den 
heilige Hovedkilde, fordanflet", hwilken ofta bliswit upplagd. 
Jesuiterna som i början af 1600-talet fätt insteg i Malmö och 
i derwarande flolrektorn wunnit en anhängare (jfr. I. 34), för- 
sökte änyo pä 1620-talet att der innästla sig. Dock aflopp äf- 
wen detta försök utan synnerlig framgäng. Huru Hans Ravn 
mot dem förhällit sig, derom finnes intet upptecknadt. Under 
hanS tid war den lärde B e r t i l  KnutSson (sedan pastor i 
Löderup) flottSprest i Malmö och plägade med honom en för-



9

trolig wänfiap. R. dog wid michaelistid 1625, efterlämnande 
en son wid namn A lber t ,  som blef Pastor i Womb, troligen 
en benämnd HanS, som blef stadskomminister i Malmö, och 
en dotter, som habe bröllop ^  1625, wid hwilket tillfälle länS- 
mannen Sigward Grubbe war närwarande och bistopen Mats 
JönSson predikade.

Ester RavnS död kallade borg»,, och räd i Malmö denafsatte 
bistopen i Trondhjem, mag. Anders Christensen Arrebot i l l  
Pastor. Kallelsebrefwet dat. 1625 förwaras i original pä 
Kgl. Geh. archivet i Köpenhamn. Del heter deri, att "Mestec 
Arebou Hafner Boed her udi Byen paa fierde AarS thid och 
emedlcrthid »di liff och leffnett stgh förholdet flickeligen och 
vell foruden ald sorargelse, endogsaa efler thidsenS leylighed la
det sig bruge paa vorriS predickestol her udi ByenS Sognekirke 
och det icke «den sönderlig fruckt och opbyggelse." Der bestäm, 
mes ock, att ha» skulle "uden ald undstyldningh hvllde sig en 
duelig Eappelan dertill so», christ- och oprictigen fand forrestaa 
Sallerop Sogn och hollde samme HanS Eappelan frij Hefte och 
Bogn sra och till Sogns." Da Christian IV  fick kunflap om 
denna kallelse stref ha» följande bref (ins. i "Kong Christian 
IV:s egenhcrndige Breve, Befalinger og StatSstrivelser til Rigs- 
raadet udgivne efter O riginalerne af C. Molbech", 1 B. 1 
h. 1597—1627, Kbhvn 1847. sid. 208 f.): "Chanseleren Her 
Christian Friis till Hände. Denne breffuiser den gamle Bijstop 
af krundhem M . Anderst haffuer nerrid Heer med ett kaldtzbreff 
aff menigmand ij Malmoe saa och en snplication fraa samme 
borgerstaab, post kostu»n, atty hannem till Sogneprcrst motte 
kaalde: huilcke leg dig herhnvß tiilsticker, som hiemme eramine- 
ris stall, och haffuist yacht, huor oprichtig och uell med samme 
kaald omgangen er. Mpn benaading er daterit den 25 Agu- 
sti til feerden, huilcke» paa et bundekaaldt lyder, om handl-e- 
»itime künde dertill komme, huilcke» Hans promotores uden- 
tuiffuel siet haffuer, pvno o-rsum, dy uylle siige dennom den 
ycke haffue siiet, ec, peius atty proprio -u,t!>oritoto hannem udi 
en köbsted haffuer giffuid kaald, huilckid en ertraordinarie dry- 
stighed er, yhuem derudi niest flyldig er, huorepther ocksaa med 
find spörriß stall. Huorfor Priindtzen ined Raaditt, som wed 
Händen er, en dyctig och tiienlig mand dydhen forsende stall,
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huiilcken dii sensu soreinnni^ t iil sognepreest sammestedtz an- 
namme fkaal. Formedelst adstillig forböns stiild er ieg tilfriidtz, 
att samme M . AndersS maa kaldiß t ii l en af dii geemene köb- 
steeder, der som dii ycke haffuer formegid liist til klammer, huilcke 
uell ere bekendt. Ieg haffde uell strar giffuid hannem et breff 
derpaa, menß fligdt er epterbleffuen aff aarsag att Gregerß 
Krabbe till brehmen sendt er, och ieg ingen haffuer, som derudi 
noget prestere kan. Vale <latun> Niienburch Den 5 Kovemdris 
^nnn 1.6.2 5." — Arrebo war född pä ön Aröe 1587 och 
blef, efter att sörut hafwa warit flottSprest och pastor wid N i
kolai kyrka i Köpenhamn, biffop i Trondhjem 1617. Nägra är 
derefter blef Han anklagad att hafwa wid gastebud slagit pä 
tcumma, dansat och fort lättfärdigt tal, äfwensom blifwit fun- 
nen pä mißtänkta stallen halft afklädd sofwande tillsammans 
med srämmande qwinfolk; detta siknämnda troddeS likwäl wara 
en tillställning af Hans wedersakare, befallningsmannen i Trond
hjem Tage Thott. Arrebo blef 1622 genom herredagsdom 
afsatt frän biskopsämbetet *). Derefter uppehöll Han sig i Malmö, 
sySselsatt mest med författarflap, till 1625, dä Han blef Pastor 
i Wordingborg, sedan konungen ej bifallit Hans kallelse till 
Malmö pastorat. Arrebos förhällande war äfwen sedermera 
icke klandersritt. Han anklagadeS 1636 "for Hand haffuer lig- 
gett med stn Stifdatter, for offenbarlig had Hand ligger i med 
sin Kone och Naboer, for Hand haffuer annammet to personer 
till Sacrament, som haffuer ligget udi offenbarlig hoer" m. m. 
Han har författat ätflilliga predikningar, psalmer och andra 
uppbyggelsestrifter, hwilka dels Han sjelf, dels Hans son Chri
sten Andersen, prest pä Laaland, utgifwit. Äfwen har Han flrif- 
wit de i Köpenhamn ännu brukliga wäktareverserna. Död 

1637.
10. Jörgen M ad tzen  B ra ad . Konungen ffref^/,, 

1625 till borgmästare och räd i Malmö: "Viider at eftersom 
vij naadigst komme udi forfaring det kald der udi Malmöe

*) Den tidenS prelater utmärkte fig ofta icke genom anständig Wan
del. En generalprost pä Gottland och Pastor i Wisby, wid namn Anton 
HanSson, hade 1622 icke pä 3 är begätt nattwarden och pä Längfredagen 
warit öfwerlastad med starka drycker.
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nogen l-id att haffue verrit ledigt, da efterdj w ij naadigste ner, 
verende Oß Elstelig M. Jörgen Matzen sjelff haffuer hörtt, 
beede W ij eder oc Naadigste ville att j for.de M . Jörgen Mad- 
zen strar kill samme Malmöe kald forordner." Han hade förut 
warst Pastor i Wordingborg, i hwilken egenffap Han förekom- 
mer 1619. Enl. kgl. br. "'/, 1630 blef Han jemte biffo« 
pen i Lund instämd för konungen i anledning af en twist dem 
«nellan, hwilkens beflaffenhet icke omnämnes. 1635 blef Han 
prost i Orie härad. 16-15 blef Han anklagad att hafwa frän 
predikstolen "ladet falde adflillige ord och discurser, som paa 
det sied hafde vcerit bedre at lade ude voere, end i sted for GudS 
egne ord nogen meiineflelig optenckende at referere." Konun
gen anbefallde undersökning derom i bref " / ,  s. ä. och stress/, 
till biflop Wenstrup: "N ij forundrer oß icke lidett att i det 
ustraffet hiid eudtil haffuer ladet hengaae, det Eder ex oküoio 
tillkomiiicr med geistligheden at haffue god opsigt och indseende" 
m. »i. Jörgeil Madsen blef wäl fri frän straff, inen mäste af- 
giswa revers pä förbättring. Det heter nemligen i Kgl. br. 
2/^ s. ä.: "Eftersom B i nu aff ederS underdanige erklering 
naadigst erfare for:de M . Jörgen efter Hand af eder aluorligen 
er bleffuen paamint, sig udi sine prcedikener att haffue rettet och 
forbedrett, da ere vi naadigst tilfredz, att for:de M . Jörgen maa 
end hereffter som tilforn sit Embede igien betiene oc forrette och 
denne Hans forseelse denne gang hannom att vcrre efftergiffuen 
oc forlatt, dog med den condition at Hand till eder flal udgiffue 
sin flrifft oc forplict, att Hand i saa maade icke mere hereffter 
saadan verslig «liZooin-s och paafund, som til predikstolen intet 
Hörer, flall söre paa banen." Annerförsamlingen synes mester 
Jörgen hafwa wärdSlösat, ty ungdomen derifrän, som 1627 
sörhördeS wid bistopsvisitationen i Skabersjö och 1635 i Husie, 
befanns wara platt okunnig. Han lefde ännu 1648, dä Han 
som häradSprost war deputerad wid hyllningen. S. ä. näm- 
neS Han bland dem, som resterade med "Kongschat paabuden 
til Michaelis och Martini." Han begärde befrielse frän den 
päbjudna statten pä den grund, att staden war flattfri, men icke 
destomindre betungad med inqwartering, och att SallerupS socken 
war sä förhärjad, att Han af den knappt hade sä mycken in- 
komst, att kapellanen dermcd künde aflönaS. Pä förteckningen
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öfwer "Resterende kongschat paabuden till 14 dage efter M i
chaelis 1649" nämnaS "Sal. M. Jörgen MatzönS arffuinger 
udi Malmöe", hwaraf syneS att Han aflidit detta är eller i 
flutet af det föregäende.

11. N ie ls  S oren fen (Nieolans Leverns), född om- 
kring 1607, förekommer 1635 som Pastor i Heßlunda och blef 
1646 eller 1647 theologie lektor wid LundS gymnasium samt 
Pastor i Stängby. Sistnämnde är blef Han i Köpenhamn pro» 
moverad till Magister främst bland 31, som wid samma tillfälle 
erhöllo graden. 1649 blef Han Pastor i Malmö och prost i 
Orie härad samt war 1655 närwarande wid en hyllning i Kö- 
penhamn. Dä k. Carl Gustaf 1658 intagit Skäne, stref Nils 
Sörensen till honom följande gratulation:

Oarols Rex Leanürn stnpenilague Zloria Re^uin, 
Oarole, ein tellns, rvgnor et astra kavent,

Leania maAnanimnin 1e Regeln prointa salutat,
Oarvls I n  salve, Rex Rricleriee vale I 

Oarolus inviotus Oliristn ckuoente trinin^Iiat,
Oujus et auspieüs Leania llrina manet.

Härpä swarade en annan poet:
ückalinvAias pastor, vates stn^endns inersgue,

Nieolaus oni non Rlroekns et astra kavent,
Oania koedikraZum vateni guein prom^ta salutat.

Rex Rrideriee viA6, spuree zioeta vale!
(Carolus invietns landein vineendus aliiliit,

6u)'us et ankgnens, per6«le Pastor! ovas.

Om Nils Sörensen styndat att wälkomna den swenste ko- 
nungen säsom SkaneS beherrstare, sä spnes Han ock sedermera 
alltid hafwa blifwit trogen swensk och icke, i likhet med profes- 
sorerna Schwarz och Weiser, försökt att winna gunst hos danfla 
konungen, dä denne pä l670-talet troddeS flola äterwinna stna 
förlorade provinser. Säsom deputerad för prestcrskapet biwi- 
stade N ils Sörensen 1660 Carl Gustafs begrafning och under, 
stref 1662 Malmö receß. Han war en ansedd man och syneS 
es hafwa saknat lärdom. Bland bistop WinstrupS epigrammer 
finneS ett till honom, i hwilket orden och Leverns
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förekomma i hwarje rad. Han har utgifwit nägra likpredik- 
ningar och ett arbete med titel "Evangelifle Lyst-Haffue'^, med 
anledning af hwilket Wieselgren (Sw. Kyrkans Sk. Litteratur) 
pttrar att "fromhet och insigt i Christendomen kan icke förnekaS 
författaren." Detta omdöme kan äfwen lämpas pä prediknin- 
garna. D ö d 1677. — Gift med Anna Jakobea W i ld -  
schiött, som öfwerlefde honom. DeraS dotier K a t r i na  war 
gist 1. med borgmästarrn Jakob Wildschütz i Malmö; 2. m. 
theol. prof. i Lund, sedermera generalsuperintendenten i Schles
wig Josua Schwarz. Att de Haft ännu en dotier, firmer man 
deraf att en wid »am» I .  Popelman, i egenffap af N ils Sö- 
rensenS swärsvn, 1680 bewakade en fordran, som denne alltse- 
dan Han war pastor i Heßlunda Haft hos Knud Urne pä Arel- 
wäld*). Sevcrinus Nicolai, en Malmöbo som 1665 blefstu- 
dent i Greifswald, och JacobnS Severus, som 1688 orerade i 
Lund och 1691 i Wittenberg, torde warit söner t ill N ils Sö- 
rensson.

12. N ico lau s  O la i  Hambroeus härstammade frän 
Helsingland och tillhörde en flägt, af hwarS medlemmar män- 
ga warit Prester i Upsala stift. Han studerade omkring 1650 
i Upsala under den lärde archceologen och häfdaforskaren prof. 
Johan Schefferus. Sedermera tjenstgjorde Han som prest wid 
armeen och kom af denna anledning t ill Skäne, blef 1666 stads- 
komminister i Helstngborg och omkring 1670 pastor i LandS- 
krona. Sistnäinnde är har harr "/, instrifwit stg som student 
wid Lunds univerfitet och der disputerat för magistergraden. 
1672 och 1675 war Han riksdagsman. 1673 erhöll Han 
kungligt bref pä att wid inträffande ledighet sä Qwistofta Pa
storat säsom prebende till Landskrona; dock kom Han ej i ät- 
njutande af denna förmon, emedan Han 1677 förflyttadeS till 
Malmö pastorat, hwartill kom preposituren i Orie härad. Un
der kriget blef Han engäng med sin familj fängflad af dan- 
ftarna i Landskrona och förd till Köpenhamn, der Han mäste 
qwarstanna nägra mänader Pä rikSdagen i Halmstad 1678,

*) Ur Luggnde härads tiug-protokoll meddeladt af H:r Kyrkoherdrn 
Schönbeck i Heßlunda.



14

dä flera bland presterskapets medlemmar ansägo nödigt att K. 
M . "removerade eller licentierade gamle Winstrupium", nämn- 
deS ocksä prosten Hambroeus säsom tjenlig t ill bistopSvikarie. 
1686 war H. äter rikSdagSman och erhöll 1688 ellofwa röster 
wid bistopswalet i Lund, de fleste af pastorer i Orie härad. 
Han war säsom inan häraf ser en ansedd man; ocksä gjorde 
Han gern« sin myndighet gällande. Prosten Swen KnutSson 
i Hellestad berättar i bref till biflop Hahn 1680, att öfwerste 
Dahlberg yttrat, att en bistoplig vikarie borde tillförordnaS i 
stiftet för den tid, dä biflopen war fränwarande. Swen Knuts, 
son yttrar den förmodan, att detta förflag utgätt frän nägon, 
"som pä sig sjelf droge reflerion samma parteg att ffola komma 
att sustinera." Brefwet är flrifwet frän Landskrona, der bref- 
strifwaren jemte HambraruS dä war för att anställa undersök- 
ning angäende en twist mellan en fältprest och en stol-kollega; 
utan twifwel är det HambraruS, som förmenteS wilja blifwa 
bistopSvikarie. Konsistorium tyckte ofta att dennes förhällande 
war nägot egenmäktigt. 1687 stress till honom, att "man 
Wille förnimma om lVlinigteriinn NalmoAiense wore med sä- 
dane privilegier försedt, att det nägra Consistorialsaker upptaga 
och afdöma künde; Consistorium säge sig gerna libererad frän 
ätstillige swärheter, hwarmed det graveradeS, men att andra 
företoge sig i en och annan sak göra decision och Cons. der- 
före stulle wara responsabelt, künde ej begäraS eller tillätas" 
m. m. Likwäl öfwerlämnade konsistorium s. ä. ät "iVliiri- 
sterü klalwoAiensis /eie och pruclenoe " att afgöra, huru med 
borgmästaren TörnffjärS absolution stulle förhällaS, och yttrade 
derwid endast den önstan, att dermed mätte tillgä sä ordentligt 
som möjligt (se I. 82). S. ä. "/z päminte konsistorium om 
infordrad förklaring, huruwida nägon, som syndat mot 6:te bil
det, bliswit absolverad i ottesängen eller inom lyckta dörrar, 
och emedan generalguvernören yttrat mißnöje deröfwer "att in- 
quisitionen angäende det lättfärdige wäsen, som i staden yppatS, 
bedrefS längsamt och kallsinnigt, sä uppmanadeS voner. iVlirii- 
sterium att wäl iakttaga sin ämbetSplikt, pä det synden mätte 
straffaS och K. M:S christelige intentivn att främja GudS ära 
och afstyra förargelse efterlefwaS." 1690 blef prosten Ham- 
brcrus inkallad för kapitlet säsom anklagad att wid lySning
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hafwa kallat en apothekaredotter för "ehreborne och dygdesame 
jungfru" och wigt Henne i kysta brudarS strud, ehuru hon gjort 
sig till sädant namn och prydnad owärdig. Af kons. prot. ^  
s. ä. finner man, att H. gjort ett ännu dristigare försök att 
handln pä egen Hand. Del heter nemligen: "Wiest säsom 
Konsistorium vahr koinmen i ehrfaring, huru säsom Llinists- 
rluin Slnlmo^iense icke allenast brukade Consistorii nampn 
utan och hade ^:o  1682 lätit göra sig ett sigill och derpä ut- 
sticht: 81̂ 111. Oonsist. Alltsä blef Herr Probsten
Mag. HambrcruS tillfrägat as hwad myndighet de sädant 
gjorde och hwem sädant Konsistorium confirmerat hade? R. 
Sädant hade af langlige tijder warit brukeligit ^), men lande 
dock icke plur. vsner. Oonsi^torio I^unckonsi tili nägon prs- 
^uäiee, effter alla saker, som as nägon wicht vore, blefwe dijth 
remitterade. Hans Högwyrdighet Bistopen lät H:r Probsten 
dä föreläsa Kvngl. Maj:tS Allernädigste Resolution daterat d. 
15 Ju li 1680, hwarutinnan H. K. M s  Konsistorium i Lund 
allena auctoriseras att skohla wahra och hafwa det nampnet 
här i stiftet. Blefv fördenskull Hr. Probsten stcängeliga ät- 
warnat ifrän den Titulen sig att enthalla, thy fast deth att 
Uiinisterinul künde en och annan tijd, när sä behöfdrö, för- 
samblas och hälla ovnkoreuve om hwad som till en god ord, 
ning i församlingen künde förnöden wahra, sä künde de doch 
icke utan prHuckioe af K. M:S allernädigste resolution tillmäta 
sig nampn af Omisistori»," 1». m. Saken afstannade härmed, 
och fick H. sälunda intet eget konsistorium hafwa i Malmö; 
deremot njöt Han ofta sedermera den utmärkelsen att war« ad- 
jungerad ledamot i LundS konsistorium. Han war en sjelfstän- 
dig man, och Hans flrifwelser till bistopen äro icke hällna i den 
löjliga och krypande ton som flera andra prostarS. Hans nit 
för unisormiteten syneS warit utan sjest och öfwerdrifwen be- 
ställsamhet. Död 1696. — G ift med k h r i s t i n a  H o f f 
man, som dog i Malmö 1698. Dottren Ebba war gift med

*> Pä 1660-talet höll« i Malmö ctt fältkottsiftvruu», »»der »am» af 
On8»8tt>rmin oxtruollliuru'ium, med prosten Nils SörenSson säsom vrdfö- 
rande och sältproften Tjernsten, stadskomnunistrarna Cronin- och Corvin 
samt tre fältprester säsom aSseSsorer.
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theol. prof. H. Stridsberg i Lund. Huruwida Olof Ham, 
broeus, som prestwigdeS 1690, war en son af prosten H., är 
ej kändt.

13. Johannes H ofw erberg  fövdes ^ '/i„ 1652 i 
Bergs prestgärd i Jemtland, der fadren Johan SigwardSson 
H. war Pastor; modren hette Christina Hansdotter. Sedan 
Han gätt i Hernösands stola blef Han student i Upsala 1672 
och prestwigdeS i Linköping "/? 1677 till predikant wid adels- 
fanan pä kallelse af öfwerste Drake. Derefter fick Han ätfölja 
regementet till Skäne, der Han engang blef gripen afdanstarna, 
fördes till Köpenhamn och qwarhöllö der flera mänader. 1678 
blef Han Pastor wid stäliska kavalleriet med station i Lands
krona. Sedan kriget blifwit flutadt synes Han hafwa warit 
betänkt pä att winna befordran i Skäne pä den wanliga kon- 
servationswägen, ehuru Han war förut förlofwad i Norrland. 
Prosten Hainbrams flref 1680 till biffop Hahn, att H. 
päbegynt äktenstap i Jemtland, men att fäftmöns föräldrar ytt- 
rat att de ej gerna säge sitt barn komma utur stiftet, med an- 
ledning hwaraf Hofwerberg trodde att de ängrat sitt gifna löste; 
i LandSkrona, der befordran sökteö, habe Han utlätit sig nägot 
om "att der det ena stnlle lata sig göra, flulle det andra följa, 
men efter detta intet kan sie, vnskar Han att hint künde blifwa 
tillbaka" (säkert är det nägon ifrägawarande konservation som 
har antydes); i Malmö wistadeS H. hos salig Herr Gunnars 
enka, som "handterade honom mycket wäl, förmodandes sig kunna 
genom sin wälwilja ftaffa sig en man." Hambrceus förmo- 
dade, att Hofwerberg helft önskade "blifwa hulpen frän bäda 
orterna pä landet," och fruktade att pä bäda stallen blefwe "al- 
teration, dä det spordes huru Hans sak i Norrland stär." H. 
syneS redan dä warit kallad till stadskomniinister i Malmö, 
men att Han önskat lämna denna plats, finner man as ett bref 
frän honom till biskopen "'/,2 1681, hwari Han begär rekom- 
mendation till Kropps Pastorat. Emedlertid qwarblef Han i 
Malmö, men gifte sig ej med "salig Herr GunnarS enka", utan 
med sin Jemtländsta fästmö. 1682 fick Han sin ställning i eko- 
nomiftt hänseende sörbättrad, derigenom att Han erhöll Bjeres- 
högS och Orie församlingar t ill prebende. Prosten Hambr<ruS 
berättade ^  1682 att "Magistraten lätit märkia sig wilja kasta
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hr JohanS kall öfwerända och gjort dereurot remonstration hoS 
generalguvernören, att dhe wore patroner och Hus vvoanäi com- 
peterar dem;'  ̂ denna swärighet undanröjdeS. 1683 war det i 
fräga att H. skulle byta lägenhet med pastorn i Bara, hwilket 
likwäl ej gick i wcrkställighet. S . ä. blef Han prosl i Bara 
härad. Konsistorium habe wäl förut beflutat, att denna pre- 
positur flulle tillsalla andre theol. professorn, men dä det aka- 
demista konsistorium lade stg ut för Hofwerberg, säsom warande 
Philosophie kandidat, och Han derjemte rekommenderadeS af ge, 
neralguvernören, sä ändrade konsistorium sitt beflut och ut- 
nämnde H. till prost, hwilket wäckte stört »n'ßnöje HoS flera 
bland pastorerna (se I. 3 î9). I  August! är 1685 blef Han pä 
generalguvernörens förstag af konungen utsedd att blifwa pa« 
stör i Landskrona samt prost i RönnebergS och HarjagerS hä- 
rader, predikade derefter Pros i nämnde stad och befullmägti- 
gades till pastor derstädeS 1686 *). Säsom en man af ut- 
märkt "derteritet och vigilanö" och en nitisk befordrare af uni- 
formiteten egde Han bistop Hahns synnerliga ynnest och för- 
troende. Äfwen efter HahnS tid ätnjöt Han anseende, hwilket 
man kan finna deraf, att Han af domkapitlet med fördelaktigt 
witsord 1690 förestogs till att blifwa amiralitetSsuperintendent 
i Carlskrona och 1696 till pastorsbeställningen i Malmö, hwil-

*) W i anföra fötjande ur biskopenS kungörelse om H:S Lnstallation L 
LaudSkrona, isynnerhet för den underliga flntkonst, som deruti uppeubarar 
sig: ^Sasom war Frälsare och aterlösare IesuS Christus är församlingenS 
hufwud som bor i ospnligheten och af sin outsägliga ftora barmhertighet 
drager omsorg om sina lemmar här pa jordeu at samla dem sä här i na- 
denS rike som sedermera till sin ewiga herrlighets och äraS delaktighet, sä 
har hau i sitt stalle förordnat sina syuliga tjenare, ordetS predikanter, hwilka 
äro sändningabäd i Christi stad, de der icke allenaft geuom ordetS predi- 
kaude och SacramenternaS rätta admiuistrerande utan ock med ett gudeligt 
lefwerne Guds församling uppbygga siola; sa emedan Kougl. Maj:t, war 
allernadigste Kounng och Herre, hafwer uppä H. Ercell.Kgl. RädetS, Fält- 
marffalkenS och General-GouvernörenS recommendation allernädigst vocerat 
och coufirmerat Ehrewyrd. och Högwällärde Herr Candidateu Johan Hof
werberg till Pastoratet Landskrona och deß Aunerer Asmuntorp och Tofta 
samt Prceposituren i RönnebergS och HaräkerS härad, ty förkunnaS hau här- 
med dersammastädes en rätt kyrkoherde och probst att wara" m. m. Tn 
liknande ingreß förekom L sullmagterna. 2
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ken ansägS för en bäde "förmonlig och grannlaga post i GudS 
församling." T il l denna beställning utnämndeS Han sistnämnde 
är, tillträdde den 1698 och blef derjemte prost i Orie härad. 
Hambroeus stall, enligt ett bref t ill bistopen frän kyrkoinspek- 
toren Falkman, hafwa önstat alt Hofwerberg mätte blifwa hanS 
efterträdare. En stör del af församlingen önflade Turo Lieb- 
man (se wid Christianstad) till Pastor. 1692 hade H. efter 
aflagdt disputationsspecimen blifwit Philosophie Magister. Wid 
riksdagarna 1686, 1689 och 1693 war Han stiftetS ombud och 
presiderade wid prestmöte 1703. Att Han 1710 under bisto- 
penS fränwaro frän stiftet förrättat prestwigning, är säkert en 
felaktig uppgift, enär den af inga handlingar i domkapitletS 
archiv bekräftas. Sedan H. flera är lidit af "podagrifl Pas
sion" afled Han ^  1728; professorn, sedermera ärkebistopen, 
Jakob Benzelius höll likpredikan öfwer honom. — Gift 1681 
med Rachel Petrcea, dotier af kyrkoherden i Sunne af Her- 
nösands stist, prosten Johan O. PetrcruS och Katrin« Mäns- 
dotter. Hon war född 1655 och dog en mänad söre sin man. 
De hade nio söner och sju döttrar; tre af hwardera dogo i 
barn- eller ungdomen. De öfriga woro: K a t r i n « ,  g. 1. m. 
A. Noten, 2. m. E. Bredahl, stadskomministrar i Malmö. — 
Johannes, Pastor i Barsebäck. — Chr is t in « ,  g. I.m . rege- 
mentSpast. Nddo Engstedt, 2. m. P. FlintSberg, pastor i Heß- 
lunda. — Helena,  g. m. H. Low, pastor i N. Rörum. — 
Sa lomon,  f. 1694, war prest, men förföll och wann ej be- 
fordran t ill Pastorat. Systonen begärde att Han under nädären 
efter fadren ej stulle sä uppbära nägot af inkomsterna wid pa- 
storatet. Han begärde 1765 att blifwa intagen pä Hospital 
och dog ej längt derefter. — Z a c h a r ia s ,  f. 1696; tygflrif- 
ware i Götheborg. — Abraham, f. 1697, hade enahanda be
ställning i Marstrand. — Jsak, f. 1698, war sergeant och reste 
t ill Ostindien. — G ab r ie l ,  f. 1701, dog 1749 som borgmä- 
stare i Kongelf; Han beklagade sig 1729, säledes i sin manliga 
älder, öfwer grym medfart af brodren Salomon; anledningen 
dertill war en i denneS rum begängen stöld, hwarefter Han we- 
lat twinga sina bröder och andra personer i huset att med de 
ohyggligaste förbannelser swärja sig fria frän denna stöld; äf- 
wen hade Han enl. konsistorii citationSbref, "öfwerfallit Stuäio-
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SINN Gabriel H. med en bössa och flagit den wänstra armen 
nästan stiämd, som kunnat träffa hufwudet, der Han icke wikit 
undan; deßutan kommit med en knif emot honom och med en 
faslig uppsyn hotat att w ilja mörda, om man än skulle blifwa 
sä olyckelig som Cain m. in." Saken förwistes af domkapitlet 
till werldslig rätt.— M a r i a  El isabe th ,  g. 1. m. N. Krut- 
meijer, 2. m. I .  G. Kistner, pastorer i Görslöf.

H. war en werksam och driftig kyrkoherde, häradsprost och 
stolinspektor. Det war icke alltid sä lätt att bibehälla enighe- 
ten mellan de flera Prester, som tjenstgjorde i Malmö, och att 
tillhälla dem att uppfylla sina styldigheter. Dä regementspre- 
ster med sina regementen woro dit föclagde, Hände det att sta- 
dens presterstap led eller ansäg sig lida inträng i sina rättig- 
heter af regementspresterna, och sedan en tyst Pastor blifwit till- 
satt, uppkommo lätt kollisioner mellan honom och prestcrna wid 
swenska församlingen. Komministrarna wille ock stundom in- 
gripa i ämbetSgöromälen pä ett sätt som lände pastor till prs- 
^uäiee. T. er. 1705 mäste stadskoinministern Stensson ochre- 
gemenispastorn Torslow inställa sig för domkapitlet, med an- 
ledning af prosten H:s anmälan, att de stundom ej började 
gudstjensten i rättan tid, ofta läto studenter predika utan pro- 
stens wetstap, icke rättade sig efter Hans disposition med afse- 
ende pä bönestunderna, togo till flrift-och nattwardsgäng hwem 
de behagade utan kommunikation med prosten o. s. w. Kantorn 
Johan KroppiuS behöfde ocksä ofta korrektiön sör sin försum, 
lighet wid musiken i kyrkan och skolan, äfwensom för "söhl och 
dryckenflap uti sitt gemene lefwerne." Som häradsprost egde 
H. den lyckan att hafwa kontraktister, som flickade sig ordent- 
ligt i lefwernet och i sina ämbetsäligganden, med undantag 
likwäl af kyrkoherden i Arrie A. Tiliander, som i bäda hän- 
secnden behöfde rättelser. Som stolinspektor höll H. noggrann 
tillsyn, äfwen öfwer stollärarnes klädedrägt. Han föreflog i 
ett memorial >/, 1695 att "voeentes borde gä i kyrkan med 
swarta kappor, som tillförne stedt war, och intet med käppar, 
efter det synes nägot omanerligt och oanständigt." 1706 mäste 
Han beswära sig öfwer höraren i Malmö flola Cornelius Me- 
chelburg, hwilken "sä oanständigt castigerade stoledisciplarne", 
att de ledo deraf hela mänader. Inspektors egen son hade wa-

L»
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r it föremäl för sädan behandling, men af fruktan för ännu 
grymmare medfart icke wägat yppa det. I  egenstap af rikS- 
dagsman "utwerkade prosten H. jemte de öfrige stiftetS lillstä- 
deSwarande ombud hvs K. M . flera wigtiga Resolutioner rö- 
rande swenska biblars utdelande i socknarna, kyrkowäsendet, 
Skollärares löner och förbättring af PresterstapetS genom krigS- 
oroligheterna förminstade eller förlorade rättigheter" *).

Under de swära ären omkring 1710 hade äfwen prosten H. 
stna beswärligheter att utstä. Sedan flänsta kriget 1710 upp- 
hört, dröjde det ej länge förrän nya anledningar till bekymmer 
yppades. Pä Höften 1711 koiiimo dansta örlogSstepp och lade 
sig utanför Malmö samt bombarderade staden. Ehuru de flesta 
bomberna söllo i sjön och inga gjorde betydlig siada, räddelik- 
wäl allmän oro. H. berättar i bref till bistopen att grefwin- 
nan Stenbock lätit af 24 man bära stg t ill Börringe pä en 
"Sänst", och hennes man, generalguvernören, hade följt med; 
"emedlertid fä wi hjelpa oß med war gamla, dock redeliga 
Skytte," **) tillägger prosten. Följande äret härjade pesten i 
Malmö. Enligt H:S bref till bistopen s. ä. hade den bort- 
ryckt mycket öfwer 1000 mennistor, ehuru den ännu icke flutat 
sin härjning; den hade begynt wid södra Porten, derefter rasat 
kring flottet och pä westergatan, der den gjort mänga huS öde, 
samt graSserade nu pä östergatan förfärligt; pä södergatan och 
wid torget hade endast fä dött af farsoten. Prosten hade icke 
jordfästat flera än 40 af dem, som dött af pesten, och künde 
hwarken noggrannt uppgifwa de aflidnes antal eller specificera 
personerna. Mycket "wackert folk" hade i brist pä likkistor blif- 
w it nedlagdt i "pestgropen" utom staden; de öfrige hade blif- 
w it begrafna pä stottsplatsen eller pä hoSpitalskyrkogärden. 
Flera bland stadens förnämste inwänare hade begifwit sig ut 
pä landet. Pestläkaren, lieentiaten Thomceus, hade aflidit; li- 
kasä en fältstär wid namn Michel Billom. En annan fältstär, 
benämnd Fredrik, frän Landskrona satt i arrest derför att Han 
icke welat "upwakta Soldatbaracken, theröfwer Han fick ett slag 
och mäste sä gä till sängs." Pestpresten Frondelius war ocksä

*) Se I .  HofwerbergS biographi i biogr. lerikon.
**) vice-guveruören Carl Gustaf Skytte.



död. En wid namn Bergdahl, som Wille träda i Hans Mlle, 
ansägS af konststorium ej dertill tjenlig, enär Han warit "an- 
fäktad af nägon stark Melancholie och swärmodighet, sä att Han 
sig i affecter och omgänge rätt underlig anställt." Sedan blef 
Uddo Engstedt pestprest, och skollärarne anmodades att biträda, 
men woro icke synnerligen benägna dertill. Prosten H. förlo- 
rade twänne söner, men föröfrigt stonades Hans hus för far- 
soten; ocksä brukadeS "den christliga försigtighet", att de sjuke 
ynglingarne nedflyttades till ett rum i  bakgärden, der de hwar, 
ken af föräldrar eller syston besöktes, utan stöttes af en gam, 
mal qwinna, en fältstär och, pestpresten. I  likhet med hwad 
H.S företrädare under enahanda omständigheter gjort utgafhan 
en liten flrift för att bereda religiös hugswalelse ät sin för- 
samlingS medlemmar. Den har till titel "Nyckeln t il l Tröste- 
stolan, den förnäma Malmogista sörsamlingen offererat."

Som en kuriositet mä nämnas att stadsmusikanterna i  
Malmö ansägo sig stä under den ecclesiastika styrelsen. Chri
stian Kock, Anton Stolberg och Johan Dawid von Flidt in- 
gäfwo 2'/g 1703 till bistopen en strift, hwari det heter: "Säsom 
Sal. Hans ErccllenS in. m. v. Ascheberg resolverat, att w i 
skulle blifwa beskyddade, handhafde och förswarade wid wära 
privilegier, sä att oß ingen inträng flulle fle isynnerhet af Skall- 
mejebläsarne här i staden, hwilka icke utan wär ConsenS tillä- 
tet wara skulle att infinna sig pä nägra Bröllopper eller andre 
Conventer här i staden, Orie, Skiutz, WemmenhögS, Torna,
Bara och Harjagers härader------- ; alltsä och emedan bemalte
Skallinejebläsare alldeles sädant intet akta, utan woro för kort 
tid sedan i Bara Prästegärd pä Bröllop, nu äro de pä Bröl- 
lop i Gryndby Prästegärd, och eljest äro om tre weckors tid be- 
tingade till Giesie Präste-Bröllop, dy bedje wi ödmjukligen det 
täcktes Högwyrd. H:r Fadren igenom deß högt giällande före- 
flrift och order t ill Herrar Probstar och Kyrkioherdar oß sätti
ge Kyrkiotjenare gunstigt förhjelpa, att desse Skallmejebläsare 
icke wid Bröllopper och andra giästebud ward« antagne, pä det 
de icke mäga oß sättige Brödet alldeles af munnen taga och i 
grund ruinera."

Utom den ofwannämnda striften utgaf H . twä disputatio- 
ner och en likpredikan öfwer prostinnan Hellman i Christian-

21
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stad; den är strifwen i rnycket gammalmodig üil. Terten är 
Hesek. 24, 15—18, och dä ordet menniflobarn der förekommer, 
sä gifwer det talaren anledning till en widlyftig framställning 
af 1. wär syndiga härkomst, 2. wärt stora oförständ i gudom- 
liga och andliga ting samt 3. den myckna wedermöda och jäm- 
mer, hwartill wi här i werlden äro kallade. I  beskrifningen 
pä enklingenS sorg heter det: "En Himmel utan sol, ett stepp 
utan redstap, ett winträd utan frukt, ett hufwud utan krona, 
ett huS utan prydelse och en äkta sang utan maka stä nästan 
med hwarandra i ett würde. Han saknar sin trognaste wän i 
alla Winklar och wrär och mäste i sin äkta sang hwarje »»or- 
gon klaga med Christi Brud i Höga Wisan 3: 1.: Jag sökte 
om nattene i mine sang den min själ kür hade; jag sökte, men 
jag sann honom intet."

14. S am u e l F re d rik  C o rv in  föddes ^/, 1681 i 
N. Swaluf, der fädren Erik C. war Pastor. Som barn wi- 
sade Han redan prof pä "makalös qwickhet;" 1694 blef Han 
student och sedan Han, efter fadrenS död är 1698, flera ärsys- 
selsatt sig med information, prestwigdeS Han ^'/,2 1703 päkal, 
lelse af andre stadskomministern i Lund Corwitz Thulin. Föl- 
jande äret blef Han kurator för stänsta Nationen wid universi- 
tetet, 1705 medhjelpare hos forste stadskomministern i Lund I .  
Ägren och 1708 nyßnämnde Thulins efterträdare wid 2:dra 
stadSkomministraturen. Han uppgifwes hafwa warit vice Pa
stor wid domkyrkoförsamlingen 1709. Han blef s. ä. af dan- 
starna arresterad för sin trotzet mot Swerige. 1710 blef Han 
Pastor i Reslöf, 1715 vice och 1716 ordinarie prost i Onsjö 
härad. Wid prestmöte 1718 war Han orator och flyttades 1729 
till pastorsbeställningen i Malmö, hwartill kom prostetjensten i 
Orie härad. Wid riksdagarna 1723, 31 och 34 war Han de- 
puterad och hade wid alla tre riksdagarna det förtroendet att 
wara ledamot i sekreta utstottet. Af en qvartan-feber afled Han

1735; biflop Rydelius höll likpredikan öfwer honom. — 
Gift 1709 med Anna Espho l t ,  dotier af pastorn i Gärd- 
stänga Christian E. Hon öswerlefde sin man. De hade 16 
barn, af hwilka de nio, nemligen 5 söner och 4 döttrar öf-> 
werlefde sadren; af sönerna war C h r i s t ia n  stadskomminister 
i Malmö och P h i l i p  landösekreterare i Nyköping; dottren
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Elsa M a r i a  war gkft med prosten H. P. Lorich i HjerSäs, 
Anna El isabeth med kyrkoherdenI.Winqwist i Nöbbelöf af 
Ljunits härad och en tredje med stolkollegan A. Loffman i 
Malmö. Med afseende pä enkanS nädärSansökning intygade 
bistop Rydelius, att "knappast i mannaminne nägon sä heder- 
lig och wälförtjent prestman efterlämnat hustru och barn i sä 
uselt tillständ; Han habe likwäl alltid fort ett stilla huS, utan 
all yppighet."

Prosten Corvin ätnjöt anseende bäde för kunstaper och prak- 
tist duglighet, hwilket tillräckligt bewisaS deraf, att Han befor- 
dradeS till Malmö Pastorat. Att Han äfwen hade lifligt nit 
sör renlärigheten, kan man finna deraf, att Han af konsistorium 
erhöll uppdrag att förmana och söka tillrättaföra lagmannen 
Henrik Hammarberg, so», ansägs wara författare till twänne 
skrifter, med titlarna "GudS kärleks seger" samt "Warning och 
Bönesuck", uti hwilka äsigten om sä wäl djeflarneS som de för- 
dömda mennistornas flutliga äterställning förswarades. C. fö- 
rehöll lagmannen isynnerhet att Han "blandade prinoipia, ratio- 
nis et revolatiollis tillsammans, dä likwäl de förra i trossaker 
borde captiveras;" lagmannen mente att "det wore bäst att haf- 
wa dem tillsammans och concilierade med hwarannan." I  flu
tet af sin berättelse angäende förloppet af samtalen med lag
mannen yttrade C., att dennes förwillelser wisade "nyttan utaf 
det att herrar pliilosvxdi wilja räcka Philosophien öfwer sina 
gränser och af deß principer dömma om det, som endast theolo- 
gien tillkommer." Detta yttrande syntes alltför nära röra aka- 
demien och isynnerhet philosophista fakulteten, med anledning 
hwaraf C:s förklaring infordrades 1729. I  denna försäk- 
rade Han att Han icke syftat pä philosophista fakultetens pro- 
fessorer i Lund, hwilkas underwiSning Han lät sin son begag- 
na hwarje termin, utan pä Bayle, Poiret och Leibnitz, pä hwilka 
lagmannen beropade sig.

Malmö, som pä 1520-talet war reformationenS wagga i 
Skäne och Hundrade är sednare en Punkt, hwarpä jesuiterna 
riktade sina försök att sä fast fot i norden, synes pä 1730-talet 
hafwa warit ett af de ställen innom Lunds stift, der Pietismen 
wunnit mest insteg. Der tjenstgjorde dä den wäldige botpre- 
dikanten P. Muhrbeck och den äfwen rikt begäfwade M . O.
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Ubechel; en kollega wid skolan, benämnd HanS Beckman, som 
predikade oft« och utöfwade enstild själawärd, tillhörde samma 
religiösa riktning som de twä förre. Ikring dessa samlade sig 
flera fromm«, hwilk« synas h«fw« en tid i ostörd ro hällit sin« 
enstild« and«ktSöfning«r, der de jemte bibeln och psalmboken 
beg«gnade Joh«n Arndtö strifter s«mt "Mose och LamsenS wi- 
sor." Säsom delt«g«re i dessa sammankomster nämnaS siera 
handtwerkare med familjer och nägra tjenstehjon. Man finner 
ej att prosten Corvin, hwarS uppmärksamhet det wäl icke kan 
hafwa undgätt, tagit sig sörsträckelse häraf ekler widtagit nagr« 
mätt och steg deremot. Under vakansen ester HanS död sötte 
stadskomininiftern Ledebur 1736 att framkalla nägon konsisto- 
riell ätgärd mot Ubechel, som ansägs hält« konventiklar, men 
bistop Rydelius gas blott L., sä wäl som stadenS öfrige Pre
ster, en förmaning att i endrägt och frid stöta sina äligganden. 
Ubechel protesterade mot denn« warning, hwilken ej war för- 
anledd af nägon anklagelse som kommst till Hans kunstap och 
kunnat af honom wederläggaS. Följande äret stördes friden 
innom den fromm« kretsen. En danst, som warit i bkröring 
med qwäkare och Mennoniter, uppträdde i Malmö säsom för- 
kunnare af barndopets förkastlighet, kyrkoceremoniernas odug- 
lighet och onödighet *) m. m. Han sann wäl motjagelse af 
Muhrbeck och Ubechel, men rönte ett wälwilligt mottagande hoS 
de fromme och njöt gästfrihet hos wäfwarne Jakob Kiellberg 
och Swen Malmberg, bagaren Lars Olsson, handstmakaren 
Werlin, stomakaren Moberg m. fl. Han blef instämd förräd- 
huörätten, dit ock de nyßnämnde personerna m. fl. inkalladeS. 
Da fräga blef om Hans häktande, begaf Han sig bort, pä Muhr- 
beckS uppmaning. Polisen kom nu i rörelse, lyßnade wid sön, 
stren och bröt in i Husen der psalmsäng förnamS. Äret derefter 
bortmissiveradeS Muhrbeck, och Ubechel lämnade öcksä snart 
denn« stad. Kollegan Beckman blef 1745 suöpenderad och 1746 
afsatt, mähända för sin pieliöm. Zinzendorff gjorde 1735 ett 
kort besök i Malmö och stall der hafwa gjort bekantstap med 
twä majorer, hwilk« med honom samtalat i andliga ämnen.

1 Jfr. I. 148.
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Sedan den stränge symbolicisten C. Aulin blifwit Pastor mäste 
förmodligen pietister och herrnhutare ännu mera än förut und- 
wika offentligheten för alt undgä rättegängar och andra obehag, 
och de omnämnas icke widare i konsistoriella handlingar.

15. Jöns Rönbeck föddeS >'/, 1685 i byn Röan af 
JemshögS socken; fadren war bonden JönS LarSson och modren 
hette Boel Matsdotter. Denne Jöns Larsson stall warit en 
mycket aktningswärd man, och det berättaS att den gamle pro
sten SorboniuS, som för sin swaghet ej künde uppträda pä pre- 
dikstolen, icke Wille underläta att hälla likpredikan öfwer honom, 
utan höll den sittande pä en stol pä kyrkogolfwet. Tre afhans 
söner blefwo Prester, nemligen Jöns, Abraham (se wid Gärd- 
stänga) och Mathias (se wid Astad). Den förstnämnde fick sin 
första lärda underwiSning 1693, dä kyrkoherden Kock i M je ll- 
by, som hade en fluld t ill Hans fader, för att aftjena denna 
fluld upptog honom för en tid i sitt hus och lät honom un, 
derwisas. Sedan mäste Han twä är Hemma arbeta som bonde, 
men kom 1695 till CarlShamnS och 1699 till ChristianstadS 
flola. 1704 dies Han student, prestwigdes "/,« 1709 pä kal- 
lelse as bistop Steuchius och blef 1711 Pastor i Skanör, der 
Han 1713 installeradeS. Wid prestmöte 1714 war Han respon- 
dens och blef 1719 efter aflagdt specimen philos. Magister. 1720 
blef Han Pastor wid VstadS S. Petri församling, tranSporte- 
rades 1725 till Helsingborg, presiderade wid prestmöte 1727, 
kalladeS 1730 att aflägga prof för amiralitetSsuperintendentö- 
beställningen i Carlskrona och war riksdagSman 1731, dä Han 
flera ganger predikade pä hofwet samt erhöll kallelse att pre- 
dika prof för pastoröbeställning wid Katrina församling i Stock
holm. Wid bistopswalet i Lund 1738 erhöll Han 8 röster. 
Efter prosten Corvins död utsäg domkapitlet t ill profpredikanter 
i Malmö Professor Wennerstedt i Söfde, prosten JönS Rön
beck och kyrkoherden wid tysta församlingen i Malmö Ludwig 
Bützow. Sedan K. M . tillätit Malmö stad att sjelf kalla prof
predikanter, blef Rönbeck, jemte theol. adjunkten, sedermera dom
prosten I .  Wählin och kyrkoherden I .  Sundius i Allerum, der- 
t i l l  kallad. Enligt församlingenS Wal blef R. utnämnd 1738 
och mottog 1739 Malmö Pastorat, hwarjemte Han 1740 blef 
prost i Orie härad. Han fick ej länge bestrida deSsa besait-
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ningar, utan dog */, sistnämnde är; Han är begrafwen i Hel
singborgs kyrka. Domprosten, sedermera bistopen, H. BenzeliuS 
höll likpredikan öfwer honom. — I  sin ungdom habe R. ett 
kärleksäfwentyr med en Person i ÄhuS, benämnd Hilla Mär, 
tenSdotter, den Han 1705 angafS att hafwa häfdat under äkten- 
stapSlöfte. De blefwo skilda ät. R.giftesig l .  m. Johanna 
M a r ia  M ö lle n s te d t, vrostdotter frän Mällby i Göinge hä- 
rad. 2. 1732 med C h ris tin «  K a tr in «  E rm an, prestdotter 
frän Wälinge och halfkustn med den förra samt förut gift med 
rädman Simon MeiSner i Helsingborg. Hon war född 1682 
och dog 1742. Bad« äktenskapen woro barnlösa. Den sed- 
nare hustrun skall warit ondsint och sä utomordentligt girig att 
hon genomsökte sin manS fickor och stör, dä Han kom ifränför- 
rättningar, wid hwilka betalning troddes hafwa wankat.

Prosten Rönbeck berömmeS säsom en kunstapad man, owan- 
ligt begäfwad predikant, nitist ämbetsman samt en hederlig och 
oegennyttig mennista, "den der mera lefde androm än sig sjelf- 
wom." Oaktadt sin allwarsamhet säsom ämbetsman war Han 
lila  allmänt älflad som högaktad. Under det Han war Pastor 
i Skanör hade Han följande äfwentyr. Tordenstjöld hade 1719 
gjort en landstigning wid Barsebäck för att derifrän till Köpen- 
hamn medföra nägra personer, hwilka künde meddela under- 
rättelser om sinneSstäinningen i Skäne efter Carl X ll:s  död, 
men hade endast päträffat och medsört ett par gamla fistare, 
hwilka knappt wißte om Carl X I I  war död eller ännu lefde. 
Dä dansta kungen yttrade mißnöje öfwer den mißlyckade erpe- 
ditionen, utbrast Tordenstjöld med häfti'ghct: "dersom jeg ikke 
inden Söndag kl. 12 bringer hid en geistlig og en werdslkg 
wand fra Skaane, da v il jeg ikke mere komme for Ed. M:S 
öjne." Detta passerade en fredag, och natten mellan päföl- 
jande lördag och söndag landade Tordenstjöld wid Skanör, kom 
med en personS wägwiSning, hwilken som tiggare oft« warit 
der, men sedan rymt till Danmark, obemärkt in i staden, der 
Han öfwerraflade sä wäl wakthafwande underofficern som pa- 
storn under deras sötaste sömn. Den sednare mäste genast, utan 
peruk och i nattmössa och nattrock, medfölja till steppen, hwilka 
strar afseglade till Köpenhamn. Efter ankomsten dit blef R., 
utstyrd i en grä bätSmansrock och en blank sjömanshatt, förd
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upp till kungen, som gjorde honom mänga frägor om tillstän
det i Skäne, hwilka R. sä fintligt beswarade, att kungen in« 
genting egentligen fick weta. Han wißte ocksä att röra drott- 
ningen till medlidande genom berättelsen om huru Hans hustru 
welat följa honom ombord och oaktadt hanS böner icke wandt 
om förrän hon af en soldat, som satte bajonetten sör henneS 
bröst, dertill twingadeS. Pä drottningenS förbön fick Torden- 
fljöld snart befallning att söra R. hem igen, sedan denne lik- 
wäl flera gänger warit uppkallad t ill kungen och warit bjuden 
t ill middag hoS ätstilliga förnäma Personen

Säsom prof pä R:S predikostil anföra wi ur en likpredi- 
kan sölsande: "Det är hierteligen att beklaga, att the som lef- 
wa aldraogudaktigast, äro the aldra dierfwaste t ill at beropa 
sig pä Christi förtjenst, och trösta sig deraf emot sina synder, 
ändock the framhärda theruti upsäteligen. Thetta är wiöserligen 
thet nätet, hwarmed satan nu sör tiden samlar aldramäst sjä- 
lar utur wär förderfwade christenhet t il sitt rike. Aldrig künde 
själamördaren af hälsosammare läkedom bereda stadeligare för- 
gift, än när Han inbillar en öfwerdädig syndare, at Han kan 
blifwa salig sör Christi skul utan bättring. Thenna inbildnin, 
gen är som en dwaledryck, hwarmed Han insöfwer de obotfär- 
diga sä Hardt, at the drömma om himmelen, t il theS the wak- 
na i helfwete. Man mä förundra sig öfwer Abrahamö tro, at 
Han trodde pä thet hopp, ther intet hopv war, Rom. 4: 18. 
Men mera mä man förundra sig öfwer the sakra syndareS wan- 
tro, at the ock tro pä thet hopp, ther intet hopp är: ty Abra
ham habe GudS ord sör sig; men thesse hafwat emot sig. Hela 
Skrifften är, Gudi los, full med försäkringar om näd sör bot- 
färdiga syndare, men aldrig finneS en bokstaf, som lofwar nä- 
gon obotfärdig näd, stiönt Han sjelf giör sig therom en falsk 
inbildning." R:s predikostil synes antyda att Han icke warit 
sä ifrig antipietist som flera af den tidenS orthodorer woro. 
Ocksä finner man intet som antyder att Han welat undertrycka 
MuhrbeckS werksamhet, dä denne ett par är war HanS adjunkt i 
Helsingborg. Owäntadt förekommer det att R. künde skrifwa ett 
sädant vigilansbref som det hwilket omnämneS i biographien 
öfwer kykkoherden F. Leche i Torrlösa.

Säsom Poet tyckeS R. icke hafwa stätt efter ätstilliga sam-
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tida, som wunnit sialdenamn. I  SkanörS kyrkobok har Han 
skrifwit:

Den dyra GudS församlings hop 
af man sä wäl som qwinnor, 
som lyda SkanörS Klocke-rop, 
man här upptecknad finner.
De födde som i dopsens bad 
med Herran sig förbunnit; 
de döde som sin lägerstad 
uti Guds äker funnit; 
de gifte som med kyrkanS band 
till äkta äro gjorde; 
de gäster som sig efterhand 
inställt wid HerranS borde; 
de fär som sig begifwit hän 
och nu af andra waktas, 
och de som kommit Hit igen 
och nu för wära aktaS; 
de alla här uppförde stä 
och i sin ordning finnaS 
med äretal, med dag ocksä, 
att man det rätt mä minnaS.
O, gifwe Gud att de, som här 
i denna bok stä sirefne, 
i lifsens bok mä finnas der 
och aldrig bli utrefne!
Det önsiar den som kallad är 
t ill Herde, dem att sköta, 
och hoppas inför Jesu kär 
sin fär med glädje möta.

Öfwer en klockare, som dog 1717, dä flera klockare blifw it 
tagne t ill knektar, skref R. bland annat:

Sä Wille Herren Gud till himlen dig affäcda,
der du för Lamsens thron ditt Amen sjunga mä,
när dina ämbetS-brö'r för Amen ropa: Wer da?
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och ur sin klockarstol i kneckte-brackan gä;
bland Englar ställeS du och de ibland soldater;
O huru fingen I  olika kamerater!

R. utgaf twä disputationer (se LidönS disputationSkata- 
log) och fem likpredikningar; den ena af dessa, söm är hätten 
öfwer en köpman, har titeln: "en andelig köpmanS fördelakti- 
gaste Handel." R:S biographi förekommer i HelsingborgS histo- 
ria af E. Follin, utg. af Wieselgren.

16. Lorenz M uhrbeck. Ester prosten Rönbecks död 
kallade Malmö stad t ill profs afläggande kyrkoherdarne Sun- 
diuS l Allerum, Muhrbeck i Lund och Hjort i Söderhwiddinge. 
Den medlerste blef utnämnd till Pastor och prost i Malmö 
1742 och tillträdde pastoratet '/z s. ä., men utnämndes s. 
ä. till amiralitetSsuperintendent i CarlSkrona; se der.

17. Casten A u l iu  föddes '/z 1687 i Ähus, der fadren 
Olof A. war kyrkoherde, blef student 1704 och erhöll 1706 t il-  
lätelse att nägongäng predika i Fridlefstad, ehuru konsistorium 
heldre säg, alt "sädane unge studerande nägot flitigare sig wid 
academien uppehölle." 1710 kallades Han af öfwerstinnan Bar- 
nekow född von Ascheberg till Pastor i Kropp; domkapitlet an
säg honom wäl wara nog ung, men dä Han för öfrigt war ett 
wackert och capabelt suHeotuiu» sä bifölls kallelsen, och A. 
prestwigdeS 1711 till pastor i nämnde Pastorat. 1739 förord- 
nades Han i den gamle prosten Schönbecks stalle att hälla vi- 
sitationer i Luggude härad och erhöll prostetitel. 1743 blef Han 
vice prost i samma härad. I  flutet af samma är blef Han Pa
stor i Malmö. Han presiderade wid prestmötet 1744, war riks- 
dagsman 1746 och 1747 samt blef theol. doktor 1752. Död 
20/4 1763. — Gift 1. med Ro l l i ka  Bäcker, hwilken födde 
honom en dotter Marg re ta ,  som blef gift med prosten I .  I .  
Eurenius i Kropp. 2. m. Anna K a t r i n «  Br inek,  som 
förut warit g. m. 1. kyrkoh. L. Corvin i Wemmerlöf, 2. pro
sten N. Nyman i Gladsar. Hon war född i Ehristianstad 
1685 och dog 1755. Med Henne fick A. inga barn, men "en 
ansenlig sörmäga", enl. ElmgrenS anteckning.

A. war mycket nitist för orthodorien och en ifrig weder- 
sakare till pietisterna, enkannerligen till kyrkoherden von Ber-
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gen i Frillestad, samt ansägS för en lärd, wälbegäfwad prest 
och en angenäm umgängSmennista. Utom twä disputationer 
utgaf Han en likpredikan öfwer ofwannämnda öfwerstinna Bar- 
nekow. Denna predikan afhandlar i 204 paragrapher pä 106 
sidor in kolio ämnet: "den uppä GudS BarnaS wedermöda föl- 
jande Härlighet." Säsom prof pä framställningSsättet mä an- 
söraS: "Andelig wedermöda künde för Saliga Fru Grefwinnan, 
säsom en wäl bepröfwad Christen, kcke wara obekant. Hennes 
i GudS ord upplysta förständ ransakade ganfla noga the wid- 
lädande brister; Hon ansäg them säsom siarpa swärdSuddar, 
hwarmed sä wäl HenneS uppricktiga kärlek till Gud, som Hen, 
neS innerliga längtan efter then himmelsta Härligheten blefwo
särade.------- Timelig wedermöda, som är et sädant stost, som
läder wid all« theraS fötter, som wandra igenom jämmerdalen, 
künde Saliga Fru Grefwinnan intet undgä. — I  samfäldta 
Femtijo tre ähr hafwer Saliga Fru Grefwinnan, säsom enen- 
sam och sörjande Turturdufwa, qvillat öfwer saknaden af sin
käraste Wän, och sin högsta Förnöjelse pä jorden.------- Dö-
den är faselig för ögonen. Man har orsak t ill at tro, att thet 
war et hiskeligit Lxeotakol för öfwerste Presten Jehosua, när 
Han säg Satan stä pä sin högra Hand. Och mängen mennifla 
när hon ser döden stä pä sin högra Hand öfwerfalles hon af myc-
ken äugest och häpenhet.------- Döden är grufwelig för öronen.
T il Samuel fade Herren: jag stall gjöra en ting i Israel, at
then thet fär höra, honom flal thet gälla i bäva Hans öron.------
Men besynnerliga är döden förskräckelig för själen"-------. Öfwer
samma högwälbocna fru har A. ock strifwit vcrser, der det heter:

Och nu ett ord om wär Grefwinna 
Tänck! Hon som gaf stik dygdeglantS 
War och för landet mur och stantS,
När hon för Gud lät ögon rinna,
Jag säjer ej mer än jag sedt.
Jag säg thet ljuS i Henne brände,
Ja, kort sör henneS Salig ände,
Jag säg att hon med Gud war ett.

Fru Ascheberg du Salig döda 
I  Herranom, nu saknaS du
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Ah, jag, hwad sial jag säga nu,
Dä hiertat w il af säret blöda.
Jag säger fritt mot afwundS ärg 
Att künde dygden städse lefwa,
Wi ej behöfde mull att häfwa 
Pä Fru Grefwinnan Ascheberg.

18. Sw en Hansson M u n th e  föddes » /, 1718 t 
Cimbrishamn, der fadren Hans M., prestson frän Bösarp, war 
tullförwaltare; modren hette Anna Katrin« Rafenia. — Han 
blef student 1735, phil. mag. 1745, och prestwigd 1744 t ill 
tjenstgöring i Malmö, der Han 1749 blef stadskomminister och 
1763 Pastor wid S. Petri församling. S . ä. erhöll Han pro-- 
stetitel och 1772 theologist doktorSwärdighet samt blef 1779 
prost i Orie härad. Under biflopSvakansen 1777 war Han oft« 
adjungerad domkapitelSledamot. Prostetjensten lämnade Han 
1783 i anseende till sjuklighet. Död 1790. Wid Hans
begrafning talade doktor Bring, som blef Hans efterträdare. 
— Gift 1. m. I n g r i d  M a rg re t«  M o rs in g ,  dotter afkyr- 
koherden LarS M . k HäSlöf; hon dog wid 25 ärs älder 1752, 
efteratt hafwa blifwitmor ät LarS Pete r  Munthe,  Prof, i 
moralen wid Lunds universitet; d. 1807. 2. m. M a rg re ts  
Chr is t in«  Engeström, död wid 41 ärs älder 1777, dotter 
af borgmästaren i Malmö LarS E. och Anna Regina Heden- 
grahn, prestdotter frän Hwellinge; med Henne hade M . sju 
barn, af hwilka de fem dogo i späda ären. Sonen Hans 
Jos ias,  som dog 1783 wid 22 ärs älder, war philos. kand. 
och studerade medicin i Upsala; dottren I n g r i d  M a r i a  lefde 
ogift efter fadren.

Doktor M . war en mycket ansedd predikstolstalare och an- 
modades ofta att hälla likpredikningar. Flera sädana af honom 
äro tryckta och sörräda tydligen, att Han bildat sig till predi- 
kant i en tid dä orthodorien blifwit uppfristad af pietismenS 
lifsflägtar. W i anföra ett stilprof ur likpredikan öfwer bistop 
Engeström, der det heter: '^Har en lärare Christi lif, sä har 
Han ock Christi sinne, hwilket är ömt om själar, och ser gjerna, 
samt arbetar deruppä, att de mäga frälste warda, och komm« 
till sanningenes kundstap. Här w il det wäl icke wara nog,
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med en blott lärd man, en sä kallad hederlig Prüft, som nu 
för tiden ftal utgöra alt och wara det samma, som en Evan
gelist Lärare, jag säger nu för tiden, da man begynt att mer 
och mer flämmaS wid Jesu kors och sanna efterföljd. San- 
nerliga en sädan hederlig man, och intet mer, glömmer ftg snart 
sjelf, alt gär i Jesu tjenst matt och dödt t i l;  och det kan intet
annorlunda wara, dä Han har intet sjelf lifwet i Christo.-------
Lärare äro sjelfwe lefwande i Christo, när Gudö kärlek, genom 
den Helge Ande, är utguten i deras hjertan, när de sjelfwe 
fätt se och smaka, huru ljuflig och söt Herren är, och huru 
saligt det är at lefwa i GudS Sons tro; st dä kunna de bäst 
wisa andra den sanna ChristendomenS härlighet, dä kunna de 
bäst tala för andra om den öfwermättan stora GudSnädesri- 
kedom i Christo Jesu; dä kunna de bäst upmuntra andra, at 
strida för den tro, som de sjelfwe hafwa fätt, att löpa efter den 
klenod, som de sjelfwe hafwa fattat, att trakta efter del i den 
salighet, som de sjelfwe äga" o. s. w.

D:r Munthes biographi förekommer i biogr. lerikon.
19. Ebbe Bring föddes 1733 i Brönnestad, der 

fadren Olof B. war kyrkoherde, blef philos. mag. 1757, docens 
i philos. fakulteten 1758 och adjunkt i samma fakultet 1760. 
Säsom docens höll Han föreläSningar i naturalhistorien. 1766 
begärdes Han af kyrkoherden E. Hallström i Brönnestad till vice 
Pastor och blef kyrkoherde der ^/,2 1769. Wid prestmötet 1773 war 
Han orator, erhöll 1779 prostetitel och s. ä. theol. doktorswär- 
dighet, blef 1788 prost i W. Göinge härad och 1791 kyr
koherde i Malmö. Följande äret war Han riksdagsman, blef 
1796 prost i Orie härad, hwilken befattning 1799 lämnades, 
1801 L. N. O. Död 1804. — Gift med M a r i a  H a l l 
ström, dotier af ofwannämnde kyrkoherde i Brönnestad. Barn: 
Elsa, f. 1761; ogift. — Abela, g. m. kyrkoh. Erik Kruse i 
Brönnestad. — O lo f ,  f. 1771; häradshöfding. — Swen 
Häkan,  f. 1773, med. doktor och assessor; fader ät theol. Prof. 
Ebbe Gustaf Bring. — Jöns  N iko laus ,  Pastor i Arrie. — 
Ebba M a r i a ,  g. m. prosten G. L. Skytte i Mällby. — 
Char lo t ta ,  g. m. prosten Holst i Arrie.

D:r Bring ätnjöt mycken aktning säsom en begäfwad och 
nitifl lärare. Ur Hans likpredikan öfwer biflop CelstuS anföra
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wi hanS utläggning af Jobs ord: Jag wet att niin FörloS- 
sare lefwer. Den lyder sälunda: "Jag wet, w il Job säga, at 
menniflan, som af Skaparen war ämnad til en oföränderlig och 
ewig lycksalighet, genom sit affall sjelf ädragit sig sit elände, 
ja wet att jag är brotSlig och besmittad med synder, ty ho w il 
finna en renan när thein ther ingen ren är, Job 1-4: 4. Jag 
känner mina ungdomS synder, min öfwerträdelse ochminamiß- 
gerningar, them Tu Herre hafwer liksom förseglat uti et knippe 
och sammanfattat, ibid. v. 17. Men jag wet Mika, jag är 
therom med fullkomlig wißhet öfwertygad, at GudS näd öfwer- 
flödar emot syndare; det löste Han gifwit wärt fallna flägte 
kan en trofast Gud ej rubba, jag wet derföre, att jag hafwer 
en FörloSsare, Han fkal i tidsenS fullbordan antaga enmenni- 
flonatur, at blifwa min Goel, min Blodsförwant och Broder, 
genom honom fkola syndsens och dödsenS bojor brutna warda, 
Han flall kläda sin Brud, sin Församling uti Salighetens klä- 
der, uti sin Rättfärdighets obefläckade prydnad. Han flal som 
den Siste stä pä kampplatsen, och igenom sin Gudommeliga 
kraft öfwerwinna mörksenS förenade wäldigheter. Han flal stä 
öfwer stoftet, wid Hans befallande röst flola grafwarne öpnas, 
hwilka gömma stoftet af wära förmultnade kroppar, detta stof
tet flal äter uplifwaS och wid Hans sista Majestätifla tillkom- 
melse säsom hela werldenes Herre och Domare flola HanS wän- 
ner upstä härlige och förklarade, för at sedan lefwa med ho
nom et saligt l i f  i alla ewigheterS ewigheter" o. s. w.

B. utgaf nägra diSputationer, hwilka uppräknas i LidinS 
visp. katalog, och likpredikningar öfwer prosten ArseniuS iR i -  
seberga 1786, doktor Munthe i Malmö 1790 och biflop Cel
sius i Lund 1794.

20. FranS  L ilje n ro th , född i Werjö s tift^o  1770, 
blef student 1780, Magister 1787, vice kollega wid Lunds flola 
1790, vice konrektor dersammastädes 1793, ekonomie adjunkt wid 
Lunds akademi 1794, prestwigd 1797, theol. kandidat s. ä., 
theol. licentiat 1798, förordnad att förestä Uppäkra prebende- 
pastorat s. ä. 1804 kallades Han till pastor i Malmö, men 
dog, innan fullmagt Hann att utfärdaS, "/,<> s. ä. — Gift med 
U l r i ka  Eleonora Alsing,prestdotterfränJngelstad,f. 1778. 
Barn: Swen Ado l f ,  regementskommissarie wid norra flänfla



34

infanteriregementet. — Jo Han, vice häradShöfding. — A u 
rora.

S k r i f t e r :  se MarklinS disputationskatalog.
21. C h ris tia n  Sehönbeck 1805—1812; sewidRi, 

seberga.
22. A n d e r s  P e te r  G u l l a n d e r  föddeS ^  1779 i 

Brandstad, der fadren war prost, blef student 1789, Phil. mag. 
1799, docenS i moralen 1802, prestwigd ^  1807, andre stadS- 
komminister i Lund 1809, kgl. hofpredikant 1812. Dä doktor 
Schöndelt erhällit tranSport till Riseberga, sökteö Malmö S. 
Petri Pastorat af prof. Stoltz i Höj, prosten Stcnderg i W. 
Wram, prosten Roempke i Götheborg, kyrkoh. Wickelius i Sten- 
brohult af Werjö stist, stadSkom. Gullander i Lund och kolle- 
gan wid Christianstads flola C. A. HerSlow. Församlingen 
kakade stadSkom. Holst, men Han afsade sig kallelsen. Derefter 
hemställde konsistorium till K. M . huruwida nytt wal borde an- 
ställaS, eller Gullander, som näst Holst erhällit de flesta rö- 
sterna, besullmäktigaS. K. M . förordnade att nytt wal ftulle 
hällas, sedan konsistorium pröfwat de sökandes competence. 
Stoltz, Stenberg och Gullander blefwo förklarade kompetente, 
och den sistnämnde erhöll wid wal 1813pluralitetenskal- 
lelse och utnämndes till kyrkohecde härstädeS ^  1814, tilltr. 
s. ä. samt erhöll s. ä. Prostetitel och förordnande säsom vice 
häradSprost, blef ordin. prost i Orie HLrad 1815, vice Präses wid 
prestmöte 1826, theol. doktor 1850, tillträdde 1832 BunkeflodS 
pastorat, hwilket genom kgl. br. 1806 blifwit tillagdt 
Malmö S. Petri församling, hwarifrän SallerupS socken 1832 
assöndradeS; L. N. O. 1842, Jubelmagister 1850.

G ift med Fredr ika Lowisa Löthman, hwar- fader 
war offner. Barn: P er E r i k  Gustaf ,  se bland pastorer i 
SölweSborg. — Corf i t z  Ludw ig ,  f. 1812; stadsnotarie i 
Helsingborg; d. 1854. — A m a l ia  M a r i a  Lowisa, f. 1817, 
g. m. handlanden A. Wiedberg i Malmö. — W i lhe lm !  na 
Fredr ika ,  g. m. prosten L. P. Holmberg i Gjerdslöf. — 
C a ro l in a  Oskaria F e l i c ia ,  f. 1820, g. m. rädman Cen
terwall i Malmö.

S k r i f t e r :  Se Lunds stiftS matrikel är 1854-
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Stadskommimstrar i MalmT,
hwilka merändelS derjemte tjenstgjort säsom flotts- och Hospitals
prester.

1. N i e l s  Jespersen  nämnes i ett latinskt bröllops- 
qwäde, hwaraf en del anföres i PontoppidanS danfla kyrkohi- 
storia 3. p. 124, som Pastor i Malmö, men enär det skulle wa- 
rit wid samma tid, dä Claus Töndebinder war pastor, sä är 
uppgisten felaktig och Niels JeSpersen har förmodligen warit 
stadSkapellan eller slottsprest. Han war född 1519 i Wiborg, 
der fadren Jesper Simonsen war borgmästare, uppfostrades t ill 
lutheran och tjenstgjorde som prcst i Älborg och i Malmö, in- 
nan Han blef pastor wid Nikolai kyrka i Köpenhamn. Deri- 
frän flyttades Han 1560 till biflopSstolen i Odense. Magister 
war Han säkert dä redan. Ehuru Han Wille anses för ifrig lu
theran, trodde man honom ej wara fri frän paplstiska äsigter i 
nattwardSläran. Man sörewitade honom ock att Han gerna 
mottog gäfwor, med anledning hwaraf det heter, i det I. 25 
nämnda svoinina om biskoparne: liioolaus ainat nnuiera. Han 
intreSserade stg mycket för kyrkomusiken och utgaf, enligt kung- 
ligt uppdrag af är 1565, en kyrkopsalmbok, hwilken inköpteS 
till alla kyrkor och flera gänger blef upplagd*). Död 
1587. — Gift 1. med Anna AnderSdot ter frän Slagelsez
2. 1580 med E l isa  HanSdotter frän Odense.

2. N i k o l a u s  P e t r e j u s ,  oonoionator Llalino^isn- 
sis, omnämnes säsom närwarande wid bistopswalet i Lund 
1560. För öfrigt wet man intet om honom.

3. N i e l s  Jö rgensen kallas i Nyerupö och KrastS 
litteraturlerikon för sockenprest i Malmö och uppgifwes hafwa 
dött 1586; men bäda dessa uppgifter äro säkert felaktiga. Pä 
1580-talet, da Han tjenstgjorde i Malmö, war Hans Christen
sen Sthen pastor der, och Niels Jörgensen kallade stg sjelf 
"minister vorin" och icke "pastor", hwilken sednare benämning 
Han säkert brukat, om Han warit sockenprest. Det uppgifna 
dödSäret är troligen oriktigt, enär en af Hans böcker, som är

') S« I. 26.
s»
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tryckt 1588, ej pä titelbladet angifwer att författaren war död. 
Han war född i Svendborg, hade magisterwärdighet och utgaf 
flera skrifter, hwilka nämnaS i nyß omförmälde litteraturleri- 
kon. Nägra bref frän honom till rikshistoriographen Anders 
Sörensen Wedel förwaraS ännu pä kongl. bibliotheket i Kö- 
penhamn *).

B e r t e l  Jespersö«  kallaS i förutnämnde littera- 
turlerikon "sogne og slotsprcest i Malmö", men har ej warit 
Pastor wid S . Petri församling. Han war född i Bigum i 
Jütland och stall warit prest wid HelliggeistS-kyrkan i Köpen- 
hamn, innan Han kom t il l Malmö. Att detta, säsom ock upp- 
gifwes, fledde omkring 1577 motsägeS icke deraf, att i swar pä 
anmärkningar öfwer Malmö stadS räkenflaper för är 1607, Han 
säges hafwa warit predikant i staden öfwer 30 är. Nämnde 
är war af stadSkaSsan "giffuit Her Bertels Sönn thill stn Stu- 
deringh Modaler;" pä derom gjord anmärkning swarades '"/? 1618, 
dä förklaring inhemtadeS af tre kungliga läns-män i Skäne, att 
efter Hans salige fader Herr Bertel warit predikant i försam- 
lingen öfwer 30 är och sonen, som nu bodde i Köpenhamn, wid 
namn Doctor Caspar, gaf godt hopp om sig och wille resa 
utomlands och kapitelherrarne i Lund bewiljat honom "nogle 
penge aarligen at studere med", hade man ansett tillbörligt att 
ur stadSkaSsan meddela honom 20 daler, i hopp att hanfram- 
deleö künde tjena staden. Denne Caspar war den sedermera 
mycket berömde läkaren och theologen, Professor Bartholin. 
1610 har Bertel JeSpersen näst efter prosten Hans Ravn un- 
derflrifwit fullmagten för häradetS deputerade wid hyllningen. 
Pä grafstenen kallaS Han verbi clivini LInIlltvAikk olim m in i
ster senior och i en instrift pä altaret nämneS Han "medtie, 
ner"; säkert war Han förste stadskapellan. Han uppgifweS hafwa 
dött 1613. — Hans hustru hette Anna  Tinckel  och war döt- 
ter af en Pastor i Grönby, RaSmuS T. Hon är jemte sin 
man begrafwen i Malmö S:t Petri kyrka.

Skrifter: se NyerupS och ItraftS litteraturlerikon.
5. M a t s  G öd ic k fe n  war stadskapellan iMalmö 1610, 

dä Han befinneS hafwa undertecknat en hyllningSfullmagt.

0 Jfr. Pag. 7.
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6. B e r t i l  Knudsen war flottspastor 1613—1619; 
se bland pastorer i Löderup.

7. P ede r  W omb war Magister och nämneS i V.B. som 
stadSkapellan.

8. Jörgen H ansen sörekommer samtidigt med den 
förre och nämnes ännu 1632. Han hade 1618 blifwit suSpen- 
derad, men fick kunglig tillätelse att äter mottaga stn tjenst.

9. H a n s  B i ö r n  nämneS äfwen i V.B. Han war 
död 1635.

10. H an s  N ielsen sörekommer 1635 i kapitelhandlin- 
gar sasom predikant wid S. PederS kyrka i Malmö. Derjrmte 
war Han flottSprest. 1639 blef Han pastor i Christianstad. 
Se der.

11. H ans Knudsen war här 1635 och nämneöännu 
1654.

12. C hristen  Knudsen nämnes i en kapitelSdom af 
är 1655.

13. H a n s  C o r v i n ,  son af prosten Hans Ravn i 
Malmö, war Magister och har efter all sannolikhet warit stadS- 
komminister nagra är samt wid sin död 1658 fätt en son C h r i ,  
stopher C., till efterträdare.

14. H end rik  C r o n  (Oronius) nämnes som pastor i 
Geösie 1631 och ännu 1644, dä Han blef "medtiener oc predi
kant" i Malmö. Han uppgifweS derjemte hafwa warit pastor 
i BjereShög; troligen har Han warit det i egenffap af hospi- 
talöprest. Om Hans härkomst eller alder finneS intet anteck- 
nadt. Han syneS hafwa lefwat till 1665. Huftrun hette 
B ie r r i t e  och war dotier af pastorn i Gessie Thomas Watzo- 
niuS. (Jfr. wid Gessie).

15. C hris topher C o rv in . I  Sommel. Saml. an- 
föraS om honom följande verser:

M in fader Hans med Mästers namn 
Främst prest i Malmö dödde;
Mig sonen Herr Christopher Raum 
M itt hjerta storlig blödde.
Jag sökte strar att komma hem,
Gud sedan der att tjena;
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 ̂ M in lycka war mig icke flem,
Gud Wille sä förläna.

Fadren t ill denne Christoph» Corvin l. Ravn kan ej haf- 
wa warit prosten Hans Ravn, som dog 1625; med "främste 
prest" mä alltsä menaS forste stadSkomminister, och icke kyrko- 
herde. Christopher R. har ocksä aldrig warit kyrkoherde i 
Malmö, men wäl stadSkomminister. Den und» n:o 13 omnämnde 
HanS C. war säkert en son af prosten H. Ravn och fader ät Christo
pher R. Denne prestwigdeS''/ ,  1652 till Pastor i Tullstorp och läm- 
nade detta Pastorat 1658 efter erhallen kallelse till stadskommi- 
straturen i Malmö. Att flytta frän landtpastorat till stadSkom- 
ministratur war den tiden icke owanligt. C. dog 1674. — 
Hans hustru Anna LarSdotter war frän M ad och lefde 
ännu 1685. Deras son Lars war 1682 kollega wid Malmö 
flola, men blef 1683 komminister i Huste, der Han dog ^/z 1690 *).

16. G u n n a r  B e rn e r. Af hwad som anföres i pro
sten I .  Hofwerbergs biographi finner man att H. efterträdt en 
stadSkomminister benämnd Gunnar; en Gunnar Berner näm- 
neS som kompastor wid Malmö tysta församling, och säkert me
naS samma Person, ehuru titeln är felaktig, enär först 1687 
en särflild tyfl Pastor i Malmö tillsatteS och en tyst kompastor 
först 1710. Förmodligen har H:r Gunnar Haft förordnande att 
wara själasörjare för Malmö tysta -vrgerstap. Han efterläm- 
nade enka, som hade spekulativ» pä att blifwa konserverad wid 
fallet. Han torde innehaft tjensten 1665—1680. Enkan bodde 
pä kapellansgärden ända till 1710. Hon lär hetat Bode l l  
och deraS dotier M a r i a  war gift med kyrkoherden L. NobeliuS 
i Tommarp.

17. W ilh e lm  Lanrenberg föddeS iSorö,der fadren 
Johan L. war Professor i Mathematik. 1664 erhöll Han befor- 
dringsrätt i LundS stift, der Han länge wistatS, mähända hoS 
stn swäger, kyrkoherden i Äsum B. Oelreich. 1667 '^instrefS 
Han som student wid Lunds universitet och blef följande äret 
pastor wid S. Peters kloster och Nöbbelöf, hwarifräNhan 1674

') 3fr. JönS JvnssonS i Hufie biographi.
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tranSporteradeS t il l stadskomministratur i Malmö. Jemtedetta 
ämbete uppdrogS ät honom 1683 preposituren öfwer HarjagerS 
härad, troligen för att belöna Hans nit om uniformitetenS in- 
förande i Lunds stift. Han war 1681 och 1682 ledamot i en 
kommiSsion, som stulle "inquirera öfwer dhe Prester, som sine 
församlingar uthi förflutne krigsthider förlätit." 1885 blef L. 
utnämnd till pastor i BjereShög, med bibehällande afstadskom- 
ministraturen, och derjemte t ill prost i Bara härad. Han kallaS 
1685 "tysta pastorn" och har alltsä hast förordnande att som 
prrst betjena de i Malmö boende tystar, hwilka dä ännu icke 
hade nägon särstild pastor. Sedan prosten Hambrceus aflidit 
1696, bestridde L. äfwen prostetjensten i Orie härad t il l 1698. 
Presterna i Bara härad woro icke rätt belätne med sin närmaste 
förman, särdeleS de som gerna sjelfwe Wille warit prostar. G. 
Hyphoff i Bara klagade 1690 att L. icke beswarade Hans 
förfrägningar i ämbetSmäl och lät cirkulärbrefwen passera 
honom sörbi i». m. 1687 lämnade L. Bjereshögs pastorat ät 
sin swärson P. Leth, förbehallandes sig och sin hustru prestgär- 
den i Orie. Död tidigt pä äret 1699. — Han lär warit gist 
twä gänger, ty en Hans hustru nämneS som hette Anna M ä n s -  
dotter, men Hans enka uppgifwes hafwa hetat B ere ta ;  hon 
önflade att blifwa konserverad wid fallet. Sonen Johan W i l 
helm war hospitalsprest i Helstngborg 1710—1719, vch dott- 
ren I n g r i d  M a r i a  war gist med den Nyß nämndr P. Lech.

18. J o h a n  H o fw e rb  erg 1680—1686; se pag. 16 ff.
19. M ä r t e n  H a n s fo n  T o r ö lo w ,  sonafförste stads- 

kom. i Lund Hans T., torde hafwa efterträdt Hofwerbrrg som 
stadSkomminister 1686 och war det t ill sin död 1704. Hans 
söner Hans Henr ik  och Jakob blefwo pastorer, den förre i 
Tygelsjö och den sednare i Stiby.

20. J ö r a n  S t e n s s v n ,  son afpastorn iKägeröd Sten 
Jakobsson och södd der 1665, blef stadSkomminister 1700. Da
niel Ramfelt beswärade sig 1703 öfwer att hafwa blifwit af 
Stensson i en predikan bannad, derföre att Han warit nödsa- 
kad, för att freda kastelletS mark, att intaga S:S swin, hwilka se- 
dan de nägra dagar stätt inne, blifwit utsläppte, men dött, eme- 
dan ingen derefter hade akt pä dem. S. stulle i predikan haf
wa sagt: "du som tagit lifwet af det, som Gut» gifw it lif, du
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är förbannad och fördömd till helfwetet" m. m. S. blef1706 
af prosten Hofwerberg anmäld i konsistorium för ätstilligt egen- 
mäktigt förfarande i ämbetsförwaltningen *), hwilket Han mäste 
deprecera. Död ^  1708. — Gift med B r i t a  Morde ck, 
som sedan blef gift med Hans efterträdare P. Electrin.

21. Anders Noten, hwars härkomst och älder är okänd, 
war regementsprest innan Han 1704 blef stadSkomminister. 1705 
gifte Han sig med prosten Hvfwerbergs dotier Ka t r i na .  Han 
uppgifwes hafwa warit Magister. Död 1709. Enkan blef kon- 
serverad af E. Bredahl, och sonen Johan blef pastor i Hu- 
aröd.

22. Petrus Electrin blef stadökom. och hospitals- 
prest 1708, pastor i Hwellinge 1728; se der.

23. E rasm u s B re d a h l blef 1710 stadSkomminister 
för att konservera Nolens enka Katrina Hofwerberg. Dä frä- 
gan om hanS utnämning förekom i konsistorium, yttrade prof. 
Ihre: "Det tyckes wara af nöden, om nänsin pä nägot ställe i 
Skäne, 1. att denne vacancen besättes med en redelig swenfl 
Person, 2. att man bör mera reflectera pä församlingenS bästa, 
an pä conservationen af prostens dotier, hwilkenS förra gifte, 
som war pure kiimanum, astopp som bekant är, Gud bättre! 
3. fruktar jag ock att Ornus Bredahl intet lärer wara fri för 
üissolutioro vita, som sä mänga klarögde i Malmö, icke utan 
wär blasme, i längden lära intet öfwerse." B. blef 1721 Pa
stor i Hörby; se der.

24. P etru s  S om m ar 1721—1740; se wid Dahl- 
köpinge.

25. W ilh e lm  J u liu s  Ledebur 1729—1740; sewid 
S. Willie.

26. C h r i s t i a n  C o r v i n ,  son af prosten Samuel Fre- 
drik C., blef Magister 1734 och prestwigdeS 1735 samt tjenst- 
gjorde derefter wid Malmö S. Petri och Sallerups församlin- 
gar. Under vakansen efter fadren erhöll Han jemte A. Loff- 
man 1736 förordnande att ej blott sörestä pastoratet utan ock 
att i häradet kringsända konsistorii bref och firifwelser; detta 
sednare upphörde 1737. C. blef 1740 stadSkomminister efter

') Jfr. pag. IS.
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Ledebur, och dog 1749. Han war gift med Pet rone l l«  
Samsiö och deraS son Samuel  Fredrik war prost i W. 
Ljungby.

27. H a n s  F r o s t ,  född 1700 i Hästweda, der fadreu 
LarS F. war Pastor, war 1735 nädärSprest i Fulltofta och kal- 
ladeS af Herrstapet t ill Pastor der, men K. M . tillsatte Pastor 
den gärigen. F. blef stadSkomminister "/z  1741 och dog 1744. 
Han war gift med Anna Soph ia  ThomceuS, dotier afpro
sten Petrus T. i OuSby och enka efter kyrkoherden H. Wester
dahl i Fulltofta; hon blef scdan gift med prosten Tranceuö i 
Ousby.

28. P e te r  Kock uppgifweS hafwa warit stadskommi- 
nister samt flottS- och hoSpitalsprest 1745—1750 och war se- 
dan Pastor i Mjellby i Blekinge; se der.

29. J o h a n  R ic h a rd  N y k iö r c k ,  son af prosten Jo- 
han Gabriel N. i Höja, prestwigdeö 1746, blef stadSkommini
ster 1751 och dog s. ä.

30. Sw en M u n th e  1749—1763; se ofwan pag. 31.
31. J sa k  W i n q w is t  1751—1762; se wid Nöbbelöf i 

LjunitS härad.
32. N i k l a s  W u l f f  blef Magister 1760 och prestwigdeS 

f. ä. samt blef stadskomminister 1763. Han blef jemte sin 
kollega I .  P. Herslow Pastor i BjereShög 1771. D ö d 1772.

33. J ö ra n  P eter H erslow  1763—1778; se wid 
Christianstad.

34. A n d e rs  N o re n  blef prestwigd 1757, stadSkommi- 
nistcr 1772 och dog 1779. — Gift med Engela M a r i a  
H w a l i n g ,  f. 1745, dotier af kyrkoherden Anders H. i Mel- 
langrefwie; dottren And r ietta Helena war gift med akad. 
adjunkten H. F. Sjöbeck i Lund.

35. N i l s  M a l m r o s  1778—1793; se wid Höja.
36. P e te r  H e g a rd t ,  son af prosten Hegardt i HäS- 

löf, blef prest 1770 och stadskomminister och flottspredikant 
1780, men satteS snart genom sjuklighet ur stand att bestrida 
sina äligganden. Död 1789. — G ift med K a t r in«  M a r ia  
Kröger,  dotier af prosten Carl K. i WinSlöf; de hade en dotier 
wid namn Anna Helena.
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37. E l i a S  F o l l i n  war stadskom. och hoSp. pred. 
1780-1785; se wid Helsingborg.

38. Johan C arsm an  erhöll samma befattningar 1786; 
död »"/, 1794. — Gift med Marg re t«  El isabeth Hörster,  
dotter af prosten Hans Hörster i ESphult.

39. Johan Samuel Trägärd war stadskom. och 
flvttSpred. 1789—1799; se wid Qwiinge.

40. LarS Frost war stadskom. och flottspred. 1794— 
1802; se wid Broby.

41. Georg Lidert Skytte 1799—1805; se wid 
Mällby i Göinge härad.

42. P er W e ftr in  1802—1812; se wid Wanstad.
43. N i ls  H enrik  H o ls t 1805—1816; se wid Arric.
44. O tto  C h r is tia n  Cederstrand 1812—1821; 

se wid Hjortsberga.
45. N i ls  C hris topher P s ilan d er 1817—1821;

se wid Ustads S. Maricr svrsamling.
46. Anders Cronsioe 1821—1831; se wid Höj.
47. Jöns P eter Lake 1822—1831; se wid Jngel-

stad.
48. Äke Ludwig H o ls t, son af prosten Holst i Ty- 

gelsjö och född der ^  1797, blef student 1814, prestwigd 
1820, stadSkomminister 1831; död 1832.

49. Johan LorenS H ollen inS  1831—1838; se wid 
W. Ahlstad.

50. C a r l  G o ttfr id  K örner 1832—1844; se wid 
Gärdstänga.

51. Per Axel Hnltman 1838—1854; se wid Jn- 
gelstad.

52. F erd in an d  G u s ta f T e u -w a ll ,  född iMalmö 
2'/z 1814 och son af klockaren och organisten wid S. Petri 
kyrka derstädeS, direktör Hans Jakob T. och Julia Maria Che
valier, blef student 1830, Phil. mag. 1841, prestwigd 2"/^  1842, 
stadSkomminister 1843, tilltr. 1844.

53. C a r l  C h r is t ia n  M ö lle r ,  son afkommerserädet 
Jakob M . och Ulrika Sophia Engstedt, föddes i CarlShamn 
'b/z 1821, gick i Malmö flola, blef student 1838, prestwigd 
"/,z  1844, stadskomminister 1853, tilltr. 1854.
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G ift °/,o 1853 Nied S ara  Helena S y lw a n ,  f. */z 
1824, dotier af prosten Christopher S. i Foste. Barn: Anna 
U lr ika ,  f. 1854.

Ryrkoherdar wid Malmö (Laroli eller Tysta 
f'örsamling.

1. S a lo m o «  Rum m el war född i Mark Burkbernheim 
1659 och blef " / „  1687 utnämnd till pastor wid tyfla

församlingen i Malmö samt dertill prestwigd Christi himmel- 
färdSdag 1688 af bistop Wallerius i  Götheborg, som enligt fin 
strifwelse s. ä. "condescenderat" till Lunds domkapitels an- 
modan om denn« ordinationS werkställande. Den nya kyrkan 
inwigdeS 16 Sönd. e. Trin. 1693 af bistop Papke, dä Rüm- 
mel predikade öfwer söljande ämne: Wie Gott noch heut zu 
Tage unter Seinem gläubigen Israel wohnet als ein grosser 
Gott, der herzlich zu fürchten und hoch zu preisen. General- 
guvernören R. von Ascheberg habe befvrdrat kyrkanS anlägg- 
ning, och inwigningen biwistades af Hans barn och swärsöner, 
hwika ocksa med en stör mältid bidrogo t ill dagenö högtidlighet. 
KyrkanS föreständare, rädmännen Christopher Dietrich och Petkk 
Hegardt, habe med berömligt nit Haft tillsyn wid kyrkobyggttin- 
gen. 1695 förewar i domkapitlet en berättelse om tysta 
kyrkogärdens profanation genom nägon '^ohörlig erceß;" dom- 
kapitlet rädförde sig med utnämnde bistopen SteuchiuS, som 
"helt illa tyckte om en sä grof gerning, hwarigenom satan lärer 
weta sitt grep att föra soll t ill allehanda flera wederstyggeliga 
synder." Anhällan gjordeö hoS generalguvernören om sakenS 
beifrande. Hwari erceSsen bestod upplyses ej af handlingarna. 
R. afled d/z 1710.— Gift med Margret» El isabeth B o r n 
holten, f. i Gardingen i Holstein 1661, d. i Malmö 

1711.
2. Georg F ried rich  Riehenck prestwigdes i Rostock 

af superintendenten Qwistorp och höll 16 Sönd. e. Trin. 1710 
sin inträdeSpredikan i Malmö. Tre är derefter blef Han tyfl 
pastor wid Christin« kyrka i Götheborg. Han presidrrade wid
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prestiuöte i Götheborg 1717 och erhöll 1724 theologift dok- 
torswärdighet i Wittenberg. I  ett bref t ill LundS domkapitel

1721 wisar Han stg säsom en ifrig antipietist. Detta bref 
Handlar om en i Götheborg tryckt strist med titeln "eldSbref", 
hwilken N. funnit wara scandalöS, emedan den mißbrukade 
GudS ord, injuriös, emedan den smädade presterflapet, och en- 
thustastist, emedän den pästod att opänyttfödda mennistor hafwa 
en yttre, men de pänyttfödde en inre upplySning; "purus pu- 
tus entlnisiasmus"; bokenS författare war en olärd man, men 
förmente sig förstä allt, i likhct med Jakob Böhme, Antoinette 
Bourignon och andra "pietistista kreatur"; lektorn i Philosophien, 
som censurerat flriften, habe wäl utstrukit ätstilligt, men likwäl 
icke med tillbörlig noggrannhet granstat den. En af N. utgif- 
wen likpredikan är försedd med mänga latinfia noter med cita- 
ter ur Carpzov, Kromayer m. fl., äfwensom ur "wär ärewör- 
dige fader i Christo M . Steuchii" synodaldispntationer. N. dog 
1752.

3. J o h a n  H e n r i k  Las ius ,  född i Magdeburg 
1661, war Magister och regementspastor, da Han 1713 kalladeö 
till tyst Pastor i Malmö. Da kallelsen inkom t ill domkapitlet, 
stress derifrän t ill generalguvernören att man "vestdererade weta 
hwad Privilegium Tpsta församlingen künde hafwa att vocera 
stg en paswreill." Härpä erhölls förmodligen riktigt bested, och 
L. befullmäktigadeS af kongl. senaten 1714; Han war re- 
dan förut i Malmö. Han war förlofwad med en jungfru Ma
ria Heisigh, men denna förbindelse upplösteS; L. stulle enligt 
bemälde jungfruS uppgift t ill Henne betala 400 daler smt., 
men enligt sin egen blott 200. Hon klagade i domkapitlet der- 
öfwer att hon icke bekommst vessa penningar. Bistop Steu- 
chiuS fann honom hafwa "giordt sig rätt illa renommeradt ge- 
nom sin ostadighet i en sä christelig Handel, och är fördenstul 
büst att Han intet gör stört wäsende af denne saken mera, utan 
sä lagar att Han kommer wäl derifrän för sin egen hedcr stul". 
Prosten Hofwerberg erhöll 1715 uppdrag att sörehälla L., 
huruwida Han fullgjort sitt löste till jungfru Heisigh, och för- 
bjuda honom att inläta sig i nägon annan äktenstapShandel, 
innan Han sig försonat med Henne. Hofwerberg lät genom 
twänne yngre Prester meddela konsistorii flrifwelse härom ät La-
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siuS. So», wanligtwis et spändt förhällande egde rum mellan 
swenfla pastorn i Malmö och den tysta, sä ansägs detta hafwa 
ffett för att chikanera L., och församlingen klagade, att medan- 
ledning dcraf "pä apothek och källare" allehanda tal blifw it 
fördt till Lasii förklenande. Hofwerberg fick af konsistorium en 
förebräelse, derföre att Han icke sjelf i wänlighet M at med L., 
och en förmaning att winnlägga sig om harmoni med sin äm- 
betSbroder. L. blef s. ä. i Widtstöfle wigd med en mamsell 
Pouget ,  förmodligen den som sedan blef gift med Hans efter- 
trädare; hon hade warit kammarpiga hoS en grefwinna Asche
berg. L. afled '«/„ 1716.

4. L ud w ig  B ü t z o w  föddes 1692 i Swanto socken pä 
Rügen, der fadren Daniel B. war Pastor, blef student i Ro
stock 1708 och i Greifswald 1710 samt pastor wid pommerfla 
kavalleriet och aSseSsor i fältkonsistorium 1716. Följande äret 
blef Han pastor wid Caroli kyrka i Malmö. Ester philosophifla 
fakultetens inbjudning och aflagdt diSputationsspecimen blef Han 
i Lund 1719 promoverad till Magister, främst bland 36 kandi- 
dater. 1722 infordrades Hans fvrklaring med anledning deraf, 
att Han pä en söndag lyst 3 gänger för twänne par, hwilka 
Han ock samma dag wigt, nemligen markisen de Monteleone och 
grefwinnan Gyldenstern samt markisenS tjenare Peter Gotfrid 
Römer och Katrin» Lackman. Sedan församlingen gjort an- 
sökning om förbättring af pastorS och kompastorS löner genom 
spannmälSanflag eller ett prebendepastorat och sekreta utflottet 
bifallit det sednare, blef B. "/z 1731 befullmägtigad t ill pa
stor wid Bjereshögs och Orie församlingar. Dä kompastorn 
Trendelenburg Wille söka att blifwa delaktig i den för honom, 
sä wäl som för pastor, begärda lönförbättringen, afstod B. ät 
honom fyra tunnor spannmäl ärligen. Sedermera erhöll B. be- 
frielse frän annat answar för äbyggnaderna wid Bjereshögs 
prestgärd, än det wid annerhemman wanliga. Han syneS alltsä 
hafwa warit »itist uti sina fördelars bewakande. Deremot kla- 
gaS, att Han lätit sin ämbetSgärd i staden alldeles förfalla, sä 
att den säsom obrukbar mäste säljaS, samt mycket wärdölöst 
fört de till pastorSämbetet hörande anteckningSböckerna. Han 
blef likwäl af bistop Rydelius hedrad med Prostetitel 1738. 
Wid prestmötet 1731 presiderade Han. Säsom prof pä Hans
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predikosätt mä anföras utkastet t ill Hans utgifna sikpredikan öf- 
wer kyrkoherden W. Fare i Skabersjö. Den Handlar om "en 
Guds wilje sig upricktigt öfwerlätande ChristenS wälgrundade 
frimodighet i döden", och afhandlar 1. pä hwad grund den 
hygges, nemligen Christus, som maste betraktaS a) i anseende 
t il l personens höghet, säsom warande en persona 
enär Guds Son meddelat mandomen sin substan-
Ä» eller personlighet, b) i anseende till Hans embetenS wigtig- 
Het och e) i anseende till Hans ständs nödwändighet, hwarwid 
hufwudsaklig wigt mäste läggas vä döden, som är pretiosis- 
sioaa, realissiina, nnivorsalis, vioaria, satiskaotoria och ineri- 
toria, samt pä uppständelsen, "ty änfliönt Han thermed egen- 
teligen ingen ting förwärfwat hafwer, sä är then dock ett sä- 
kert Pros, att Han icke allenast lidit döden, utan ock öfwerwun- 
nit honom;" 2. i hwad ordning den erhälles, nemligen dä 
mennistan in koro ^ustiüoationis blir ansedd säsom död och lef- 
wandegjord med Christo; 3. hwad nytta och fördel oß derige- 
nom tillförd warder, nemligen öfwertygelsen att wi skola ewigt 
lefwa med honom. "S i thetta är likasom pä barnfligit sätt 
nägot litet lallat om then stora nyttan och förmon, som en sä- 
dan Christen niuter här i tiden och sedan i then sälla ewig- 
heten." HanS minne lefwer i Malmö genom trenne Kons inüts, 
hwilka Han ofta brukade. 1. "Ein bischen zu süß, ein bischen 
zu sauer." Han hade sör regel att wid gästebud endast dricka 
ett glaS; dä det t ill Hälften war tömdt, war äterstoden "ein 
bischen zu süß", hwarföre det päfylldeS, men dä blef drycken 
"ein bischen zu sauer", sä att ny blandning war af nöden; 
detsamma repeterades mänga gänger. 2. "Noch lebe ich." Den 
förutnämnde kompastorn Trendelenburg, hwilken B. wißte wara 
ämnad att esterträda honom, blef wid sina besök alltid af B. 
emottagen med orden: "noch lebe ich." 3. "DaS war kurz und 
gut." B. hade wid nägot tillfälle blifwit ombedd att predika 
kort och godt; Han tyckte ej om att sä föreskrifter sör sitt för- 
hällande och predikade 2'/§ timma samt slutade med: "daS war 
kurz und gut. Amen." B. afled 1771. — Gift med Anna 
El isabeth Pouget , som dog barnlös 1756.

5. P h ilip  A ndreas Trendelenburg , son afkam- 
rer Caspar T. och Anna Lemmius, föddes i Greifswald ^/g
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1723, kom l736 till Stralsunds gymnasium, blef student 1739 
och phil. mag. 1747. Han ämnade ingä wid Greifswalds 
akademi säsom docenS, men öfwergaf denn« plan, dä Han 1749 
blef kallad till kompastor wid Malmö tysta kyrka, hwartill han

s. ä. prestwigdes. Han erhöll 1761 kunglig tillätelse att 
söka befordran wid swenfla församlingar, men qwcktstannade pä 
församlingens begäran wid kompastorstjensten, tills BützowS 
afgäng 1771 beredde honom tillfälle att befordraS till Pastor 
primariuS wid tysta församlingen i Malmö. Wid rikSdagen 
s. ä. sökte staden genom sina fullmäktige att fä Fosie pastorat 
anflaget ät tysta pastorn, hwilket likwal icke lyckadeS. T. dog 
^  1776. — Gift med handlanden Peter HegardtS dotter Anna 
K a t r i n « ,  som dog '/, 1784 wid 54 ärs älder. Barn: Peter ,  
död som kollega wid Malmö flola. — Caspar,  med. doktor 
och Professor; d. i Malmö 1820. — Anna Helena,  g. m. 
fadrens efterträdare.

6. B e r n h a r d  E r n s t  C r ü g e r ,  född iPommern 1740, 
war BützowS medhjelpare, innan Han 1771 blef kompastor. 1776 
blef Han pastor primariuS och 1792 titulär prost. Han war 
en saktmodig man och habe ätstilliga ledsamheter genom kom- 
pastorn H. ChristopherSsons intriger. Denne försökte att blif- 
wa swenst Pastor wid Caroli kyrka med lika löneförmoner som 
Crüger innehade. Först begärde kyrkorädet, att en tyst kom
pastor mätte tillsättaS för att bestrida den tysta gudstjensten, 
hwilket afflogs af K. M . 1777. Derefter söktes och wannS 
K. M:s bifall dertill att gudstjensten stulle alternativt förrättas 
pä tysta och swensta. ChristopherSsons berakning war att Crü
ger, hwilken förmodadeS sasoin infödd tyst war« generad af 
af swenfla spraket, stulle medgifwa att ChristopherSson blefwe 
swenst pastor och erhölle del i den ät pastor anflagna kronoti- 
onden af 100 tunnor spannmäl; men denn« berakning flog fel. 
Ännu ett försök att fä ChristopherSson förordnad t il l swenst 
pastor gjordeS af Hans parti, men mißlyckades. Crüger dog

1800. - -  Gift 1776 med företrädarens dotter Anna 
Helena Trendelenburg.

7. Lars P a lm  war född i OdarSlöf 1755, blef 
kompastor 1792 och pastor PrimariuS 1802. Död 
1811 i Görslöf, dä Han war stadd pä en resa t ill W. Wram.



48

Gift med C hr is t in«  M a r i a  Brome. Sonen Henrik 
Ludwig  är handlande i Malmö.

8. N i ls  Q u id in g  Jönsson, son af bruksinspekto- 
ren JönS Q. och Sophia Lönrot, föddeS i CarlShamn 
1773, blef student 1790, prestwigd "/« 1798, kompastor här- 
städes 1803 och Pastor 1811, tilltr. 1814 och erhöll s. ä. 
Prostetitel. 1812 bestämdes ett territorium af Malmö stad 
säsom tillhörande tyfla församlingen. Q. ihägkommeS säsom 
en from och aktningSwärd man. Han har upptecknat ätflilligt 
af hwad härofwan förekommer om tyfla pastorerna i Malmö. 
Död 7/,, 1824. — Gift 1803med Sara  M a r ia  Q u id i n g ,  
dotier af prosten Jakob Q. i Fosie. Barn: Jakob, prost i 
Löwestad. — N i l s  Her man, rädman i Malmö. — Jöns 
W i lh e lm ,  Phil. mag. f. 1819; d. 1842. — M a r i a  E l i s a 
beth.

9. E r ik  A n g e lin , son af en hemmansegare och nämn- 
deman i Jemshög, föddes 1792, blef student 1813, prest- 
wigd "/,2  1815, domkyrkoadjunkt i Lund 1823, kyrkoherde här

1826, tilltr. 1827; erhöll prostetitel 1828.
G ift 2"/, 1826med Hedwig  K a t r i n «  Hindbeck, dot

ier af prosten Olof H. i Hemmesdynge. Barn: Ca r l  O lo f  
El iaS,  f. 1836. — Emma O l i w a  Ka t r in« ,  f. 1828,g.»>. 
flolläraren Mag. C. O. Ruth i Malmö. — H i l d a  Erika 
Soph ia ,  g. m. kyrkoh. I .  G. Eckerbom i St. Köpinge. — 
Josephina Caro l ina  Chr is t in« ,  g. m. hüradshöfding Aug. 
Gjertsson. — Amanda Beat« Lowisa. — O c tav iaHed-  
w ig  Char lot ta.

Aompastorer wid Malmö Tyfta forsamling.

1. Jakob S arn o w  blef 1710 den förste kompastorn 
wid denn« församling. T il l börden war Han säkert tyff. Död 
1722. En Hans dotter war gift med kyrkoh. Tengwall i Lem- 
meströ.

2. Johan N ik la s  Pouget war född i Stockholm af 
katholfla föräldrar och uppfostrades i katholfla läran. Han
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studerade i Tyskland och inträdde i andliga ständet. Snartöf- 
wergick Han till lutherfla läran och kalladeS derefter frän Lü
beck till Malmö säsom tyst kompastor. 1728 flyttade Han till 
Stockholm, hwarefter kompastorstjensten war ledig fyra är.

3. Im m a n u e l F re d rik  H oth  blef kompastor 1732 
och war det t ill 1735, dä Han blef Pastor pä Rügttr.

4. P h ilip  A ndreas Trendelenburg  1749— 1771; 
se pag. 46.

5. B ernhard  E rn s t C rü g er 1771—1776; sep.47.
6. H an s  Christophersson 1777—1784; sewidE). 

Ljungby.
7. M ag n u s  Lundberg <784—1792; se wid Brunnby.
8. Lars P a lm  1792—1802; se pag. 47.
9. N ils  Q u id in g  Jönsson 1803—1811; sepag.48. 
Sedan kompastorstjensten frän 1710, ehuru icke oafbrutet,

egt beständ, indrogS den 1812.

Ayrkoherdar i Bunkeflod och 'Kyllre.

1. N i ls  M a tts s o n  nämneS med ärtalet 1512 som 
Pastor i Bunkeflod och hade troligen endast denn« socken.

2. Johannes C o ld in g , som dog 1545, stall hafwa 
innehaft Hyllie socken säsom ett reZals bsnellolum försintjen- 
stetid.

3. S tra n g e , som lefde omkring 1550, hade endast 
BunkeflodS socken, emedan Hyllie är 1545 blifwit anstagen ät 
rektor wid Malmö fiola.

4. O lu f  M o rte n fe n , som stall hafwa warit den förste 
rektorn wid den efter reformationen reorganiserade stolan i 
Malmö, blef 1552 Pastor i Bunkeflod och fick dä för sin trogna 
tjenst wid stolan behälla Hyllie socken, hwilken derefter war 
förenad med Bunkeflod till är 1599. Oluf Mortensen dog 1555.

5. Johannes W ilhelm us W atzo n iu s  war enligt 
en grafstensinstrift Pastor 25 är och dog 1580. — Gift 
med B i r r i t e  Olu fSdat te r ,  som ocksä blef gift med hanS
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efterträdare. DeraS söner woro O lo f  W., Pastor i Grönby, 
och Thomas W., Pastor i Gesste.

6. L a u ritz  Jensen A te re tin s , född i Landskrona 
St. LarS' dag 1556, gick i LundS flola och blef sedermera kol- 
lega derstädes. 1580 blef Han pastor här och dog >/,„ 1596. 
— G ift med företrädarens enka B i r r i t e  O lu fS d a t te r ,  som 
jemte sina bäda män är begrafwen i BunkeflodS kyrka. Barn: 
Helena, g. m. fadrenS efterträdare. — H a n s ,  pastor i 
Tommarp.

7. N ie ls  A llese« , född omkr. 1566 i Farhult, der 
fadren Aldus Joncr war pastor, war Magister och hade fyraär 
warit rektor wid Malmö fkola, dä Han 1596 blef pastor i Bun- 
keflod. Christian IV  stadfästade 1599 ^  den är 15-15 gifna 
donationen af Hyllie socken ät rektor i Malmö, men 1605 blef 
nämnde socken, med anledning af inwänarnes klagomäl deröf- 
wer att deraS själawärd sörsummadeö, äter förenad med Bun- 
keflod, dock med wilkor att Pastor stulle till rektor i Malmö er- 
lägga en ärlig "genanndt", hwilkens belopp efter flera stridig- 
heter 165-1 bestämdeS till 8 pund körn och 4 pund räg. Den 
ryktbare poeten, prosten TryggoniuS i Brandstad, nämner Niels 
Allesen säsom sin lärare. Död ^  1626. — Gift 1. med sö- 
reträdarenS dotier Helena,  som dog efter ett ärS äktenstap; 
2. m. M e t ta  O lSdot ter ,  dotter af Olof Stison, kanik i 
Lund och pastor i Burlöf. Hon öfwerlefde honom efter 23 ärs 
sammanlefnad och blef sedan g. med prosten Bastian Odder i 
Häslöf. NielS Allesen hade 5 söner och -Idöttrar; af sönerna 
blefwo tre pastorer, nemligen Hans härstädes, N i l s  i Reng 
och Chr is t ian  i Tommarp; dottren Agneta blef gift med 
prosten HanS Andersson Wedel i Burlöf.

8. H anns A llessö n , den förreS son, blef efter di- 
misston frän Lunds flola student i Köpenhamn 1623. Ett kgl. 
br. dat Köpenhamn ^  1626 anbefaller biflopen i Lund att till 
pastor i Bunkestod insätta Niels HanSsön, ehuru Han icke war 
25 är gammal, eftersom biflopen sjelf honom "lauderit och god 
widnisbiurd giffuet." Förmodligen menaS HanS Allessön, som 
s. ä. blef Pastor härstädes, men namnet är säkert felflrifwet i 
stället sör HanS Nilsson; sä kallaS Han i V.B., men pä en 
hyllningSfullmagt af är 16-18 har Han sjelf flrifw it sig Hanns
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AlleSsön. 1630 blef Han Magister, ester att haswa disputerat 
i Köpcnhamn. Wid biflopSvisitation 1627 befanns nattwardS- 
ungdomen wara däligt underwisad; wid enahanda tillfälle 1632 
war förhällandet bättre, och bistopen war beläten med pastorS 
predikan. 1658 blef mäster Hans afsatt och dömd till döden 
för delaktighet i fiendtliga stämplingar mot Swerige. Anled- 
ningen dertill war att Han i sitt hus habe hyst sä wäl gene- 
neraladjutantett Michael Skow, som habe uppdrag att leda de 
ätgärder, genom hwilka danska kungen Wille försöka att äterfä 
stna förlorade provinser, som ock en annan danfl emissarie wid 
namn StatiuS, hwilken sökt att uppwigla siänffa allmogen till 
affall frän Swerige. Mäster Hans blef pä afrättsplatsen be- 
nädad till lifwet, men dömdeS till fängelse och böter; twä är 
dcrefter blef Han af sin hustru lösköpt med 2000 riksdaler, be, 
gaf sig till Danmark och blef 1661 Pastor och prost wid S:t 
Michaels kyrka i Slagelse. Död 1678. — Gift med B a r 
bara de Fine, dotter af prosten Hans Arnoldsson i Helsingborg.

9. S tven T ie rn s te n  war enligt en grafstensinsirift 
född i Helsingland omkr. 1629, studerade i Upsala 1642—1656, 
hwarefter Han i twä är war grefwe Gust. Otto Stenbocks hofpredi- 
kant och amiralitetSprest samt blef 1658 fältprost och derjemte 
Pastor i Bunkcflod. Han kallade sig 6enera1is Ouireroamenti 
Ltatus e^usäenague Nilitiss in Ouoatii 8oan1ss kastor L  krss- 
positus och war främste ledamoten i ett fältkonsistorium, som 
sammanträdde i Malmö under prosten Nils SörenssonS ord- 
förandeflap. 1660 Waldes T. af siänsia presterskapet att biwista 
Carl X  Gustafs begrafning. Under wistandet i Stockholm 
bodde Han i samma rum som bistop TerseruS och begagnade sig 
af tillfället att afflrifwa den dagbok, som denne förde; afflrif- 
terna meddelades ät drottning Christmas sekreterare, hwilken 
äter lämnade dem ät drottningen, som hoS regeringen beswä- 
rade sig öfwer ätflilliga Terseri yttranden. Denne mäste ian- 
ledning deraf förklara sig, och saken blef utan päföljd. Tiern
sten blef 1670 Magister i Lund. Af ett kgl. br. ?/, 1671 finner 
man att Han, pä anklagelse af generalauditören PtolomeuS 
Sticht, blifwit dömd till afsättning; regeringen befaller i nämnde 
bref att, som "Süchten fätt T:S votum ur konsistorii Protokoll och 
honom derpä pä sin ära anklagat", sä skulle kons. underrätta rege-

4»
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ringen, "hwem som ertraderat T:S votuva och om nägon det be
fallt och af hwad stäl den saken af konsistorium bliswit uppta- 
gen och en sä härd dom fälld." Som inga protokoller eller 
conceptbref frän denn« tid finnaS i Lunds dvmkapitels archiv, 
saknar man kännedom om bestaffenheten af T.sförseelse och om 
utgängen af saken. Mähända afstannade den, da T. ^  s. Z. 
aflidit af en häftig sebersjukdom. Enligt kgl. br. ^7 s. ä. hade 
K. M . af särdeleS constderationer funnit för gvdt att pä ett 
ShrS tijdh upfliuta och dilationera med suceeSsion, sä att Enckian 
mä emedlertijd sittia der oqwald." Namnet pä T:s enka är ej 
kändt, men i tidningen Swensta Mercurius 1759 berättaS att 
Han, som der benämnes Tjärespän, firat sitt bröllop i Swensta 
lägret utanför Köpenhamn kort efter sin utnämning t ill Pastor 
i Bunkeflod. Enkan blef troligen konserverad wid detta Pasto
rat. Johannes Tjäresten, som blef student 1683, war säkert en 
son till Swen Tiernsten. En af dennes döttrar blef gift med 
pastorn Pehr Bäck härstädeS och en annan med tre pastorer i 
Gylle, nemligen BozeliuS, Solblom och Staf.

10. E r ik  Thomoeson, som war frän Sölwesborg, blef 
Pastor här 1671; biffopen anbefalldeS i kgl. br. s. ä. att 
installera honom. Enligt samma bref hade Han blifwit ut- 
nämnd i anseende till "Hans gode qualiteter och lärdom sampt 
de gode proff Han een tijdh bortäth uthi GudS ords predikande 
giordt hafwer, jemwähl ock den gode benägenhet Han hafwer 
att försee den förre kastoris efterlembnade Enckia." Detta upp- 
sät Hann Erik Thomoeson likwäl icke att fullborda, ty Han dog s. ä.

11. N i l s  R a s m u s fo n  blef Pastor HärstädeS 1672 och 
sullbordade förmodligen den tilltänkta konservationen genom 
giftermäl med Tiernstens enka. Genom kgl. resol. 1676 
erhöll Han rättighet att uppbära och nyttja Heia kyrkotionden 
af bäda socknarna, utgörande 136 tunnor spannmäl, mot flyl- 
digheten att underhälla kyrkorna. Denna förläning blef 
1681 af generalguvernören tranSporterad pä Hans enka. Re- 
dan 1680 omnämnes pastoratet säsom ledigt efter Nils RaS- 
muSson. Äfwen Hans enka önskade att blifwa konserverad wid 
pastoratet och rekommenderadeS dertill af konungen. Troligen 
är hon densamma som förut twä gänger fätt en sädan önffan 
stg bewiljad. Nu blef en dotter gift med den nye pastorn, och
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hon sjelf fick af honom ärligt underhäll. Pä kontraktet derom 
kallar hon sig " M a r a  sal. hr NilseS."

12. P e t r u s  B äck, troligen född i Bäck uti Känna 
socken af Sunnerbo härad i Smäland, war prest wid ett smä- 
ländskt regemente, innan Han 1681 blef Pastor härstädeS; 1682 
*/, aflade Han sin ed säsom pastor. Han wäckte änAptwistan- 
gäende afgiften till Malmö flola för Hyllie socken, hwilket hade 
den päföljd att reduktionSkommiSsionen 1689 resolverade att 
Christian IV:s förfogande angäende denna socken af är 1599 
skulle gälla. Derefter uppgjordeS mellan Bäck och däwarande 
rektor i Malmö Lars PerSson för bädaS tjenstetid ett kontrakt, 
enligt hwilket rektor skulle ärligen af Hyllie socken hafwa 45 
tunnor körn, 15 tunnor räg, 5 lam och 10 gäß; äfwen skulle 
Han ega att begagna skogäckorna. P. Bäck lyckadeö sedermera 
att sä denna resolution upphäfd, hwarefter Han mot den förut 
bestämda afgiften, 8 pund körn och 4 pund räg, fick behälla 
Hyllie säsom anner. Han dog i Mas 1710. — G ift med pro
sten Tiernstens dotier K a t r i n a ,  som dog ^  1698. Barn: 
Per, Pastor härkädes. — M a r ia ,  g. m. fadrens efterträdare.

13. JonaS E . A g r e l l  war westgöthe och född ^  
1667. Han omnämnes 1699 säsom informator hoS kyrkoher- 
den Tuliin i W. Karup och begärde dä tillätelse att predika. 
Följande äret blef Han prestwigd pä kallelse af prosten A. Ry- 
denius i Flo as Skara stift. 1701 blef Han informator och 
hofprest hos en baron Hamilton och 1703 prest wid ett rege
mente, för hwilket denne war chef. 1709 ätföljde Han det till 
Skäne, blef 1710 pastor wid norra skänska kavalleriet och
s. ä. pastor HärstädeS; fullmagten bekräftades af konungen 
1711. Enligt en grasstenSinskrift i BunkeflodS kyrka tillträdde 
Han pastoratet först 1713. För sin älder och sjuklighet läm- 
nadc Han 1727 pastorSämbetet ät sin swäger P. Bäck, menbe- 
höll för stg sjelf inkomsterna af BunkeflodS socken. Dä Bäck 
före Agrell afled, anhöll denne att blifwande pastor mätte till- 
förbindas att lämna honom i befittning af de förmoner, som 
Han betingat sig 1727. Sedan Kjellander blifwit utnämnd, 
uppgjordeS kontrakt mellan honom och Agrell. Denne lefde ej 
länge derefter. Död 1736. — G ift 1. m. företrädarenS 
dotier M a r i a  Bäck; i 16-ärigt äktenskap hade de nio barn,
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af hwilka endast twä äro kända, nemligen JonaS, Pastor i 
Hyby, och Greta M a r ia ,  g. m. kyrkoherden wid UstadS S. 
Petri förs. I .  Eckard. 2. m. B r i t a  EnneS, dotier af hand
landen Johan E. i Landskrona; hon öfwerlefde mannen.

14. P e h r  B äck ,  hwarS föräldrar nämnaS här ofwan, 
blef Pastor 1727 och bosatte sig pä annerhemmanet i Hyllie. 
Död 1735. — Hans enka hette Dorothea Beata ;  till- 
namnet är ej kändt. Mähända är hon densamma som Han 1731 
Wille hafwa instämd för domkapitlet, dersöre att hon icke Wille 
stä wid den dememellan ingängna trolofningen. Dehänwistes 
t ill werldSlig rätt.

15. O lo f  K je lla n d e r , född i Keglinge af GloStorpS 
socken 8/z 1697, kom 1711 till Malmö flola, blef student i Lund 
1718 °/z och prestwigdes */, 1726 till tjenstgöring wid swenfla för- 
samlingen i Carlskrona. 1727 " / , „  blef Han notarie wid ami- 
ralitetSkonsistorium och 1732 lärare wid fleppsgoSseflolan. 
1733 och 1734 sökte Han mycket ifrigt besordran till Pastorat. 
Dä Han sökte Glemminge, skref Han 1734: "Jag wet wäl 
att en enkia är uti pastoratet, pä hwilkens conservation Höge
ligen arbetas, w ill dock förmoda att det icke sker dem till för- 
fäng^ som genom länglig tjenst och trägit arbete giordt sig för- 
tiente. Skulle man alltid för enkior och conservation stull blif- 
wa utefluten, är nästan omöjeligt att wäuta nägon befordran; 
emedan sällan nägon kyrkioherde aflider, den icke lemnar efter 
sig antingen enkia eller dotier, hwilka liksom tillwälla sig '̂us 
patronatus. Skola Prästeenkior och döttrar nödwändigt conser- 
veras, sä är det den kraftigaste merit alt wara ogift. Den 
prestman, som sig gifter eller förlofwar, begär i sä mätto en 
mißgerning, hwarför Han blifwer hällen owärdkg befordran. 
Om jag wißte det en merit wara att gifta sig med en präste- 
enkia eller dotier, sä stulle jag Lfwenwäl pä den menten mig 
beropa, hwilket jag dock aldrig giordt eller giöra will, aforsak 
jag häller före, att hustrun icke kan hafwa merit t ill det em- 
bete, som hon aldrig kan bekläda. Är det och ett christeligt kär- 
lekswerk att conservera en hederlig och wälförtjent prestmans 
huS, sä hoppas jag, att en siik christelig gerning, för hwilkens 
stull mänga, eljcst litet nog förtjente, blifwa befordrade, icke kan 
med stiäl och sä framt rättwisan stall hafwa sin gäng wara
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mig, som sä länge tjent wid en sä trälsam adjunctur, i min 
lyckoS befrämjande hinderlig, dä Consistorium höggunstigast hy- 
ser lika ömhet om den ena som den andra." K. blef ̂ 7  1735 
Pastor härstädeS. I  hanS tid blef "hela kyrkioneö innehäld re- 
noverat." Död 1762. — Gift 1735 "/,2 med prosten i 
Hwellinge P. Electrins enka Anna Soph ia  G lö r fe l t ,  f. i 
Malmö 1698, d. 1779.

16. S a m u e l G utm an  war född omkr. 1700, men 
hwar Han blifwit född och hwilka HanS föräldrax warit är icke 
kändt. 1736 begärde kyrkoh. Borup i TullStorp ordination för 
honom, men konststorium ansäg honom böra ännu 1'/, är up- 
pehälla sig wid akademien för att förkofra stg i studier. Han 
blef sedermera nämnde Borups medhjelpare, men öfwergaf 1739 
denn» station och antog tjenstgöring wid tysta kyrkan i Göthe- 
borg. Med anledning deraf lät Lunds domkapitel honom weta, 
att det icke ämnade hafwa honom i ätanka till nägon befor- 
dran. Sedan Han ödmjukt afbedt sin förseelse, blef den honom 
tillgifwen. 1743 war Han nädärsprest i Wemmenhög och tjenst- 
gjorde följande äret wid Dstads S. Petri församling. Han 
blef dä anklagad, derföre att Han utan borgmästarenS och ma- 
gistratens wetskap lätit göra en inhuggning i twänne pelare i 
kyrkan, "för att eftersöka en sä kallad gammal munkestatt." 
1748 blef Han hospitalsprest i Christianstad. Han höllderäf- 
wen tyska predikningar för ett tystt regemente, som blifw it dit 
förlagdt. En sädan predikan, hwari G. anfört mycket ur kyr- 
kofädernas skrifter, jemfört en menniskas sökande efter Guds 
rike med Zachcei uppstigande i mulbärsträdet, o. s. w., blef uti 
ett samqwäm af en tysk student, wid namn Dresse, härdt Han
drad säsom hwarken rätt renlärig eller tjenande t il l de enfal- 
digeS underwisning och uppbyggelse. G. stämde BrcSse insör 
kämnerörätten i Christianstad; B. erkände sina yttranden och 
sökte att bewisa dem, och G. förswarade stg i en widlyftig flrift 
pä tysta spräket. G:s predikan tyckes warit underlig, men rätta 
anledningen till det starpa klander, som Bresse uttalade öfwer 
den, torde warit att G. hos domkapitlet förtalat honom, dä Han 
begärt att sä predika för det tysta manstapet, hwartill ock öf- 
w erste Cronhiort kallat honom. G. föreflagS 1753 t ill Helle- 
stads Pastorat och begärde derefter tillftänd att resa till Stock-
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Holm "sör att kunna med nägon effekt hoS K. M . insinuera" 
fin ansökning. Han utnämndeS 175-1 till Pastor i nämnde 
Pastorat och tillträdde det 1755. Han lefde der uti beständig 
oenighet med sina ähörare. Jnnomhus syncS förhällandet hafwa 
warit enahanda; med sin hustru och med sin adjunkt künde Han 
icke förlikaS. Mag. Sellander (sedermera Pastor i Sölwesborg) 
beswärade sig 1760 deröfwer, att G. " i wittnenS närwaro af- 
sagt honom embetet, dä Han icke uti embetets ärender welatbe- 
tjena sig af sist egen sadel;" Han anklagade äfwen G. derföre 
att Han underlätit att läsa krigSbönen, fordrade att ungdomen 
stulle lära en as honom sjelf författad katecheS, endast tillät 
nattwardSgäng rotwis samt tog en styfwer af hwarje kommu- 
nikant sör bröd och win. Gutman deremot klagade, att Gelän
der war "capricieuS, commod och af ett widrigt sinnelag", samt 
önfkade att blifwa honom qwitt, hwilket ock efter nägon tidö 
förlopp bewiljades. En qwinsperson uppgaf 1761 att G. med 
Henne Haft otuktigt Umgänge. En kaptensta Budd beklagade 
sig deröfwer, att G., dä hon anmält sig till nattwardSgäng, 
hade pämint Henne, att "hon wäl kunnat stick« sin piga att 
räfsa och binda wid prästgärden." I  härmen häröfwer af- 
sade Han sig kaptenstanS själawärd, men konsistorium förehöll 
honom att Han icke egde rätt t ill en sädan afsägelse. Emedan 
HellestadS Pastorat stulle blifwa prebende ät en theologie ad
junkt, erhöll G. tranSport t ill Bunkeflod 176-1. Här för- 
spordes tnga standaler eller trätor med ähörarne. G. war lik- 
wäl städse orolig och sökte oft« transport, alltid till de störst« 
pastorater i stiftet. Han sträfwade länge, men förgäfweS, för 
att blifwa befriad srän en dälig medhjelpare, hwilken Han sjelf 
kallat till prest. Wid prestmöte 1767 anmälde Han sig hafwa 
författat ett katechetiflt arbete, men Oerus lämnade derät föga 
uppmärksamhet, förklarande sig wilja blifwa wid Luthers lilla 
katecheS och Swebilii förklaring. G. afled 1772. — Gift
1. med Beata von M ö l le rn ,  enka efter pastorn w idS .Pe
tri fürs, i Nstad G. LameruS. Gonen Lorenz Samuel war 
kommissionslandtmätare. 2. med en dotier af prosten O. Man- 
dorff i Grönby.

17. E l i a s  B i l l b e r g ,  son af kyrkoherden Gustaf B. 
i  Ingelstad, föddes derstädes ^  1745. Wid 10 ärS älder
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war Han nära att blifwa innebränd wid en eldSwäda iJngel- 
stadS prestgärd, men räddadeS af en äldre bror. Sedan Han 
Hemma fätt nägon underwisning af sina äldre bröder blef Han 
1756 satt i Malmö flola. 1760 blef Han stuvent och 1764 
prcstwigd, utnämndes 1770 tili amiralitetSpredikant i CarlS- 
krona och medföljde 1774 de fartyg, som till Swerige öfwer- 
förde Carl H I I :s  gemäl. Pä henneS rekommendation utnämndes 
B. s. ä. till Pastor i Bunkeflod, höll juldagen s. ä. sin inträ- 
despredikan der och installeradeS ^  1775 af biffop Engeström. 
Att B. warit en sansad och sörständig man, kan man finna 
deraf att Han säsom ledamot i amiralitetskonsistorium icke i lik, 
het med sina kolleger äfladeö med det fäfänga bemödandet att 
uppspära kätterier i doktor Bergeströms (se wid Helsingborg) 
fkrifter, hwilka inlämnadeS till censur, utan erkände deraS en- 
lighet med GudS ord och symbolista böckerna. B. predikade 
wid prestmöte 1776 och blef 1783 vice prost i Orie häradun- 
der doktor MuntheS sjuklighet. Död af rötseber 1785. — 
Gift "/« 1771 med Lowisa M a r i a  H je lm ,  f. i Carlskrona 

1754, d. i Lund "/7  1850, dotier af amiralitetskamrera- 
ren Johan Peter H. och Helena Margreta Myrtin. Barn: 
Gustaf  Johan,  f. 1772, d. 1844, kammarrättsräd. — J o 
han Peter,  President i kammarrätten, d. 1850. — Helena 
Johanna, g. 1. m. sekreteraren Joh. M . Hollström; 2. m. 
biskop W. Fare. — Lowisa Regina,  g. m. prosten I .  Hof- 
werberg i Barsebäck. — Benedikta Char lo t ta ,  g. 1810med 
kommersrädet Carl Johan Schönherr. — C h r is t in« ,  f. 1782, 
g. 1802 med prosten i Slöta af Skara stift Bened. I .  CarlS- 
son. — E l i a n a ,  g. m. prosten O. Hammar i Jemshög. Es
ter BillbergS död blef Hans enka ^/,2  1791 gift med sältkam- 
reraren Carl Johan Schlyter, som dog 1805. I  detta äkten- 
stap föddeS twä barn, nemligen Carl Johan S., f. 1795, juris 
dokt. och prof. i Lund, samt Margreta Lowisa S., g. m. pro
sten I .  H. Kinberg i Grönby.

18. Johan H en rik  P s ila n -e r , son af en bokhällare 
och södd i Ö. Leufstad af Upsala stift ^  1746, blef student i 
Upsala 1763, Phil. mag. i Greifswald 1775, prestwigd i Up
sala 1776, kollega wid Hedwig Eleonora sörsamlings stola 
1777, wid S. Clara församlingS 1784, ertraord. kgl. hofpred.
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s. ä., kyrkoherde här 1786, tilltr. 1788, erhöll prostetitel 
1795. Död ^4 1830 efter att i flera är hafwa öfwerlätit äm- 
betSförwaltningen ät en vice Pastor. — G ift l.m . U lr ika  En- 
bom, dotier af en källarmästare i Stockholm; hon dog 1806. 
Barn: Johan D a n ie l, hvfkansli-sekreterare; d. 1815. — 
Johanna U l r i k a ,  d. 17-ärig 1804. — Car l  U l r i k ,  civil 
ämbetsman. — Fredr ik  A lber t  war en tid postmästare och 
tullinspektor i Laholm. — N i l s  Christopher, prost i Wad.
2. 1808 med förra hustrunS syster, enka efter hofkontrollören 
Viereck.

Efter prosten PsilanderS död förenadeö Bunkeflods Pastorat 
1832 med Malmö S . Petri församling enl. kgl. resol.
1806.

Ayrkoherdar » 'Kusie och Westra Skreflinge.

1. N ie ls  M ortensön "prest t i l Husem" nämnes sä- 
som närwarande wid bistopswalet i Lund 1560, och dä flera 
prester frän Malmötrakten omtalaS säsom wid detta tillfälle 
tillstädeswarande, sä torde Huste menas med Husem.

2. H an s  O lssen, sogneprest t il Skreflinge och Huste, 
erhöll genom kgl. br. 1578 tillätelse med wissa wilkor att 
bo i Malmö.

3. Johannes Fab  er (FabriciuS) war Pastor här 1598 
och nämneS äfwen i ett Poem af Tryggonius. Som nampen 
Johannes och JoanneS, HanS och Jens ofta förwerlas, sä torde 
Han wara den Jens Smed, prest i Skäne, hwilken "noget groff- 
ueligen forsiett sig med et qwindfolk, Hand flal haffue beliggett", 
men i betraktande deraf att Han hade en gammal, sjuk hustru 
erhöll förlätelse för sitt brott, enl. kgl. br. ^  1597. I  V.B. 
nämnes en hr. HanS säsom Pastor härstädeö, hwilken torde 
wara densamme som Johan Faber. Denne hr. Hans hade twä 
gänger begatt hör, men blidkat öfwerheten och fätt ätertaga äm, 
betet. Dä Han nämneS i V.B., mäste Han hafwa lefwat efter 
1610. En Pastor i GeSsie, wid namn Jens Smidt, war säkert 
HanS son.
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4. Jens Jensfen. Enligt V.B. kom en hr. Jensef- 
ter hr. Hans. Namnet Jens Jenssen finnes pä en hyllningS- 
fullmagt af är 1610; mähända har hr. Hans äthonom afstätt 
lallet. I  V.B. nämnes Skrebling säsom hufwudkyrka. Wid 
Visitation 1618befanns christendomsunderwisningen wärdSlösad; 
1627 war förhällandet bättre.

5. Pcder L a u r i t s ö n .  Om honom är intet annat 
kändt än hwad som innehälles i följande instrift pä en graf- 
sten i Husie kyrka: "Herunder hviler Hcrderlig oc Höylcrrd Mand 
Mester Peder Lauritsön, sogneprcrst til Husie och Skreflinge 
Sogner oc Provst i Orie herrit, som döbe 1635 i sin al- 
ders 57 aar." Stenen är bekostad af efterträdaren, som stall 
blifwit gift med Hans enka.

6. Jens Jense» A a rs  (ArseniuS) war frän Ärhus, 
blef Pastor här 1635 och war det i 57 är. I  Sommel. saml. 
yttras den förmodan, att Han war stamfader för desednareAr- 
senierna, som woro pastorer i Bästad, Riseberga och Tryde; 
den i Bästad war troligen Hans sonson. 1649 bewiljades ät 
honom brandstod af stiftetS kyrkor och Prester. Äret derpä 
blef Han pä landemötet afsatt, derföre att Han, sedan prestgär- 
den afbrunnit, flyttat till annerförsamlingen; af gunst och näd 
fick Han likwäl komm« till lallet igen, enligt kgl. br. 1650. 
1683 fick Han till komminister Lars Coroin, hwarS far war 
stadskomminister i Malmö. Corvin "lofwade och förpliktade 
stg" '«/n s. ä., "pä ära och redlighet och under sitt kallS för- 
tappelse", att gifta sig med Jens JensenS dotier Anna Maria, 
som dä icke war mer än 11 är gammal. Huruwida detta äk- 
tenstap blef fullbordadt är icke kändt. Corvin dog 1690. Äret 
derefter lämnade hr. Jens pastoratet ät en annan blifwande 
swärson, D. Broome. Sjelf dog Han wid 86 ärs älder 
1692. — Gift med Ursel« Jakobödotter ,  prestdotter frän 
Tommarp; hon dog 1689. Barn: Anna M a r i a ,  g. m. fa, 
drens twä närmaste efterträdare. — M arna ,  f. >'/, 1675, 
g. "/z 1694 med korporalen, sedermera löjtnanten Peter Mo
ritz i Hans andra gifte. Sannolilt hade hr. Jens i ett före- 
gäende gifte sönerna W i lhe lm  och Jöns ,  af hwilka den sed- 
nare war Pastor i Kerrstorp af Orie härad, och dottren Per -  
n i l l a ,  som war gift med pastorn i Gylle N ils Kjerrulf.
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7. Daniel Broome föddes omkring 1663 päSnäcke- 
stad i Wänga socken, der fadren Thomas B., "Ängeländer och 
OK^mivus", bodde; modren hette Johanna Danielsdotter Lange.
— Han blef student 1684 och philos. kand. 1691, da han ocksä 
författade en gradualdisputation, som handlade om Skandina
vien och war ämnad att utgöra inledningen till en utförligare 
afhandling om Skäne. Denna disputation blef icke ventilerad 
och författaren säledeS ickeheller promoverad till Magister. Han 
prestwigdeS ^  1691 till komminister härstädes och utnämndeS 
s. ä. till Pastor enl. kgl. br. */,„ s. ä. Wid prestmöte 1695 
war Han respondens. Död 1696. — Gift 1692 med 
företrädarens dotier A. M . Arsen ia, f. 1672. Barn: 
Ursula,  f. 2/,g 1692, g. 1717 med häradsskcifwaren ErasmuS 
Beckman. — JönS, f. ^  1694, war 1727 komminister här- 
städeS. — Thomas, f . 1695; borgmästare i Engelholm (?).
— Johanna, f. °/,, 1696, g. 1718 med mantalskommis- 
sarien Ions Hising; hon blef swagsint 1726.

8. C la u d iu s  Eckhardh war son af en arrendator 
pä Gedsholmen, hwilken skall hafwa egt det mesta afden egen- 
dom, som sedan utgjort RyßgärdS säteri. — Han war född 
1665, blef student 1682 och kalladeS 1696 af Christopher Gedda 
pä Gunderstrop t ill Norra WramS pastorat; hwarföre utnäm- 
ning ej följde, är icke kändt. Han blef ^  1697 kurator för 
flänska Nationen wid Lunds universitet. S . ä. föreflogs Han 
till detta pastorat "för enkians  ̂ conservation" och prestwigdeS 
°/to s. ä. Wid prestmöte 1702 war Han respondens. Död^/z 
1724. — Gift 1697 med företrädarens enka A. M. Arsenia. 
De hade ser barn, af hwilka de tre dogo i späda ären; de öf- 
rige woro: M arg re t«  S op h ia ,  f. ^  1698, g. ^  1722 m. 
hoSpitalSföreständaren i M ad MartinBruun. — Eleonora,  
g. m. fadrens efterträdare. — Jakob, pastor wid Ustads S. 
Petri församling.

9. O la u s  B e rin g  war son af bagaren Lars NilSson 
i Malmö och född der */,<, 1691; flägten är frän Danmark och 
hette Ursprungligen Biering. — 1721 kallades Han till med- 
hjelpare wid dessa församlingar och blef 1724 kyrkoherde. Wid 
prestmöte 1725 war Han respondens. 1739 oroadeS Han en tid 
rnycket af ett spöke. Dä Han deröswer beklagade stg i domka-
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pitlet, erhöll häradsprosten Trägärdh i GeSste uppdrag attun- 
dersöka förhällandet och derom afgifwa berättelse. Dä denn« 
aflämnadeS, habe spöket upphört att widare oroa huset, men 
prosten berättade, att det wisat stg pä gärden uti en sädan 
kappa, som fruntimren der ä orten bruka, dä de följasinamän 
eller barn till grafwen, att det slagit pä trumma och klingat 
med glaSbjellror pä lostet o. s. w. B. hade flitigt hällit bön 
och sjungit psalmer för att fördrifwa det. Han blef 174t prost 
i Orie härad. Död 1764. Han stall warit en "from och 
uppbygglig prest." — Gift 1. ^  1723 med företrädarens dot
ier Eleonora Eckhardh, f. -/, 1706, d. - /„  1724. 2. «/, 
1726 med S i b i l l a  Riber ,  dotier af handlanden Andreas R. 
Hon dog 1777 wid 72 ärS älder. Barn: E leonora ,  g. m. 
kyrkoh. i DstadS S . Petri förs. A. Schreit. — Marg re ta ,  f. 
'/« 1729, g. 1. m. rädman Pripp i Landskrona, 2. m. bild- 
huggaren Millberg dersammastädeS. — Helena, f. 1730, 
g. m. korporalen, sedermera majoren Jakob Sivers. — A n 
dreas, f. 1732, Magister och flol-kollega i Lund; Han war 
en qwick man, men utswäfwande i lefnadssätt och blef slutligen 
stvagsint. — Ch r is t ina  M a r ia ,  f. 1736, g. m. hand
landen Lindstog i Lund. — LarS, f. ^  1739, död som juriS 
stud. i Lund. — K a t r i na ,  g. 1. m. K. Billberg, 2. m. A. 
Corvin, pastorer i Nöbbelöf af LjunitS härad.

10. N i ls  Hesslen 1765—1776; se I. 208.
11. Johan Jakob H e llm a n  1778—1790; se I.

236.
12. S am u e l Lemchen 1790-1795; se I. 235.
13. C a r l  Johan E bers te in  1795—1808; sei.238.
14. C h r is tia n  W a h lin  1808—1814; se I. 240.
15. A n d er- Jakob H e lls te n iu s  1814—1832; se

I. 241.
16. Johan  H e n rik  Thom ander 1833—1844; se

I. 408.
17. H e n rik  R en te rd ah l 1844—46; se I. 242.
18. H a n s  M a g n u s  M e l in ,  son af qwartermästa- 

ren Johan Ulrik M . och Brita Katrin« Seberg, föddeS " / ,  
1805 i Wemmerlöf, blef efter underwisning i Nstads stola stu- 
dent 1822 och Magister 1829 med första hedersrummet, tjenst-
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gjorde Wärterminen 1831 wid Lunds stola säsom vice rektor, 
blef 1834 docens i theologisk eregetik, prestwigd "/§ 1838, the- 
ologie adjnnkt, Pastor och prost i Kerrstorp 1844, theol. dokt- 
s. ä., Professor i pastoraltheologi och Pastor i Huste 1847, 
utbytte nämnda wetenffap mot eregetiken s. ä., blef L. N. O . 
1853 och erhöll s. ä. Swensta akademienS större guldmedasj.

Gift */, 1845 med Helena Jakobina He l ls teniuS,  
f. 1817, dotier af domprosten A. I .  HellsteniuS i Lund- 
Barn: Anders MagnuS,  f. 1846. — Emma Helena 
Soph ia  U l r i k a ,  f. 1848. — Ernst  Georg, f. 1849. — 
E m i l i a  Marg re ta ,  f. 1850. — Franö M ichae l ,  f. 1852.

Bland dr. Melins utgifna arbeten mä särskildt nämnaS 
"föreläsningar öfwer Jesu lefwerne", genom hwilka deras för- 
fattare wunnit ett aktadt namn som theolog och gjort sig känd 
som en af Sweriges ypperste stilisier, samt "Handlexikon öfwer 
grekifla spraket", ett arbete, hwilket, ehuru tillkännagifwande sig 
som en bearbetning af Jakobitz'S och Seilers lerikon, likwäl 
wittnar om sjelfständig forflning och widsträckt kännedom af 
grekista litteraturen. Se för öfrigt Lunds S tifts Matrikel 
1854.

Ayrkoherdar i Ärrie och 'Kö'kZpmge.
1. T issen, 2. N ilS , bäda boende i Hököpinge, 3. 

Peder R avn , boende i Malmö, 4. Io n s  Wundersen i 
Hököpinge och 5. C h ris ten  t Malmö nämnaS utan tids- 
uppgift som pastorer härstädeS.

6. M o rten  HanSsön förekommer i ett biflop BirgerS 
bref af är 1500.

7. M o rte n  Boesön war Pastor 1503 och bodde i
Arrie. Han klagade att "nogle Hans sognefolk ere hannem 
overhörige oc ville ikke giffue hannem theris rette sognerede, 
som them burde", hwaröfwer dom fälldes wid landemötet "v i- 
Allia 8. Laptistss" 1503.

8. Peder Pederfen nämneS som pastorhärutantidö, 
uppgift.



63

9. Peder H anss-n  prestwigdeS 1562 eller 1563 säsom 
"pastor sodesikv Bjerisse" och stall hafwa fätt tranSport Hit 
1564, hwilket göreS sannolikt derigenom alt en annan s. ä. 
prestwigdeS till pastor i Bjereshög. Död här 1596.

10 L a u r i s  A l le s s en ,  född omkr. 1560och son af 
Aldus Ion«, pastor i Farhult, blef efter att hafwa warst kom- 
minister derstädes 10 är, pastor här 1596. Död 1634 i 
sttt 74 lefnads- och 50 ämbets-är; enlizt inftription pä hanS 
grafsten i Arrie kyrka. I  V .B. kallas Han usorarius, surckaster.

11. B e r n d t  Pedersen HuaS installerades som pa
stor härstädes 1634. Följande äret erhöll Han kgl. tillätelse 
att insamla brandstodshjelp af alla stiftetS kyrkor och pastorer.
S. ä. befannS nattwardsungdomen, som wid Visitation förhör- 
deS, icke wara däligt underwisad. 1661 lämnade Han pasto- 
ratet, men, da den nye pastorn snart dog, antog Bernt Huas 
en medhjelpare och war sjelf innehafware af lallet t ill sin död. 
Han war gift med K i r s t in e  Miche lsdot te r  och dog i 58 
lefnads- och 30 ämbetsäret 1663.

12. C h r i s t e n  Hanssön  S t i s f ö n ,  prestson frän 
Knästorp, anmäldeS 1661 af bistop Winstrup t ill full- 
magts erhällande pä Arrie Pastorat. I  brefwet derom till ge- 
neralguvernören heter det, att Han war "födt her udi Skaane 
och haffuer en tid lang vceret Capelan oc medtiener t i l Arrie 
oc Hökiöbinge Sogner." Säkerligen blef Han ocksä befullmäg- 
tigad, men dog redan följande äret.

Efter Hans död blefwo Michel Lauritsen Torlöse (sedan 
pastor i Qwistofta) och MogenS Bertelsen (sedan pastor i Öne- 
stad) föreflagna till Arrie Pastorat och aflade prof, hwarefter 
den sednare erhöll församlingarnaS kallelse. E)fwer denna kal- 
lelse, hwarmed torde hafwa olagligt tillgätt, anfördes hoS gene- 
ralguvernören beswär, hwilka biflopen ansäg böra lämnaS utan 
afseende. Deremot anmärkte Han, att wid walet "nogle Ryt- 
tere schal haffue vceret tilstede udi kircken, hvilcket ellers sielden 
scheer, oc truede kaldsmendene, af hves ordre och indskiudelse 
fand Jeg icke vide, til at kalde Michel Torlöse." Generalguver- 
nören synes hafwa gynnat hr Michel, och biffopen mäste gifwa ef
ter samt läta walet blifwa upphäfdt. Derefter anhöllo den gamle 
pastorn och församlingarna att fä Michel Torlöse till Pastor,
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men bistopen satte sig deremot, pä den grund att Michel skulle 
"ved sine practiquer oc ved trusel hafwe t il veye bragt ochmed 
trusel kommet den gaminel schröbelig prest til at strlfwe t il Eders 
Höigrefl. Ercellenö ett breff, som Michel self schal hafwe stillet
och skrefwet med sin haand,------- huilcket prestenö hustru for
mig med graad vwmodeligen hafwer beklaget." De bestyllnin- 
gar, som gjordes mot MogenS Bertelsen, mente bistopen sna- 
rare kunna göraS mot Michel, som för "sine stemme practiquer" 
aldrig borde sä nägot kall, och tillade: "Jeg vil sorbigaa den 
Lravaäe oc akkrout, som denne uforflammet unge Persohn mig 
udi mit Embede udi adstillige maadec bewijst hafwer, huilket 
jeg hafver befalet Gud, som icke vil lade det blifve »straffet." 
Saken flutadeS sä att ingen af de twä medtäflarne blef pastor 
i Arrie. Bernt HvaS kallade en annan till medhjelpare, hwil- 
ken sedermera blef ordinarie Pastor.

13. H a n s  E r i k s s o n  H j o r t  kalladeS 1662 till 
komminister härstädeS och stulle hafwa "aarligen t il lön for sin 
tieniste 30 daler stlfwermynt, dertil fri underholdning medh nöd- 
torftig öll och mad, kammer i Prestegaarden med seng, ljuß oc 
warme, saavelsom fri fordringstab imellem sognerne, saa tit Hand 
tienisten forrette stal oc i Embedet noget bestille." Han prest« 
wigdeS /̂,2 s. ä. och blef efter den gamle pastornS afgäng kyr, 
koherde, hwilket Han war t ill 1671.

14. H e n r ie us  M o tz fe ld t war född i Köpenhamn i 
April 1619 af en gammal flägt, med hwilken flera märkliga 
personer stodo i förbindelse. Fadren wknhandlaren Peder M . 
hade frän Lüneburg flyttat t ill Köpenhamn med anledning af 
krigSoroligheter; Hans hustru hette Maria von Heimbach. En 
af deras döttrar, benämnd Maria, war gift med winhandlaren 
och stadskaptenen Joachim Schumacher samt i detta äktenstap 
mor ät grefwe Peder Griffenfeld och ät seländsta bistopen Hans 
Baggers fru; samme Peder MotzfeldS dotier Magdalena war 
gift med den lärde antiquarien, prof. Ole Worin. Säsom son 
af en wälmäende man erhöll Henrik Motzfeld en wärdad upp- 
fostran och fick i sin ungdom göra utländsta resor och studera 
wid utländsta högstolor. Af Hans brefwerling med swägren 
Prof. Worm firmer man, att Han ären 1643—1645 uppehällit 
sig i Wittenberg, der Han wann flera lärda mänS bekantstap
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och wänflap samt ätstilliga gänger disputerade. Hemkommen 
blef Han 1647 Magister i Köpenhamn och följande äret konrek- 
tor wid Lunds stola. Denna befattning innehade Han i23är,  
utan att blifwa besordrad t ill rektoratet, som under denna tid 
war ledigt flera gänger och hwartill Han 1649 rekommenderades 
hoS bissop Winstrup af prof. Worm, som ansäg billigt, att 
Motzfeld, som nägon tid tjent wid Scholan och hade sig discip- 
larnas inZenia bekante, befordradeS framför en annan, som pä 
intet sätt warit förtjänt af Scholan och om hwarS tillkommande 
flit man ej künde göra stg sä fast försäkrad. Biskopen swarade 
att, dä Han tillbjudit Motzfeld rektoratet och bedt honom 
inställa stg hos prosessorerna i Köpenhamn för att af dem 
pröfwas, hade Han afflagit tillbudet. I  ett sednare bref klagade 
Worm öfwer intriger, hwarigenom M . blifwit utestängd, ehuru 
Han sade fig icke twifla om biflopenS ynnest för honom. W in, 
strup troddes annars motarbeta M., som mähända icke ansägs 
tjenlig till rektor, "icke att honom felats kunskap, ty Han har 
warit en lärd man, men i anseende till det myckna gäckeri eller, 
säsom Tysten kallar det, Narrenpossen, som Han Haft för sig och 
hwarom man Lnnu wet att tala" (Sommeliuö, Skänsta Cle- 
reeiets historia). Dessa "Narrenpossen" tyckaS hafwa warit 
mycket ostyldiga, om de alla woro af samma eller liknande be-- 
staffenhet med följande. Han fände engäng en flolgoSse ut i 
staden i ett ärende, med befallning att Han skulle under wägen 
göra en tyfl verS. Gossen, som saknade poetista anlag, wände 
sig i sin nöd t ill en Person, som Han mötte och som uppgaf 
följande verS: "ES giebt drey Narren in der Welt, Wandel, 
Weiser*) und Motzfeld." Dä gossen wid hemkomsten uppre- 
pade denna verS för Motzfeld, blef denne wäl i förstone nägot 
mißlynt, men lugnade sig snart och sade: "godt, godt! Motzfeld 
kom vel med allene for rimmetS styld." 1671 "/«blef Han prest- 
wigd t ill Pastor härstädes. Bland biskop WinstrupS epigram- 
mer finneS ett till honom, hwari Han kallas Musfeld och den 
önflan uttalaS, att werlden icke mätte wara för honom en 
"musfälla", men deremot Hans stola en sädan för stolpiltarna,

') Om Wandel se l. 398 ff. och om Weiser I. 333.
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sä att de afhölleS frän alla utswäfningar. Pä stna sista är 
stall M . warit ströplig och ur ständ att flöta ämbetet. 1687 
intygades att försumlighet i kyrkobesök och läsemötenS biwistande 
icke förekommit. Han dog 1692 och begrofS i Arrie kyrka. 
Hans husten Jngeborg P ä lsdo t te r  war född i Warberg 
1633, blef gift 1652 och öfwcrlefde mannen.

15. Jo h an  K em ner, son äsen borgare i Christianstad 
ClaS K. och född derstädeS 1662, blef 1691 komminister 
och 1694 pastvr härstädes. 1699 war i fräga att Han skulle 
byta lägenhet med däwarande Pastor i Nosaby och stadSkommi- 
nister i Christianstad O. Haldin, men denne Wille ej ingä pä 
det af K. stadgade wilkoret, 300 dalers mellangift. K. war re- 
spondens wid prestmöte 1697 och dog "/? 1700 samt begrofS 
i  Arrie kyrka. — Gift 1691 i Lund med Elsa H e n r iks 
dotter, som war dotier af amiral AnkarstjernaS betjent Henrik 
Schiött och hade som piga ömt wärdat K. under en sjukdom. 
Hon öfwerlefde honom och hade det mißödet att fä korgen af 
Herr Anders Carlöf (se bland pastorer i TranäS), ät hwilken 
Arrie Pastorat bjöds med wilkor af konservation; hon fick lik- 
wäl sedan en man i A. Tiliander, Pastor härstädes. Följande 
K:s barn nämnas i Arrie kyrkobok: C la ud ius  Chr is t ianuS,  
f. 1693, visiteur i CarlShamn, sedan klockare i Mjellby; 
Hans företrädare der klagade att Han blifwit twingad att afsäga 
stg fin tjenst t ill K:s förmon. — Henr ik ,  past. i Mjellby. — 
Chr is t ie rn ,  f. 1696. -  Annika  f. 1697, d. 1702. — 
Johannes f. 1698. — Elsa M a r i a ,  f. 1699,d. 1702. 
En af sönerna uppgifwes hafwa warit löjtnant och dött ogift.

16. S w en  S teen w ald h , blekingsbo, blef prestwigd 
1696. Han war 1698 medhjelpare ät Pastor i Ousby

och kom s. ä. t ill Qwiinge i egenskap af vice pastor. Fräga 
war om Hans utnämnande till ordinarie pastor der med ätnju- 
tande af inkomsten af halfwa pastoratet. Han syneS hafwa 
warit en förständig och fredlig man samt kom nägorlunda öf- 
werens med den oordentlige och trätsjuke gamle pastorn i Q w i
inge. 1701 föreflogS S. till Arrie pastorat efter undergängen 
eramen, och kunglig fullmagt erhölls, daterad Bielewitz 
1702. Dä Han skulle lämna Qwiinge, erhöll Han af flera kring- 
boende pastorer intyg öfwer sitt "wälförhällande och anständige
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comportement." Rubenius i Färlöf stref: "Han hafwer ätstil- 
lige gänger giort i»ig den ähran besökt mi'g uthi »litt huS och 
converserat »>ed uiig, och hafwer jag uti Hans Umgänge intet 
kunnat desiderera, uthan sunnit min förnöjelse uti Hans um- 

»gänge och befunnit hononi alltid föra ett stilla Theologiskt lef- 
werne." Anledningen dertill att deösa frejdebewiS begärdeS och 
insändeS till konsistoriuul synes hafwa warit, att presthuset i 
Arrie motarbetade Steenwaldhs befordran till pastoratet, med 
föregifwande, att Han war en härd och omedgörlig mennifla. 
Säsom gift man och alltsä ur ständ att konservera, künde Han 
icke wara nagon persona §rata hos prestenkan. S . kom ej alt 
tillträda pastoratet, ty Han dog i Sörby preftgärd 1702 
efter 10 weckorS sjukdom. I  kons. prot. s. ä. näniiias 
"Sahl. Stenwalds arfwingar", men intet widare är kändt om 
dem.

17. A n d e rs  T i l i a n d e r  war son af en soldat, benämnd 
Olof AnderSson Lind, och född i Wcstergölhland "/» 1676. 
Han blef student 1696 och war nagon tid ertraord. amiralitets- 
prcst. Nägra bönder i Borreby anmälde 1701 sin önstan att 
fä honom till Pastor, "emedan wij uti honom största nöje finna, 
sä uti lärande, som af honom drifwes med största flith och wak- 
samhet, so»l liufliga utförande, det oß ej ringa förlustar, och 
änteligen uthi des gudeliga, stilla och wänliga lefwerne; och 
säsom Han själf lärex wara af ringa medel, w ilja wi samtelige 
af sörsamlingen mer än gerna til Hans befordrande och wärt 
nöjeS winnande af förlänte häfwor hwariom och enom.som det 
angär, söka att aftiäna efter yttersta förmägo." T. bleflikwäl 
ej Pastor i Borreby, men utnämndeS 1703 till Pastor här- 
städeS. Enligt kons. prot. war Han föga meriterad, men re- 
kommenderadeS likwäl till pastoratet, "efter Han wille taga sig 
det onus uppä att conservera prästehuset." Det blef honom 
ocksä ett onus, säsom här nedanf. stall wisas. Wid prestmöte 
1703 war Han respondens. Han har alltsä i yngre ären wa
rit ansedd som en würdig medlem af presteständet, men förföll 
sedermera pä ett bedröfligt satt. 1714 habe Han processer med 
sina församlingsboar angäende styldigheten att utgöra äckor, och 
bönderna klagade att Han " i  sina predikningar alltför mycket 
inblandade onr sina presträttigheter och ibland bäde för och efter

5*
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predikan idkade detsamma." Han pästod sig hafwa predikat 
Guds ord och derunder äfwen afhandlat ähörareS flyldigheter 
mot stna lärare. Prosten Hofwerberg yttrar i bref till bisko- 
pen: "Thet wore wähl,, at Prästerne Wille fara sackta sram 
med sine echor och icke löpa t ill tingS thermed. Pä sädant sätt - 
torde wi snart mista alltsammanS. H:r Andreas Tilliander 
behöfwer en god correction och förmaning att lembna sit pri
vat intreöse uthom Predikstolen." 1715 klagade styfsonen Hen
rik Kemner att T. gjort honom orätt wid arfstistet efter fadren; 
T. deremot pästod, att all egendomen ätgätt till gäldenS betal- 
ning. Konsistorium förehöll honom dä, att "wid deß Promo
tion konsistorium isynnerhet reflecterat pä SterbhusetS conser- 
vation, hwarföre Han intet mäste draga sig undan ifrä barnens 
uppfostran." T. lofwade derefter att lämna en del böcker och 
annat understöd ät styfsonen, med wilkor att denne icke mätte "dutta 
honom och med päck öfwerfalla". I  kons. prot. heter det wi- 
dare: "Sä pämintes ock kyrkioherden at uti des hus skal wara 
mycket brenwijnssnpande och enär sollet blifwa hwimlande i 
hufwudet nagot otiänligit lefwerne och flagsmähl stal finnas i 
huset samt otilbörlig osämja emellan honom och deS hustru. 
Kyrkioherden Wille säja at hustrun dricker och rijfwer och flähr 
sig sjelf." Han förmanades till förnuft och tälamod samt und- 
wikande af sädant, som künde föranleda förargelse. Fölsande 
äret afhördeS ock "ett och annat oanständigt sä wäl uti deß äk- 
tensiap som lefwernesförhällande." Äret derpä blef det än wärre. 
Bisiopen holl "/z 1717 Visitation i Arrie, hwarwid det upply, 
steS, att T. warit drucken i kyrkan, grälat och flagitS med 
inqwarterade soldater, siagit sin hustru och sina barn sä att de 
nödsakatS rymma ur prestgärden och läna huS i byen m. m. 
Sädant hade paSserat en lördagSafton, hwarefter klockaren in- 
funnit sig och "pämint kyrkoherden, att nu wore helgedagsafton 
och Han skulle gifwa sig nägot t ill ro; dä tog Pastor sit con- 
cept i Händen och satte sig pä sängen och listet effter gas ett 
hiskeligt roop och i Skjortan soll uhr sängen pä gälfwet wa- 
randeS eliest mycket drucken; sedan Han stigit up, lopp Han Hit 
och dit pä golfwet, at klockaren deraf blef sörfärad och künde 
es annat tänkia, än kyrkioherden wore i sit sinne förstörd, lopp 
fördenftull t ill drängiarna, att sä dem upp sig til hielp, sedan
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och til Prästhustrun i Byen, det hon mätte komma heem. Jmed- 
lertid klockaren war borta, har kyrkioherden gät i Hagen och pä 
dämmen, som med jis war lagd, allenast i sin bröstlapp, och 
som klockaren wijd sin äterkomst fan kyrkioherden ligga pä bara 
Ilsen omkull, halp Han med drängiarna kyrkioherden i huset igen" 
m. m. Klockaren mäste ocksä draga försorg om att gudstjensten 
päföljande dag förrättades af en annan prest. Prosten Hof- 
werberg sade sig hafwa förgäfweS förmanat T., som genom sit 
wäsende warit hela menigheten t ill förargelse och hela preste- 
ständet till wanheder. T. pästod sig intet hafwa felat uti 
ämbetet, men medgas att oenighet warit mellan honom och hu- 
strun. Bistopen förmanade honom att icke snpa, icke gräla med 
officerare och soldater, icke illa handtera hustrun o. s. w. T . 
blef s. ä. afsatt frän pastoratet och förbjuden att pä ett ärs 
tid utöfwa prestämbetet, hwilket Han stulle sä behälla, om Han 
under detta ärS lopp bättrade sig. I  ett bref ^  s. ä. försäk« 
rade Han sig wara osiyldig, beklagade, att "Jesabels legaler", 
som förtalat honom, blifwit trodda, o. s. w. samt bad om suS- 
pensionenS upphäfwande. Han lefde blott syra dagar derefter; 
död 1717. Hans hustru war kyrkoherden KemnerS enka 
Elsa HenrikSdotter. Barn: Anna M a r i a ,  f. "/? 1703. 
— El isabeth, f. 1706.

18. O l a u s  B l o m e l i u s ,  flomakareson frän ÄhuS och 
född der 1683, bles 1712 bataljonspredikant wid westra 
flänsta infanteriet, " / ,  1717 pastor härstädes, 1740 hono- 
rarieprost och s. ä. häradsprost. Redan i början af sist- 
nämnde är blef Han kallad till prostämbetet, men som detta dä 
war ämnadt ät prosten Rönbeck, som nyligen tillträdt Malmö 
Pastorat, sä anställdeS nytt wal, hwarwid Rönbeck erhöll ett par 
röster. Sedan denne, efter att nägra mänader hafwa warit 
pastor i Malmö och prost i Orie härad, aflidit, tillfö ll proste- 
tjensten BlomeliuS. Han dog 17^1 enligt instriften ä ett 
epitaphium i Arrie kyrka. — Gift ^/7 1713 med Hedwig  
Soph ia  G lö r fe l t ,  som dog 1752 wid 80 ärS älder« 
En deraS dotier uppgifweS hafwa warit gift med kyrkoherden 
P. Sommar i Dahlköpinge.

19. M a r t i n  L a n re n ,  son af Lars Märtensson, en 
hederlig borgare i Skanör, och född derstädeS 1699, blef
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prestwigd "/z 1726, tjenstgjorde 1730 i Arrie och föreflogS i 
flutet af är 1741 t ill detta Pastorat, hwarpä fullmagt erhöllS 
1742; tilltr. 1743. Ester är 1757 künde Han föga uträtta i 
ämbetet. Han stall warit en from och uppbygglig prest. Död 
"/,„1770.— Giftmed K a t r ina  Magdalena Chor in,  dotier 
af MagnuS C., Pastor i Agunnaryd af Werjö stift, och Sara Sve- 
nonia, biflop Enewald Svenonii dotter. Barn: LarS, pastor 
i Häslöf. — Susann« K a t r i n a ,  g. m. L. Frost, pastor i 
Skanör. — S ara  C h r is t in« ,  g. m. prosten Johan Herlin i 
Hörby.

20. H an s  M a th ia s  W e s te rd ah l,-hwars far Fce- 
drik W. war prestson frän Westerstad och klockare dersamma- 
städes, föddeS i Westerstad 1713 och prestwigdeS 1738. Han 
war vice pastor i CimbriShamn, dä Han utnämndes till Arrie 
Pastorat, som 1772 tillträddeö. Död 1797. — Gift med 
Gre ta  R obe l i us ,  dotter af prosten N ils R. i W. Wram. 
Hon war swagstnt och künde ej föreftä hushällningen. — Bland 
deraS flere barn war en son wid namn M a t h i a s ,  som war 
gruffogde i Andrarum.

21. M ag n u s  E n ero th , son af smeden Nils E. wid 
TosterupS gärd, föddes 1738 och blef prestwigd 1761. 
I  15 är war Han vice pastor i Hemmesdynge, sedan i Wester
stad och i Kerrstorp af Orie härad. Han stall Haft goda pre- 
dikogäfwor, men warit af ett häftigt lynne, som stundom kom 
honom att förga sig. Han blef 1776 suspenderad pä ett halft 
är dersöre att Han pä bygatan i Westerstad gifwit en dräng, 
hwilken Han samma dag striftat och kommuniccrat, en kindpust 
och honom oqwädat efter föregängen ordwerling. E. erhöll 
vicepastorStitel 1795 och tillträdde '/- 1799 Arrie Pastorat. 
D ö d 1809. Hans enka hette Anna Beata Almgren.

22. C h r is t ia n  B o d in , född ^  1753, blef prest 
1777, tjenstgjorde pä flera ställen säsom adjunkt, sist 14 är i 
Asarum, der Han habe klockarelägenhet. I  början af 1780-ta- 
let, dä Han war adjunkt i Efweröd, sökte Han klockarelägenhe- 
ten i W. Wram. Den söktes ocksä af vice pastorn pä stallet
C. Hollbeck (sedan past. i Oderljunga). Denne uppläste en 
söndag i kyrkan en strift, innehällande kallelse för honom till 
klockarelägenheten, och förklarade stg ämna nästa söndag fram-
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lägga samma kallelse t ill församlingenS underssrift. Bodin, 
som war tillstädes, framträdde derefter, förklarade sig ocksä wara 
sökande och protesterade mot kallelsen för Hollbeck. B. blef af 
konsistorium allwarsamt tilltalad för detta "obefogade steg." Pä 
tillfrägan huru Han wid tillfället warit klädd, utlät Han sig, 
"det Han da war klädd med swarta kläder och kraLo, jemte en 
öfwerräck som warit swart och grä till färgen, da Eons. före- 
höll honom huru det icke paösade sig med en anständig prest- 
man." Han lofwade att hädanefter flicka sig konststorio t ill nö- 
jeö. 1785 öfwcrgaf Han sin station i Efweröd och reste till 
Heßlunda. Dä Han i anledning häraf inkallades för konsisto
rium, uppgaf Han sig icke kunna iiiställa sig, emedan Han pä 
resan förfrusit händer och fötter, men förklarade skriftligen att 
Han lämnat Efweröd derföre, att Han der mast bo tillsammanS 
med en hufwudswag student, nödgats sjelf elda sitt rum och 
sjelf bestä sig trän till en lampa, samt ofta, först dä det ringde 
samman, blifwit tillsagd att predika; äfwen uppgaf Han, att dä 
Han klagat häröfwer och sagt sig wilja söka annan station, 
hade kyrkoherden Palm sagt: "w ill ni ej wänta, sä drag för 
1000 d—r." B. älades att genast äterwända till Efweröd, och 
Palm erhöll sörmaning att mot honom uppföra sig sä som till- 
börligt wore. Palm uppgaf, att B. Haft 60 daler i lön, att Han 
utan fläl klagat öfwer inträng i boningsrummet, enärdenhuf- 
wudswage studenten af B. blifwit med wedträd derur utkörd, 
och att B. icke behöft ljus, enär Han aldrig warit Hemma om 
aftnarna. Äfwen förnekade P., att B. sä sent blifwit tillsagd 
att predika samt att Han blifwit "hänwisad t ill 1000 d—r." 
B. inkallades äliyo för konsistorium för att mottaga tillrätta- 
wisning. 1812 '/- tillträdde Han Arrie Pastorat. Död 
1813.

23. Jönö Pehrsson H äggm an, född i Westerbot- 
ten^^  1762, blef 1794 lärare wid S. Annce tyfla skola i Peters
burg och 1801 huSpredikant hos swcnska Ministern derstädeS 
grefwe Stedingk, 1803 Pastor wid armeens flotta och SkeppS- 
holmS församl. i Stockholm, 1814 pastor härstädes. Sedan 
Han fätt weta att prestgärdens äbyggnader woro förfallna, be- 
gärde och erhöll Han 1815 nädig tillätelse att qwarstanna wid 
sin befattning i Stockholm. 1818 blef Han Pastor i Tjula och
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Sundby af StrengnäS stift samt erhöll 1820 Prostetitel. Sonen 
C a r l  Fredrik är Pastor i Kolbäck af WesteräS stist.

24. N i ls  H e n rik  H o lst, son af Anders H., Pastori 
Mellangrefwie, föddes i Orie 1779, blef student 1797, prest
wigd 1801, stadskomminister och siottSpredikant i Malmö 
1805. Utan ansökning blef Han 1813 kallad t ill Pastor wid 
S. Petri församling derstädes. Dä denn« kallelse inkom till 
konsistorium beflötö att genom prosten Schönbeck infordra HolstS 
yttrande, huruwida Han emottog kallelsen eller ej. Holst för- 
klarade dä att Han icke künde emottaga den. De som öfwer- 
talat H. till denna afsägelse drogo försorg om att Han snart 
wann en mera anspräkSlöS och honom mera passande befor- 
dran. Han blef 1816 Pastor härstädeS, erhöll prostetitel 
1826 och dog 'b/z 1836. — Gift 1810 med Char lo t ta  S o 
phia B r i n g ,  f. 1782, dotier af prosten, dokt. Ebbe B. i 
Malmö. Utan twifwel war det endast flägtskapen med denne i 
Malmö högt aktade man som förstaffade H. den ofwanomtalta 
hedrande kallelsen. Barn: Hedwig  M a r i a ,  f. 1812.— 
Andrea Ebba Georg ia ,  f. ig jg .

25. J ö n s  N i c o l a u s  B r i n g ,  son af nyßnämnde 
doktor Ebbe B., föddes i Brönnestad '/, 1778, blef student 
1788, prestwigd 1803, vice amiralitetöprcd. och ertraord. 
ledam. af amir. .konsist. 1809, lärare wid amir. fattigstolan 
1810, kyrkoherde i Össjö 1812, tilltr. 1813, titulär prost 
1826, vice prost i N. Äsbo härad 1832, transp. Hit 1836, 
tilltr. 1838, vice prost i Orie härad 1840. Död " /, 1842.— 
G ift 1814 med I n g r i d  B r i t a  B i l l i n g ,  död 1851; fadren 
war fältbokhällare. Barn: Ebbe Lars ,  s. 1820; kronoläns- 
man. — U lr ika  Laurent ia ,  f. 1823. — Swen L iber i ,  
f. 1826; Phil. mag. — Johan Christopher,  f. 1829; .Pa
storsadjunkt.

26. S am u e l F red rik  N ordsted t, född 1795 i 
Werjö, son af theol. lektorn Petrus N. och Ulrika Charlotta 
Linncrus, prestdotter frän Stenbrohult, blef efter att hafwa ge- 
nomgätt Werjö stola och gymnasium student 1814 i Upsala, 
Magister derstädes 1821, ertraord. amanuens wid Upsala uni- 
versttetsbibliothek 1827, ordinarie 1833, prestwigd 1839, 
Pastor HärstädeS 1842, tilltr. 1844, erhöll prostetitel 1852.
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Gistb/,1847 m .JohannaW i lhe lm ina  C h a r lo t taA u -  
gusta Warenberg, dotter af krigSrädet Carl Adam W. och 
Johanna Carolina Härdh.

Ryrksherdar i Gessie och Eflilstorp.

1. Peder Pedersen uppgifweS hafwa dött som pastor 
härstädes 1556.

2. S everin us  A n d re «  prestwigdeS till pastor här ^  
1565.

3. Morten Benedictsön prestwigdeS 1574 till 
Pastor här och war det troligen t ill 1588.

4. Thomas W atzoninS , prestson frän Bunkeflod, 
stundom kallad Malmogiensts, war enligt inflriften pä en graf- 
ram af ekträd pastor här 13 är och dog 1601 wid 41 ärs älder. 
HanS enka blef gist med efterträdaren, och en Hans dotter 
med H. Cron, pastor härstädeS.

5. Jens Pedersen T e rn iv g  förekommer som pastor 
1606 och 1610. Han war gist med företrädarenS enka, som 
äfwen blef gist med Hans efterträdare.

6. Anders Piftorin uppgifweS hafwa warit pastor 
här 1610—1618. Kyrkan i GeSste war den tiden mycket för- 
fallen, och sjelfswäld med afseende pä själringning öfwerkla- 
gadeS. 1617 hölls biskopSvisitation i Estilstorp.

7. H endrik  C ron . En sägen stall warit, att ingen 
pastor lefve mer än 10 är i Gessie, och stall C. med anledning 
deraf hafwa sökt transport. Likwäl har Han warit i Gessie 
minst 13 är, ty 1631 war Han pastor här och förblef det t i l l 
1644, dä Han blef stadskomminister i Malmö (se Pag. 37). 
Gessie och EstilStorpS kyrkor blefwo reparerade under Hans tid. 
Wid visitationer 1627 och 1635 befunnos nattwardSbarnen icke 
okunnige.

8. Jens S m id t eller F ab ric iu s , prestson frän Huste 
och född der, gick i Lunds flola och studerade sedan i Köpen- 
hamn, blef hörare i Malmö flola 1636 och pastor här 1644. 
Wid sttt tillträde stall Han hafwa förklarat, att Han med Guds
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hjclp skulle blifwa Pastor sä länge som fyra Hans företrädare, 
hwilket ock inträffade, om säsom troligt är, en Pastor warit 
emellan Pistorin och Cron. 1662 war Han vice prost i Orie 
härad. Bistop Terserus blef 1664, säsom kanik wid Lunds 
kapitel, Patron till Estilstorps kyrka. H:r Jens dog 1683. — 
Gift med past. i B urlö fN ils StisonSdotter Kar ine ,  f. 1623, 
d. 1698. Dottren Chr is t in«  blef gift med efterträdaren.

9. Äke HakauSson W u lf f  war född 1638iRunne- 
by och son af en stadSmusikant i Christianstad, hwilkcn war af 
blekingst bondeflägt. Namnet Wulff hade han tagit till minne 
deraf att, da Han engäng so», barn följt med sina föräldrar ut 
pä marken under höstarbetet, hade Han blifwit bortförd af en 
warg, men alldeles ofladd äterfunnen. Denna händelse stall 
Han sedan hafwa lätit afbilda pä en signetring. I  Runneby 
stola hade Han till kamrat bland andra Häkan Spegel, som 
blef ärkebistop. Sedan studerade W. i Greifswald, och war 
pä 1670-talet fältprest under kriget i Pommern. PL gamla 
dagar hade Han särdeles mycket att förtälja om de danfleS och 
allieradeö nederlag pä Rügen 1675. 1681 blef Han medhjel- 
pare härstädeS och erhöll, -sedan Han blifw it pastorS mäg, halfwa 
pastoratets inkomster. Dä Han kom till Gessie och började pre- 
dika pä swensta, fade bönderna t ill honom: "w i ere inge tyd- 
ster eller hedninger, at I  stall prcrke swenst for öS." 1683 blef 
W. Pastor. 1687 gaf Han församlingarna witSord om flit r 
kyrkobesök och läsemötenS biwistande. Död 1701.— Gift 1681 
med Chr is t in« Fabr ic ia ,  f. 1648,d. 1708. De ärobädabe- 
grafna i Gessie kyrka. Dottren M a r i a  blef gift med ester- 
trädaren.

10. M a u r i t iu s  K ah liu S  söddes "/§ 1670 i Chri
stianstad; fadren Anders Kaahl war borgare och flomakare, se
dan köpman och officer i garnisonen. Han dog under stadenS 
belägring i Carl XI:S tid. Slägten, som Ursprungligen hetat 
Käl, stall wara srän Feniern. Anders K:s hustru hette Ursula 
Mauritsdotter Drewitz. — Maurits K. gick i stola i Christian
stad och blef stüdent 1691, dä Han i stänsta nationens album 
strifwit sitt namn Mauritius Kall. Derefter hade Han kondi- 
tion hoS kyrkoherdarne Flensburg i Fosie och Sture i Gladsar. 
Ester den sednares död förrättade Han, ehuru ej prestwigd, gudS-
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tjensten i Gladsar och Tommarp under vakansen. 1696 blef 
Han kollega wid Christianstads stola, Pastor HärstädeS 1703, 
opponens wid prestmöte 1705. Han war road af information 
och underwisade ej blott sina egna söner, utan ocksä andra 
ynglingar. Död "/,2 1724 och begrafwen i Gessie kyrka. — 
Gift 1. 1703 med företrädarenS dotier M a r i a  W u l f f ,  som 
dog 1724 wid 40 ärs älder. De hade sönerna Achat iuS,  
pastor i Söderhwiddinge, och Andreas,  past.iBrägarp» 2. i 
September 1724 med kyrkoh. i Tygelsjö Johan TorslowS enka 
Dorothea Kofot . Under sin sista sjukdom rekommenderade 
Han Henne till att blifwa konserverad wid pastoratet, erindrande 
att en förening med Henne wore förmonlig, emedan genom de- 
ras gistermäl "twä anscnliga bo sammanstött," och att en god 
hushällerska wid en ringa lägenhet wore afmycken nytta. Kyr
koh. Sjöwall i Tygelsjö insände denna strift tili konsistorium, 
med uppgift att Kahl flrifw it den dagen före sin död. Oak- 
tadt bistop Linnerius ocksä intresserade sig för enkanS konser- 
vation, blef sädant dock ej af.

11. Sw en T räg ärd h  blef pastor här 1725, härads- 
prost 1737 och tranSporterades 1739 till Helsingborg; se der.

12. C a r l  G u s ta f N ykiörck, son af prosten Gabriel N. 
i Höja och född der, prestwigdeS 1722 till tjenstgöring dersam- 
mastädeS och kom 1726 till FörSlöf, der Han ej künde förlikaö 
med prosten Warberg, som till flut förbjöd honom ämbetets ut- 
öfning. N. tjenstgjorde derefter i Hwellinge, Ö. Sallerup, 
Fulltofta, Stängby och Lund, samt blef 1740 pastor HärstädeS. 
Prestgärdeii afbrann 1753. Död /̂, 1758. — G if t l .m .  Ka- 
t r ina  Frost ,  dotier af kyrkoh. Lars F. i Hästweda. 2.
1753 m. M ä r ta  Helena T o r s l o w ,  prestdotter fränTygel
sjö; hon öfwerlefde sin man. Utom flera barn, hwilkas öden 
ärv okända, hade N. i förra giftet sonen G ab r ie l  Johan,  
som blef pastor wid Nstads S . Petri församling.

13. Ahasverus A h lftrö m , prestson frän Brandstad, 
war född 1712 och prestwigdeS 173g. Han kom wanligen 
icke rätt wäl öfwerens med de personer, med hwilka Han mar 
i beröring. 1754 war Han nädärsprest i Hellcstad. Pä ny- 
ärsdagsmorgonen räkade Han i kyrkan i gräl med en student 
wid namn Zetterholm. Denne hade ätagit sig att pä sagde dag
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hälla ottesängSpredikan, men dä A. i kyrkan, just da gudstjen- 
sten stulle börjaS, fick se psalmnumrorna, ogillade Han dem och 
förklarade sig sjelf w ilja predika. Zetterholm swarade: "w i stola 
ju läsa och sjunga", och började derpä sjunga en af de psalmer 
som Han sjelf Walt. A. gick dä genast till predikstolstrappan 
och füll der pä knä. Dä Z. säledeö säg wägen till predikstolen 
för sig spärrad, gick Han ut af kyrkan, äterkom litet derefter för 
att hemta sin karpuS, men aflägSnade sig sedan. En del bön- 
der förmente, att A., dä Han funnit kyrkan wara full med folk, 
af afund mot Z. l'cke welat läta honom predika. Sedan kom 
A. t ill Hemmesdynge säsom vice Pastor. 1756 blef Han af 
konsistorium utefluten frän förstag t ill nämnde Pastorat, oaktadt 
de som derä uppfördeS woro yngre än Han, och Han nyß förut 
blifwit föredragen framför en af dem. Dä A. deröfwer be- 
swärade sig, uppgaf konsistorium säsom M l t ill Hans «teflut- 
ning, att dels mycket mißförständ egt rum mellan honom och 
sörre pastorn i Hemmesdynge, delS osämja warit rädande mel
lan honom och Pastor i Hellestad, som önflat Hans aflägsnande 
derifrän. K. M . förklarade A. berättigad till förflagSrum. 
1759 blef Han Pastor härstädes. Wid prestmöte 1764 hade 
Han uppdrag att predika. En vice häradshöfd. Mandorff kla- 
gade 1765 deröfwer att A. lätit en student hälla tingSpredikan. 
I  förklaringen häröfwer yttrade A., att studenten hade behö- 
rigt tillständ att predika och alltsä borde kunna hälla tingspre, 
dikan, likasäwäl som en hofrättsauskultant kan efter behörigt 
förordnande sitta domare. Konsistorium förklarade att, dä kyr- 
kolagen stadgade, att prüf ten stall predika innan rätten satter 
sig, künde ingen student dertill anwändas, och att förordnan- 
det för Mandorff wore hofrättens sak, hwarföre A. "dort hafwa 
försyn för att föranstalta en flik jemförelse mellan honom och 
studenten Wellander." A. dog 1767. — Gift m. S a r a  
Doro thea E l f ten ,  hwars far war kapten. Hon lefde efter 
A. i  stör fattigdom jemte 4 barn, hwilka "icke gjorde nägon 
lycka i werlden."

14. LarS T rä g ärd h , son af prosten Swen T. (sePag. 
75), blef student 1746, kollega wid HelsingborgS flola 1752, 
prestwigd 1755, Pastor här 1769, erhöll sedan prostetitel 
och dog '"/,o 1804. — Gift m. Anna K a t r i n «  Bagge,
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prestdotter frän Balkäkra. De habe nio barn; fyra föner blef- 
wo kyrkoherdar, nemligen Swen  i Hwellknge, LarS i Hrkel- 
ljunga, Car l  Gustaf  i Oppmanna och Jsak i TranäS; tre 
döttrar blefwo presthustrur, nemligen Anna M a r i a ,  g. m. 
prosten N. H. Scholander i Höj, Anna K a t r i n « ,  g. m. 
prosten E. Krakau i Hofby, och C a ro l ina  Guskrwa, g. m. 
kyrkoh. R. SommeliuS i Mörrum.

15. H en rik  M a th ia s  K em ner, son afprosten Chri
stian K. i N. Rörum, föddeS derstädes 1763, blef student 
1778, philos. mag. 1787, prestwigd s. ä., kollega wid 
Landskrona flola 1790, Pastor härstädes 1805, tilltr. 1807. 
Död 1808. — G ift 1799m. Helena Chr is t ina  E n g 
st edt, prostedotter frän Qwistofta och efter K:S död g. m. O- 
Häkansson, past. iQuiinge. Barn: C h r is t ia n  Lorenz, prost 
i Bärslöf. — Lars Johan, f. 1802, död som pastorsadjunkt 
1827. — Henr ik  MagnuS, f. 1808, d. 1847; apothekare i 
Landökrona. — Anna Chr is t ina  f. 1803.

16. N ilS  B rock, son af past. i JfwetoftaTorbernB. 
och född der ^  1762 *), blef student 1778, Magister 1784, 
prestwigd "/z 1785, Pastor här ^  1809, tilltr. 1811, jubel- 
magister 1835. Död ^  1836. — Gift m. Hedwig  Fre- 
drika F o l l i n ,  dotter af kyrkoh. Samuel F. i Ottarp. Dott- 
ren Anna M a r ia  är gift med prosten O. W. HanSson i W. 
Karaby.

17. Johan Jakob A fp egren , son af kassören pä 
Marswinsholm Jonas Wilhelm A., g. m. en dotter af kyrkoh. 
Tönning i Hjernarp, föddeS i Skärby 1788, blef student 
1806, prestwigd 1811, prebendekomminister i Fjelie 1836, 
Pastor härstädes 1837, tilltr. 1838, erhöll sedan prostetitel och 
dog "/« 1851. — Gift 1. m. M arg re t«  Lowisa Lageman, 
d. 1836, dotter af frälseinspektoren Peter L. och Anna Chri, 
stina Brandt. Barn: Anna Soph ia ,  g. m. kyrkoherden A.

*) Sä uppgifweS i stiftSrnatriklarna, men L en egenhändig meritlista, 
som är intagen i konsistorii Protokoll, uppgifwer B . stg wara född 1757. 
Är den wanliga uppgiften riktig, sä har Han blifwit prestwigd innan Han 
fyllt 23 ar, säledeS mer än 2 är före den dä i lag -estämda äldren.
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W. Hwasser i Huaröd. — Lowisa Josephina, f. 1829, 
g. 1849 m. G. F. Jverus, kyrkoherde i WesteräS stift.— Em
ma Caro l ina ,  f. 1832. 2. med Soph ia  M a r i a  S a n d 
berg, dotier af kronobesallningsmannen Elias Christian S. 
och Johanna Pramberg.

18. E d u a rd  M a g n u s  Höök ,  son af kofferdikapte- 
tenen Hans Peter H. och Anna Maria Graff, föddeS i Tore- 
kow 1811, blef student 1827, Magister 1832, vice rektor wid 
SölweSborgS flola 1834, kollega wid CarlSkrona flola 1837, 
prestwigd 1843. Pastor härstädeS 1852, tilltr. 1853.

Gift 22/1, 1840 m. enkefru E m i l i a  Char lo t ta  M ö l 
ler,  dotter af tulluppsyningSmannen Swen Hasselqwist i Carls- 
krona. Barn: A re l  Herman, s. 1841. — Selma 
Adela ide,  f. »/„ 1846. — Am a l ia  M a r ia ,  f. '»/, 1848.

Ayrkoherdar i Mellangrefwie och W arp .

1. Jörgen L au ritssö n , "prest t i l middelste Greffuie" 
war tillstädes wid biflopswalet i Lund 1560 och reste jemte nä- 
gra andra t ill Köpenhamn för att framlämna kallelsebrefwet.

2. C la u S  Jacobsen war Pastor här 1610 och troli- 
gen t ill 1624. I  V.B. nämnes, att kyrkan (om Mellangref- 
wie eller Äkarp menaS, nämneS ej) 1614 war sä förfallen, att 
man ej utan lifsfara künde wäga sig ditin; den hotade att 
ramla, och regnet nedströmmade pä flera stallen. Om Pastor 
är antecknadt 1619, att Han predikade bra.

3. C h ris ten  Pedersen, f. i Malmö omkr. 1602, 
gick i flola i Lund och blef student 1623 samt pastor här 1624. 
Wid biflopsvisttation i Jngelstad 1635 förhördes ungdomen 
frän Mellangrefwie och künde katechesen hjelpligt. Herr Chri
sten nämneS bland dem som resterade med statt 1648. Död 
1666. — Gift med Jnga r  O lu fsd a t te r ,  som öfwerlefde 
honom och lät lägga en grössten öfwer honom i Mellangrefwie 
kyrka.

4. Anders Pälsson Rykns blef pastor här 1666 
och dog 1683. Hans enka B i r g i t t e  Pedersdat ter  blefgift
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med Hans efterträdare. Hon war dotier af Peder RasmuSsen 
Norager, past. i Mellby, och födde ät Anders PälSson sju barn, 
hwilka nämnaS i arfstiftet efter Henne 1692, der följande 
arfSlotter dein tilläggas: Peder Fischerström hade uppnätt 
myndig älder och war dä student, men blef sedan klockare i 
Qwerrestad; Han erhöll 310 daler smt. och fadrenß^boksamling. 
— Christen, som sedan blef länsman, erhöll lika summa 
penningar och 50 lod silfwer, som mottogos af morbrodren, 
kyrkoh. Pontoppidan i Öfraby. — P a u l  erhöll lika arfslott, 
som mottogS as morbrodren, kyrkoh. Nordström i Mellby. — 
Johan;  hanS arfslott mottogS till lika belopp af morbrodren 
Anders Ebeltoft pä Gersnäs; Han lärer blifw it mönsterstrif- 
ware wid adelsfanan och gift m. en prestdotter frän Wissel- 
tofta. — En semte son erhöll lika arfslott och habe till för- 
myndare morbrodren, kyrkoh. Munthe i Bösarp. — Döttrarne 
Si tzele och Karna erhöllo hwardera 310 daler smt., en guld- 
kedja och sängkläder till en sang.

5. P a u l  Jakobsson  F ischer,  född i Listerby 1653, 
kom 1672 frän Lunds skola till universitetet derstädes, blef 1674 
kollega wid nämnda stola, hwilken besattning Han förestod till 
1676. 1683 prestwigdes Han till Pastor härstädeS. 1687 
intygade Han att församlingsboarne flitigt gingo i kyrkan och 
lato sina barn underwisaS. Han ansägS hysa chiliastifla w ill- 
farelser. Med kyrkoh. Flensburg i  Foste brefwerlade Han t 
theologiska ämnen. Död ^  1702 enligt instriften pä HanS 
grassten i Mellangrefwie kyrka. — Gift 1. m. företrädarenS 
enka B i r g i t t e  P ede rsda t te r , hwilken Han 1683 ine
delst reverS pä ära och redlighet och under sitt kalls förtappelse 
förbundit sig att äkta; hon dog 1692. Sonen Anders blef 
Pastor i Strö. 2. 1693 med K a t r i n«  M a r ia  Bagger ,  
Prostdotter frän Trelleborg, f. 1675; hon blef twä gänger kon- 
serverad wid pastoratet. F. hade med Henne 2 söner, af hwilka 
Jakob blef pastor pä Hwen, och 3 döttrar, af hwilka B r i t a  
K a t r i n«  war g. m. kyrkoherden Klingenberg i Gylle.

6. Jsak M e is n e r, son af kyrkoh. i Höja Erasmus 
M . och född der 1673, föreflogS i början af är 1703 till 
detta pastorat, utnämndeS och prestwigdes '"/« s. ä. Död 
"/s 1724. — Gift med företrädarenS enka K a t r i n «  M a r i a
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barn.

7. A n to n iu s  B aro h n . I  Sommel. Saml. finneS 
den underliga uppgiften att Hans farfar, som warit kommendant 
pä ett flott i Skottland, hetat Baronet, hwilket namn sedan 
ändrats till Barohn. Antonius B. war son af handlanden 
Zacharias B. och Elisabeth LuetkenS, föddes i Christianstad °/,2 
1689, gick i flola derstädes, blef student 1710,kollega widHel- 
stngborgs flola 1717, kyrkoherde här «/,« 1724, prestwigd "/,z  
s. ä., tilltr. 1725 och war 1729 opponenö wid prestmöte. I  
anseende till utspridda rykten, att Han förde ett oflickligt och 
förargligt lefwerne, uppdrogs ät prosten Bering 1747 atthälla 
undersökning i församlingarna; derwid upplysteS ingenting. 
Död 1752. — G ift 1. '/« 1725 med företrädarens enka 
K. M . Bagger,  som dog 1728. 2. */, 1729 m. E l i s a 
beth Soph ia  H ins t röm,  dotier af kyrkoh. i Görslöf Olof 
H. Hon dog i Dahlköpinge 1779. B. hade med Henne fem 
barn, af hwilka twä lefde efter honom, nemligen O lo f ,  past. 
i S. PeterS kloster i Lund, och K a t r i n a  M a r i a ,  g. m. kyr
koh. N. Fastberg i Cimbrishamn.

8. Anders H w a lin g , son af kyrkoh. Jonas H. i Esp- 
hult och född der ^  1709, blef i sitt stunde är faderlös, men 
fick snart t ill uppfostrare sin styffader, kyrkoh. Carney i Esp, 
hult. Efter att förut hafwa njutit underwisning i hemmet 
blef Han 1722 intagen i Lunds flola, blef 1726 student, antog
1731 kondition hos prosten Tauson i W. Ahlstad och äterkom
1732 t ill Lund, der Han erhöll en platS pä kommunitetet. Ef
ter att hafwa diöputerat och hällit en föreläsning, hwilken hand
lade "om inbillningskrastens inflytande pä förständet och stä- 
lenS öfriga förmögenheter", blef Han Magister 1734. Derefter 
gaf Han underwisning ät studerande i fem ärS tid. Äfwen 
war Han kurator för flänfla Nationen och orerade ä deß wäg- 
nar 1739 med anledning af O. NordensträleS tillträde till kans- 
lersämbetet wid Lunds universttet. Efter dessa lärdomSprof 
blef H. 174Z rektor wid Helsingborgs flola och installera- 
deS i detta ämbete, wid hwilket tillfälle Han anställde en dis, 
putationSakt, höll en föreläsning och en oration "6s isxublioa". 
Wid prestmöte 1745 war Han opponenS, prestwigdeS 1748, blef

80
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Pastor här 1753 och orerade wid prestmöte 1758. Död öf
ter 4 ärs sjukdom '»/, 1775. — Gift 1743 med Anna E l i 
sabeth Trägärdh,  dotier af prosten Swen T. i Helstngborg. 
Barn: JonaS, f. 1744, död som Pastorsadjunkt. — Enge la  
M a r ia ,  f. 1745. g. m. stadskomministern Anders Noren i 
Malmö. — Anna M a r ia ,  f. 1747.

9. Sw en C h r is tia n  K a rs trö m , född i Trelleborg 
1725, blef prestwigd ^  1751 och-pastor här 1776. Han stall 
wacit en sredlig och stilla man samt wälmäende. Död 
1796. — Gift m. Marg re ta  C h r is t in a  Brockman, gäst- 
gifwarcdotter frän Sjöbo. Dottren Anna M arg re ta  war g. 
m. en vice pastor Lundegard.

10. Jöns B ro rs trö m , son af hemmanöegaren Bror 
Jönsson och Bengta Brorsdotter, föddeS 1730 i E>rumS by 
af Hörups socken, kallade sig först Broström, men ändrade detta 
namn sedan till Brorström, blef prestwigd "/z 1758, erhöll 
klockarelägenheten i Löwestad 1778 och blef pastor härstädes

1797. Död 1802 efter att nära twä är hafwawarit 
sängliggande och mällös. — G ift 1766 med C h r is t ina  
Char lot ta Bergstedt , f. i Närtuna socken i Roslagen 
1736, d. i Malmö 1811, dotter af Inspektoren Thure B. och 
Ulrika Sophia von Roßbach. Barn: Chr is t ina  Soph ia ,  
f. 1767, d. som barn. — Soph ia  Chr is t ina ,  f. 1768, g. 
m. timmermannen LarS Lundgren i Malmö och död barnlös. 
— Thure Pet ter ,  prost i Borreby. — B ro r  Jonas,  f. 
1773, d. 1778.

11. A nd e rs  H o l s t ,  son af en mälare i Hellestad och 
född der 1742, blef student 1765, prestwigd "/» 1770, Pastor 
här "/§ 1805. Död '»/z 1820. — Gift l .m.  Hedwig  B e 
at a Bar fo th ,  dotter af vice pastorn Henrik Georg B. och 
Gesta Katrina Barfoth. Barn: N i l s  Henr ik,  prost i Arrie. 
I n g r i d  Ka t r ina .  — Hedwig Beata. 2. m. M a g d a 
lena S m i t t ,  som war handtwerkaredotter och öfwerlefde 
honom.

12. M ag n u s  M ö lle r ,  klockareson frän Jngelstorp 
och född der 1762, blef student 1779, innehafware af kloc
karelägenheten i Wemmenhög 1786, prestwigd 1789, pa
stor härstädes 1821, tilltr. 1823. Död «/« 1830. — Gift

«
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l . 1786 med Kais« Fredr ika Unge, klockaredotter, d. 1799. 
Barn: O lo f  Gisel ,  kronolänSmcm i Skytts härad. — A n 
ders Ch r is t ian ,  sjökapten. — P e t ro n e l l«  Helena, g.
m. kyrkoh. Schjött i Ingelstad. — Lisa Ka t r in« .  — Anna 
Chris t in«. 2. 1800 >n. Anna Chr is t in«  Holmgren,  
äfwen klockaredotter. Barn: M agnus  Fredrik,  landtmätare. 
— LarS Johan,  borgmästare i Mad, d. 1850.

13. H e n rik  S c h a r ia « , son af prosten Henrik S . i 
Lund, föddes der *"/, 1791, blef student 1806, Magister 1811, 
vice amanuenS wid domkapitlet 1814, docenS i praktist Philo
soph! 1816, ertraord. adjunkt 1824, prestwigd 1828, Pastor 
härstädes 1831, tilltr. 1833.

Gift 1831 m. M a r ia  Gustawa Borgst röm,  
dotier af färgaren Nils B. i Z-stad. Barn: N i l s  Henr ik ,  
f. 2/g 1833, student. — Anna M a r t i n a  S op h ia ,  f. «/z 
1837. — Otto  Johan Werner, f. -"/« 1839. — Ernst  
W i lhe lm  Benedikt ,  f. ^  1840. — A rw id  M a u r i tS  
Bernhard,  f. ^  1842. — Johan A la r i k ,  f. 1844. 
Herman Michae l ,  f. 1347.

Ayrkoherdar i Ingelstad och Ostra Grefwie.

1. N i ls  B runke nämnes som prest härstädeS med är, 
tatet 1554.

2. P etrus  war pastor här 1574.
3. N ico laus  S everin i blef ^  1574 prestwigd till 

medhjelpare här och är troligen densamme som 1610 har under« 
strifwit en hyllningsfullmagt.

4. N iko lau s  M a th !«  uppgisweS hafwa dött 1621. 
Om honom är antecknadt i V .B. 1619, att Han skötte sitt äm- 
bete bra.

5. SeverinuS  N ic o la i eller O la i  war pastor här 
1627, och det är antecknadt att Han wid biskopSvisitationen 
predikade "lärdt och tydligt." Deremot war biskopen hwarken 
dä eller 1635 nöjd med nattwardSungdomenS kunflap. Död 
1639.
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6. Söffren Jensenn war pastor härstädes 1648 enligt 
en hyllningSfullmagt af detta är. En ChristiernuS Hagcri om- 
nämnes som medhjelpare här 1647.

7. C h r is toph  er Knud tzön .  Hans namn finneS pä 
en HyllningSfullmagt af är 1655. Han uppgifwes hafwa blif- 
wit pastor 1650 och dött 1671 ^  wid 52 ärs Lider. T ill- 
namnet Hellesrodanus tillägges honom, och Han är begrafwen 
i Jngelstads kyrka.

8. Otto Audersson blef Pastor HLr 1671. Han in-. 
tygade 1687 att ingen försummelse af kyrkobesök eller läsemö- 
ten künde öfwerklagas. Död efter längwarig sjuklighet 
1695, 53 är gamiiial. Hustru» hette Kar ine  Mogenödat- 
ler Graw och lefde ännu 1702. De äro bäda begrafna i 
Jngelstads kyrka. Hon torde warit dotter af lektorn MogenS 
Grave i Lund; enligt ett bref frän prosten Hambroms war hon 
wid mannens död 66 är gainmal, hade inga barn och gjorde 
icke anspräk pä att blifwa konserverad.

9. Nicolaus Hesleuander 1696—1697; se wid 
GjerdSlöf.

10. Knut Jönsson Cervin war son af pastorn i 
Björnekulla Jöns Knutsson Cervin eller Hsort och född der 
2"/7 1670. Han war 1688 informator hos pastorerna Jakob 
Sörensson i N. Rörum och Nolleroth i Hör. 1697 '/» prest- 
wigdes Han till pastor härstädeS. Enligt Elmgren war Han 
"en mindre grannlaga putSmakare." Slottspredikanten Guld- 
berg i Carlshamn, som warit Hans lärjunge, kallar honom en 
'lroino imillockeLtus", och säger fig af honom hafwa lärt 
"plus iulionesti «guam inockosti." För öfrigt berättas Han haf
wa warit en man af mycket gammalmodiga jeder och stall hafwa 
gjort manga uträkningar i huShallswäg, hwilka dock sällan fla- 
git in. Biflop Steuchius ansäg honom förfaren i ekonomista 
mäl och begagnade honom för att indrifwa stna inkomster. Död 
^  1735. — Gift in. Helena M a r ia  GemzceuS, säkert dotter 
af prosten Erasmus G. i N. Wram; hon war född 1673 och 
dog 1742. ldfwer bäda är ett epitaphium uppsatt i Jngelstads 
kyrka, der de jemte fyra deraS barn ligga begrafna. Dottren 
Helena blef g. m. eftertradaren, och en annan dotter med
borgmästaren Brinck i Cimbrishamn, hwarS son war pastor i Gylle.

«»
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11. G u s ta f B il lb e rg , son af kyrkoh. i Billeberga 
Hans OtteSson och Regina Malin, war född derstädeS 
1702, förlorade tidigt sin far och uppfostradeS derefter af styf- 
fadren, kyrkoh. Ions Törning i Billeberga, gick i Landskrona 
stola, blef student 1719 och prestwigdeS ^  1727 till medhjel- 
pare härstädeS. 1736 blef Han Pastor och responderade wid 
prestmöte 1749. Genom en eldswäda i prestgärden förlorade 
Han 1754 sin mesta egendom. Död «,'» 1762. — Gift 1730 
med företrädarens dotter Helena Cerv in,  f. 1709, d. i AuS- 
äs 1790. Barn: K nu t ,  past. i Nöbbelöf af LjunitS härad. 
— Göran,  past. i Lemmeströ. — JönS, prost i Burlöf. — 
Otto, prost i St. Harne. — E l iaS ,  prost i Bunkeflod. — 
Helena Regina, f. 1737, g. m. kyrkoinspektoren Jsak Fun
dahn i Engelholm. — Ulr ika  Benedikta, g. m. prosten Ja
kob Quensel i Ausäs.

12. Johan Hofw erberg, son af kyrkoh. i Barsebäck 
Johan H. och född der ^  1715, blef efter dimission frän Malmö 
stola student 1733, prestwigd 1742 till tjenstgöring i Ef- 
weröd, Pastor hör 1764. Död 2̂  1771. — Gift med 
Rachel Pa lm ,  dotter af kyrkoh. Jakob P. i Esweröd.

13. Joachim  A lsing, son af kyrkoh. i Wallby Jo
han Georg A. och född der ° /„ 1738, blef student 1753, ma, 
gister 1760, prestwigd °/y s. ä., Pastor wid norra stänsta kaval- 
leriet 1770, Pastor HärstädeS 1773. Pä däwarande öfwer- 
sten I .  C. Tolls anmälan inkallades Han 1783 inför konsisto- 
rium och tilltaladeS allwarsamt, derföre att Han meddelat en 
soldat "en attcst uppfylld med gäckeri och sä oanständiga uttryck, 
att deras anföranbe i Consistorio Wille förefalla olämpligt, 
hwarigenom Han icke allena gjort sig sjelfblottställd för detom- 
döme, att förnöjas af orenare och smutsigare tänkesätt änCon- 
ststorium Wille tro honom hysa, utan ock gifwit mycken anledning 
t ill sörargelse och tillika fläckat och wanhedrat det wärdigaäm- 
bete Han bekläder"; Han förmanades fördenstull "att hädanefter 
med all flit bewara sitt hjerta för smutsiga tankar och nöje uti 
ett förargande gäckeri samt med noggrann sorgfällighet bemöda 
sig att uti allt sitt företagande bibehalla anständighet." Med 
erkänfla af sitt fel lofwade Han att detta noga efterkomma. 
Död 1804. — Gift m. P a u l i n a  Dorothea Eggertz,
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dotier af öfwersten Paul E. Barn: Joachim, f. 1776, aka- 
demibokhällare i Lund. — Johanna Dorothea, g. m. kyr- 
koherden I .  M. Stmbeck i Ö. Torp. — Ulr ika Eleonora,  
g. in. F. Liljenroth, hwilken dog som wald pastor wid Malmö 
S. Petri församling; se pag. 33.

14. M a r t in  Petersson, bondeson sräll S. OlofS 
socken och född 1755, blef student 1779, prestwigd " / ,  
1786 och erhöll vice pastorstitel 1795. S. ä. sökte Han Fren- 
ninge pastorat, hwarwid Han insinuerade en attest, atthan war 
förlofwad med den aflidne pastornS dotier. Detta künde dock 
ej förstaffa honom förstagsrum. 1805 blef Han pastor härstä- 
deS, tilltr. 1806 och dog '"/, 1815. — Gift m. Char lot ta 
Sophia Kih lgren,  prostdotter frän Frenninge. Hon dog ^  
1848; deraS barn, en son och en dotier Amal ia  V ic to r ia ,  
f. 1808, hade förut aflidit.

15. C h ris tia n  Theodor B lom berg , inspektors-son 
frän Törringe och född ^  1763, blef student 1783, prestwigd 
26/s 1788, prebendekomminister i Hellestad 1804, titulär vice 
pastor 1814, pastor här 1815. Död 1818. — Gift 1. 
m.Clara Luthman, med hwilken Han hade tre barn, afhwilka 
endast en dotier öfwerlefde honom. 2. m. en dotier af kprkoh. 
C. P. Wulfram i Womb.

16. P e r L ars t»  1821—1831; se wid Brägarp I. 
421 f.

17. Johan P eter Lake, blytäckareson frän Malmö 
och född -2/, 1795, blef student 1814, prestwigd " / „  1818, 
stadskomminister och flottspredikant i Malmö 1822, pastor här 
»'/r 1831, tilltr. s. ä., erhöll Prostetitel 1842 och dog 1844.— 
Gift m. M arg re ta  S oph ia  Borgqw is t ,  dotier af Inspek
toren I .  Borgqwist pä Widtstöfle och efter L:S död g. m. pro
sten Palmqwist i Tullstorp.

18. Alexander Gudmundsson S c h jö tt , son af
prosten Gudmund S. i Qwidinge och född der 1785, blef 
student 1801 och prestwigdes i Werjö "/z 1811. Efter att i 
36 är hafwa tjenstgjort, merändels som vice pastor och till för- 
samlingarnaS belatenhet och nytta, tillträdde Han 1847 detta 
pastorat, hwartill Han blifwit utnämnd "'/.ft 1845. Död
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1851. — G ift 1649 m. P e t ro n e l la  Helena M ö l le r ,  
prestdotter frän Mellangrefwie.

S. utgaf 3 predikningar och nägra poetifla smäflrifter. 
Predikningarna wittna om mycken fromhet och wälmening, men 
de poetifla ffrifterna icke i lila mon om flaldeanlag.

19. P e r Axel H u ltm a n  son af regementsflrifwarcn 
Anders H. och Katrins Hultberg, föddeS i Burlöf 1808, 
blef student 1823, lämnade äret derpä studierna, men atertog 
dem 1829, prestwigdes 1831, blef prebendekomminister i 
Stängby 1832, philol. kandidat 1833, duplikant wid Malmö 
flola 1835, stadskomminister och flottSpredikant i Malmö 1837, 
tilltr. 1838, kyrkoherde har ^  1853, tilltr. 1854.

Ayrkoherdar i Fosie och Lockarp.

1. M agnus Mekelson. Pä en grafsten i Fosie kyrka 
flnnes följande inflrift: '̂ Vnno ckvmini. N 6 6 6 I-X  keria I I I  
ante kestum Î aureneî  obüt. her magnuS. mekelson." Huru- 
wida denne Person warit pastor härstädeS, kan ej med wißhet 
afgörflS.

2. Jacob K ie llesön, "prest til Fosie kircke", war 1560 
tillstädeS wid biflopSwalet i Lund.

3. L a u r e n t i u s  O l a u s  prestwigdes 1564 tillpa
stor i Fosie och Lockerup.

4. C hristen  Thomoesön war pastor här 1589 och 
som det w ill synas ännu 1627. I  V.B. kallaS Han en heder- 
lig man och upgifwes hafwa warit "saeellanus O. IckatbiM 
kauli." Wid Visitation 1618 predikade Han bra, och allt stod 
wäl till i församlingarna. 1627 woro dessa socknars inwä- 
nare kallade till Visitation i Skreflinge, men ungdomen uteblef, 
hwilket förmodades hafwa flctt derköre att den intet lärt. H:r 
Christens hustru Beate nämnes 1602.

5. Anders Zakobsen omnämnes säsom pastor här 
1631. I  V.B. kallaS Han en befledlig och tjenstaktig man. 
Hans hustru C a r in  Jakobsdotter dog 1637 wid 32 
ärs älder och efter 7 ärS äktenflap; s. ä. dog deras son
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Christ ian.  De äro begrafna wid norra sidan af altaret i  
Fosie kyrka, der Herr Anders 1639 har lätit lägga en grafsten 
ät dem och sig sjelf.

6. S ö ffre n  F ra n d tzö n , stunden, kallad Hege
lund, uppgifweS hafwa dött 16-15, men har snarare dä blif- 
w it Pastor. Sä wäl 16-18 som 1655 har hgn-undertecknat 
fullmagten för häradets deputerade wid hyllningen. 1659 dies 
Han afsatt derföre att Han stätt i förbindelse med endanstupp- 
wiglare; Han dömdeS äfwen till döden, men fick lösa sitt l i f  med 
1000 rikSdaler.

7. H akan  B engtsson T ra n a n d e r blef 1659 Pa
stor härstädes, efter att hafwa blifwit rekommenderad hos bistop 
Winstrup af däwarande hospredikanten och utnämnde bistopcn 
pä Seland, sedan biskopen i Götheborg Zacharias KlingiuS. T. 
hade förut warit husprest hos riksrädet Gustaf Soop. 1670 
klagade flera sörsamlingsboar högligen öfwer Hans lastbara lef- 
nad och deröfwer att Han "laborerede naorbo Aallieo", hwaraf 
Han en tid warit sä heö, att Han icke kunnat predika, och för 
hwilken sjukdomS flull de woro rädda för att af honom mot- 
taga sakramentet och läta barnaföderstor kyrktagas; äfwen be- 
klagade de sig öfwer de swära Hotelser och tribulationer, hwar- 
med de af honom molesteradeS, samt anhöllo att sä en annan 
prest. K. M . anbefallde i bref s. ä. bistop och konsisto- 
rium att efter samwete och kyrkoordningen "disponera med denne 
prestman", hwars "wederstyggelige och förargelige lefwerne" 
blifwit för K. M. anmäldt. Följande äret klagade T. att, ehuru 
Han wid werldSlig rätt blifwit frikänd, den älagda suspenflo- 
nen icke blifwit upphäfwen. K. M. befallte 1671 bistopen 
att "läta honom älhniuta hwad lag och rätt honom tillägger 
och tillfölje deraf honom wid sitt Pastorat maintenera och hand- 
hafwa." H:r Häkan stall i sina predikningar mycket klagat öf
wer sina ähörares otacksamhet. "De ostäliga kreaturen", fade 
Han "äro mycket tacksammare än I .  Om jag öppnar en grind 
för en flock gäß, sä buga de fiz och säga: tack Herr Häkan! 
men mina ähörare tacka mig aldrig för det goda dem weder- 
farcs." Enahanda uttryck berättas ocksä Herr Per Leth i Bje- 
reshög hafwa brukat. T. dog förmodligen 1676. Hans enka 
I n g r i d  lefde ännu 1680.
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8. Johannes Johannis  F lenSburg  war son af
en stomakare frän Flensburg, som bosatt stg i Malmö, der Hans 
enka blef onigift med en blytäckare. Han war född i Malmö 
omkring 1645 och gick i stola derstädeS. Af en hörare blef kan 
der behandlad med en sä öfwerdrifwen stränghet, alt Han höll 
pä alt öfwergifwa studierna och egna sig ät flomakareyrket; dock 
qwarstannade Han wid fkolan pä rektorn, Peder Herman- 
sens uppmaning. Ester flutad stolkurs studerade Han i Greifs
wald, blef derefter kollega wid Malmö flola och sattes 1676 
eller 1677 till Pastor härstädeS af generalguvernören Fabian 
von Fersen, som derwid gaf honom förmaningar med afseende 
pä Hans presterliga kall, hwilka Han i all sin tid icke künde för- 
gäta. Dansta konungen hade under kriget utsett Fosie prest- 
gärd t ill sitt högqwarter, och, ehuru den icke blef för sädant än- 
damäl begagnad, trodde man likwäl Hans hysta afsigt antyda, 
att F. höll med danskarna. Guvernören Jöran Sperling lät 
honom förstä, att Hans hufwud war i fara, hwarpä F. swa- 
rade att, om guvernören wille wara Herodes, sä wore Han Jo
hannes. F. stall warit en tänkande och kunnig man samt ät- 
njutit allmän aktning. Död "̂/z 1709 och begrafwen midt för 
altaret i Fosie kyrka. — Gift l.m . en dotier af handlanden Claes 
JakobSson i Malmö. Uiom nägra barn, som dogo i späda 
ären, hade de följande: Jakob, past. i Brägarp. — ClaeS 
war flera är student och ämnad till prest, men war dertill icke 
fallen, enligt fadrens yttrande i bref till biflopen. En gammal 
anteckning säger, att Han "dugde till intet; blef klockare i Bje- 
reshög.'  ̂ — Anna Kat r ina ,  g. m. kyrkoh. Fogelsäng i B ur
löf. — K a t r i n a  Chr is t in« ,  g. m. komministern Knut Linde
wall i Hcllestad. 2. m. Me t ta  Hartman,  dotier af krono- 
befallningsmannen, sedermcra byfogden i Lund N ils NilSson. 
I  detta äktenstap föddeS twä söner, som dogo späda, och twä 
som hunno mögen älder, nemligen W i lhe lm ,  rädman och käm- 
nersproeses i Malmö, fader ät prosten Peter F. i S. Rörum, 
och Jvhan Lorenz, stadskomminister i Carlskrona. Om Metta 
Hartman berättas, att hon insomnat wid sin mans sjuksäng, 
djupt sorgsen öfwer Hans förestäende död, men drömt att en 
röst bjudit Henne wara lugn, alldenstund hon möjligen künde 
wara bestämd att föda barn till werlden med en qnna» man,
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hwilket ej künde ste, om icke hennes nuwarande man dog. Es
ter denna dröm uppwaknade hon lugn och tröstad. Hon blef 
konserverad wid pastoratet.

9. H an s  Lorich P ettersson , son af kyrkoh. Per 
Lorch i Swedala och Philippa Holst, föddes 1682, upp- 
fostrades dels af sin farfar borgmästaren i Malmö Baltzar Lorch, 
dels af sin styfmorS bror, kyrkoh. Jakob Fare i Skabersjö, der 
Han underwisteS jemte dennes son Cornelius, som blef prost i 
Christianstad, och systerson Martin Hegardt, som blef domprost 
i Lund. 1702 kom Han med dem till Lund, der Han wistades 
i prof. Thomas Ihres hus. L. gjorde stg känd för godt huf- 
wud och flitiga studier i theologi och spräk. 1708 kallades Han 
af Ihre till prebendekomminister i Uppäkra och prestwigdeS der- 
till ^  s. ä. Under det äret derpä utbrutna kriget war Han 
kunskapare för swenstacna och medföljde en tid armeen. Jbör- 
jan af 1711 erhöll Han kongl. senatens fullmagt pä Fosie Pa
storat, hwilken af konungen bekräftades s. ä. 1719 kla- 
gade Han högligen öfwer Fosie kyrkaS förfallna stick och kyrko- 
inspektorens wärdslöshet om deß förbättring, som ofta päyrkatS. 
Han dog 2/4 1733 och begrofs i Fosie kyrka wid södra sidan af 
altaret. — Gift 1711 m. företrädarenS enka Met ta  H a r t 
man, som födde honom sonen Hans Peter,  som blef prost 
i Hjersäs. Hon dog 1752.

10. M ag n u s  P e te r W ahlberg war född i Carls- 
krona 1703, blef student 1720, prestwigd '/i-  1727 till predi- 
kant wid en sjöerpedition till Spanien, kyrkoherde här 1733. 
Död 1741 och begrafwen i Fosie kyrka. — Gift i Lund 
",4 1734 med K a t r i n«  L i tow ia ,  med hwilken Han hade 
en son. Hon blef 1746 g. m. kyrkoh. L. Hellman i Hammarlöf.

11 Justus Christophen M uhrbeck, son af sme- 
den JönS M. och Maria Sporzelius, säledeS bror t ill super- 
intendenten LarS M . i Carlskrona, kyrkoh. Petrus M . i Frid- 
lefstad och kyrkoh. Jöns M . i Hemmesdynge, föddes i Carls
krona 1704, gick i ffola der, blef student 1720, Magister 1730 
och rektor wid Helsingborgs flola 1732. Philosophista fakul- 
tetens dekanuS klagade 1736, att frän nämnde stola kommo de 
minst försigkomne ynglingar till akademien. 1742 blef M . Pa
stor härstädes och war 1744 opponenS wid prestmöte. Bar-
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fod (i "märkwärdigheter om flänsta adeln"), och efter honom 
Orvar Odd (i "Helsingborg och deß nejder"), säger, att Han wa
rst ett motstycke till HolbergS Vielgeschrey samt att Han war 
pietisternas hufwudman. Hwad detta sednare angar, hafwa 
nämnde herrar förmodligen förblandat honom nied brodren Pe
trus M . i Fridlefstad, ät hwilken äfwen sammanställningcn med 
Vielgeschrey torde waraämnad. Enligt Elmgren war M. ganfla 
"stark och tilltagsen." I  Fosie ihogkommes Han säsom e» sträng 
ordningsman. Död 1758. — Gift med Pet rvne l la  T r o l l e ,  
cnka efter en dansk öfwerstlöjtnant Anders Trolle. Enl. Bar- 
fod hade hon rymt frän sin förre man och bosatt sig i Hel- 
stngborg, der hon blef gift med M . DeraS äktenstap stall warst 
"ledsamt." Hon dog före M ., barnlös.

12. C hris topher B i l l in g  1759—1771; se wid 
Äkarp.

13. D a n ie l F lin ts b e rg , son af kyrkoherden Peter F. 
i Heßlunda och Christin« Hofwerberg, föddes omkr. 1720, war 
i mänga är lärare wid kronobarnhuset i Malmö, prestwigdes 
1762 och blef Pastor här 1772. Död ^  1786. — Gift med 
Pet rone l l«  Nyman,  som dog i Lund 1795, 78 är gammal. 
De hade twä söner, Pet rus  och D a n ie l ,  hwilka bäda blefwo 
Prester, men ej wunno befordran till Pastorat, samt en dotier, 
gift med blytäckaren Lundberg i Lund.

14. Jakob Q n id in g , född i W. Karup, der fadren 
Nils Q. war kyrkoherde, blef student 1747, prestwigd '̂ /,2 1761, 
phil. mag. 1768. 1772 höll Han med anledning af kröningen 
en akademist oration pä grekista. Den tiden woro Han och 
Hans bror Johannes, som blef Pastor i Nättraby, komministrar 
hos biflopen; de kalladeS wanligen för "de twä lärjungarna, 
Jakob och Johannes." Sedermera hade Jakob Q. klockarelä- 
genhet i Hör. 1773 sökte Han theologist adjunktur och förfat- 
tade pä grekista en afhandling ämnad att utgifwas säsom spe- 
cimen för denn« tjenst; den blef likwäl ej utgifwen. 1781 
kallades Han till fjerde profpredikant i Höja, men konsistorium 
biföll icke kallelsen, af det stäl "att Han af enkepastorflan i Höja, 
der Han wid den afl. pastorns fränfälle tjenstgjorde som vice 
Pastor, lätit bruka sig till att förestä ett af nädären derstädeS, 
änstönt icke af Confistorium dertill misstverad"; Han war likwäl
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icke miSsiverad derifrän, ickeheller nägon. annan dkt förordnad. 
1788 blef Han Pastor härstädeS, erhöll sedan prostetitel och dog

1806. — Gift 1. i Bastad'"/, 1774 med M a r ia  Worst ia,  
hwarS fader, en af Carl X II:s  gamle krigare, dog i Bästad 
1775. Hon dog wid 28 ärs älder 1778. Barn: N i l s  C h r i 
stian, prost i Hoby af Torna härad. — Sara^Cl isabeth ,  
g. m. prosten wid Malmö Caroli förs. N ils Quiding. 2. m. 
El isabeth Sommar,  prestdotter frän Backaryd.

15. N ils  S y lv a n , född 1751 pä regementspastors- 
bostället Weßmantvrp i Riseberga, der fadren, sedan past. i 
Hwellinge, da bodde, njöt efter fadrenS död wärd och uppfo- 
stran af morbrodren, prosten Hegardt i Häslöf, blef student 
1769, prestwigd 1774 till tjenstgöring i Högestad, der Han 
äfwen informerade pastorS son, sedermera hist. prof. N. H. 
Sjöborg, erhöll 1784 klockarelägenheten i Tommarp, blef Pastor 
pä ön Hven 1801, tranöp. Hit"'/,., 1807, tilltr. 1809. Död

1824. — Gift 1781 m. Helena Soph ia  Grafst röm, 
HwarS far war kronolänSman och bodde i Trelleborg. Barn: 
Chr is t ian Pet ter,  handlande i Malmö, d. 1820. — Anna 
Ka t r ina ,  g. m. ekonomidirektören P. O. Tauson pä Hven. 
— Christopher, fadrens efterträdare. — Pet rone l la  Lo,  
wisa, g. m. prosten I.Friberg i Skanör. — Cornel ia  He
lena, g. m. handlanden Nordell i Malmö.— S igbrand H e r 
rn an, snickaremästare i Malmö.

16. Christopher S y lv a n , son af företrädaren och 
född i Trelleborg 1784, blef student 1801, Magister 1808, 
prestwigd 2 '/,2 1809, vice kollega wid Malm ö stola 1810, ord. 
kollega i LandSkrona s. ä., Pastor här 1824, tilltr. 1826, 
honorarieprost 1830, vice häradSprost 1838, ordinarie 1850, 
war rikSdagsfullmägtig 1840— 1841, direktör i Malmö diflont 
1840— 1845 och blef L. W. O . 1849.

Gift '»/« 1821 m. Anna Tegman, f. »/z 1796, dotier af 
Professor Per T. i Lund (se I. 301). Barn: Sara  Helena, 
g. m. stadskonimlnistern C. C. Möller i Malmö. — P er G u , 
staf, f. 1827, Phil. mag. och fiollärare. — N i l s  T he 
odor, f. 1830, Phil. mag. och hofrättSaustultant. — Otto 
Chr is t ian,  f. 1834, underlöjtnant wid Wendes artilleri.

Sk r i f te r :  se Lunds stists matrikel 1854. Om prosten
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S:S utgifna predikningar yttraS i SwerigeS Sköna Litteratur 
af Wieselgren, att författaren" kom som en af sanningShärolderna 
wid reformationen i wär Homiletik wid och efter 1817."

Ayrkoherdar i Zallerup.

Denna socken förenades genom kgl. br. ^  1564 med Malmö 
S. Petri församling, hwarS Pastor borde här hälla "en god 
rapellan." 1832 blef den särflildt Pastorat.

1. O l o f  H enrik  Lund ins 1832—1842; se wid Brä- 
garp, I. 422.

2 . H an s  P eter H örlander, son afflräddarenBengt 
H. och Petronella Appelman i Landskrona, föddeS der ^  
1796, blef student 1815, vice rektor wid Landskrona stola 1826, 
Magister s. ä., prestwigd 1832, Pastor härstädeS 1843, 
tilltr. 1844.

Ayrkoherdar i Cygelsjö och Rlagstorp.

1. H ans  N ilsson. I  Tyge ASmundssonS ordina,
tionslängd är antecknadt: ^olrannes l^ioolai
I^krlinvAiensis Usotor r'vrirw protestor ms in
pastorew eoolssiaruin Tyelse et Klartor vvoatuin esse a 
elarissinio vlrn rnnAistro l^oliioo ^.sinunäi, ckrorrri/oelvs 
setmnensis vi^ilg-ntissiino superintenclente in ininikteriuin or- 
ckivatnrn. 6ui ckeni^ns (ut pnr esi) looo äei ineuin prsrstiti 
^urarnsnturn, ins vslls rov
et §r»Ai ourss et ückei rness oonnnisso ckootrinn, vita et niori- 
dus Lnteoellers et prssluosrs. ^.chjnvnnte ins Arrrtia Osi. ^.nno 
Innnan. inearnatienis 1562."

2. Peder L au ritzö n , Astadsbo, har förmodligen ef̂  
terträdt HanS Nilsson, men hwad är det skett känner man ej. 
Af kgl. br. ?"/,§ 1591 finner man, att Han för nägon förseelse 
blifwit afsatt frän pastoratet, men som den icke härrört af
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"modvillig letfcrrdighed eller drukkenstab," utan bestatt i "for- 
mastelig snakken", sä borde Han enligt samma kgl. bref äterin- 
sättas i sttt ämbete, sedan Han till Malmö Hospital pliktat 100 
daler och i biskopens närwaro "gjort sin obenbarlig bekiendelse 
for Hans sognemcrnd for samme Hans groffue forseelse och bette 
hoß menige Hans sognemend affbedit." 1595 erhöü Han Privi
legium att i Köpenhamn lata trycka en förklaring öfwer kate- 
chesen med förbud mot eftertryck Han stall deßutom hafwa 
utgifwit ätstilliga religiösa strifter; deSsa nämnaS dock ej i 
KraftS och NyerupS litteraturlerikon. HanS namn förekommer 
med ärtalet 1591 pä en ringklocka i Klagötorp och med ärtalet 
1598 pä en dylik i Tygelsjö. 1599 lefde Han ännu och bvdde 
i Malmö, men l600 war pastoratet ledigt, säsom man ser af 
H. C. Sthens i Malmö biographi (p. 5).

Det nämnda katechetista arbetet, som är utgifwet 1594 och 
1608, har följande titel: "En fand enfoldig oc ordenlig For- 
klaring offuer Catechismum, som er vor Trois oe Saligheds 
LcrrdomS faste Grunduol, aff de besynderligste Sententzer, H i- 
storier oe BeuiSninger aff den hellige Bibelste flrift: tilsam- 
mendragen til GudS are och menige Mandö gaffn oc beste." 
Som stilprof mä anföraS ett stycke om Sabbaten: "Gud haffuer 
befalet den dag, att wi stulle komme tilsammen udi Forsam- 
linger, Steder oc Byer, loffue oc Prise Hans hellige Naffn, oc 
derfaare ere de störe Steder oc Byer bygde oc kircker derudi, at 
GudS Born och Menigheden skulle komme tilsammen paa en dag 
oc tid samptligen dyrcke oc tiene den euige Gud, som Dauid 
siger om Jerusalem: Jerusalem er opbygt, at det stal vcrre en 
Stad, som mand stal komme tilsammen, der som Slecterne stulle 
opgaa, som er HERRENS Slecter, at prcrdicke for Israels 
Folck, oc tacke HERRENS Naffn, Saa stulle vi fordi tage 
vare paa tiden oc dagen, Lige som Gud altingist haffuer be
sticket Huer t i l  sin tid oc god ordning, som SalomoS Predickere 
siger: Der er tid til at födes i, tid t il att dö i, grarde, lee, 
sörge, dantze, tie oc tale: Som endoc Creaturene vocte paa, som 
Jeremias Prophet taler: En Storck under Himmelen veed sin 
tid, Turteldue, Traner oc Svaler vide deris tid, Giffue oc saa 
act paa deris tid, ligesom Soel oc Maane, Planeter oc stierner, 
vircke oc arbeyde oc vare deris Regemente oc gang, som dem
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er besticket aff Guds wijsdomS oc almectighedS forfiun: Da bör 
oß Christne meget mere at höre oc lyde Gud udi vor Kircke- 
gang oc vocte paa den siuende dag oc andre dage, naar GudS 
Ord faareholdis i Menigheden til Guds crre oc vor salighrd 
oc da holde oß fra verldslig arbeyde oc treldom, oc alt det 
som kand forhindre vor Siels huile, at vi inet GudS ord oc 
dyrebare Sakramenter künde bespisiS oc öffuis udi Bön oc gode 
Gierninger."

3. H anß  Anderssen. Hwad är Han kom Hit, är icke 
kändt. Tillständet med christendomskunstap och sedlighet i för- 
samlingarna gaf enligt V.B. icke fördelaktigt begrepp om hanS 
ämbetsförwaltning. Det är antecknadt, att i pastoratet fannS 
"nobile soorturn", som fätt sju barn, utan att blifwa straffad, 
och en Person, som kränkt nio mör. Wid bistopsvisitation 1627 
befunnos nattwardsbarnen wara däligt underwisade. HanS 
AnderSson brefwerlade med Bertil Knutsson i Löderup, med 
hwilken Han ock torde warit beflägtad. 1630 synes Han hafwa 
dött ellcr lämnat pastoratet.

4. H en rik  L a u rits fen . Ett kgl. br. *'/z 1630 till 
Sigward Urne innehäller, att Henrik Lauritssen, tillförene 
prest wid barnhuset i Köpenhamn, "man bekomme Thiuffwelse 
kald." Wid bistopsvisitation 1632 befannS christendomsunder- 
wisningen wara däligt bedrifwe». Det förspordeS ock att Pa
stor hade däligt rykte, och skulle Han ställaS till answar "prop- 
ter eoniprsssam puellam." För denna sörseelse, begangen uIl
de r Hans enklingstid, afsattcs Han nägon tid dercfler. Ett kgl. br.

1640 tilläter honom, alldenstund Han under de sju är, hwilka 
förflutit efter afsättningen, stg wäl förhällit, att "modtage det 
kald, Gud och lykken maa Hannen» tilföije och Hand efter ordi« 
nantzen lovligen bliffuer kaldit och tillvoceridt." Nägon befor- 
dran i Lunds stift har Han likwäl ej wunnit.

5. S ö ffre n  Jenssen A a rs , bror till Jens Aars i 
Huste och född i Arhus 1604, uppgifwes hafwa warit pastor 
här i 45 är och har alltsä bliswit det 1633, ty Han d o g 1679. 
Han synes hafwa warit en werksam pastor. Ungdomen fran 
bäda socknarna förhördeS wid biflopsvisitationen i Bunkeflod

1635 kl. 3 e. m. och befannS hafwa lärt katechesen wäl; 
somliga künde äfwen morgon- och aftonbönerna. Söffren Jens-
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seit lämnade 1676 pastoratet ät sin son. — G ift med M a rn a  
W i l l a ds d o t te r  frän HaderSlev, som födde honom tio barn 
och jemte sin man blef begrafwen i Tygelsjö kyrka. Sonen 
W i l l e m  efterträdde fadrcn; dottren Karna dog i Husie 1689 
wid 49 ärs älder; en dotier war gift med löjtnanten Frans 
Hammar, som pä 1680-talet bodde i N. Rörunis'chastorat.

6. W ille m  Söfrensön A a rs  eller A rsen ius. 
Han gick 1642 i siola i Trelleborg, säsom man finner af ett 
intyg, hwilket Han gifwit klockaren derstädes angäende ett gam
malt pä kyrkogärden belöget stenhus, som wid sagde tidbegag- 
nades "till en schole, hvoruthi Decknen Mattz Jenssön infor- 
merede gott solches Barn sä uthi ett som uthi annat." 1676

erhöll Han biflopenS kollationsbref pa Tygelsjö Pastorat, 
men 1681 erhöll han.ny fullmagt af generalguvernören 
och aflade ämbetsed 1682. Klockaren intygade 1687, att 
försummelse af gudstjensten och läsemötena endast inträffat t ill 
följe af "sjukdomb, kongligh Eicher" (äckor) "eller annan laga 
förfall." Död i September 1706. — Gift 1. med K a t r i n a  
PederSdotter, 2. m. M a r i a  Ra fen ia ,  prestdotter frän W. 
Ahlstad. Prosten Hambrceus flref 1682 t ill biskopen, att Herr 
Wilhelm icke künde infinna sig i Lund i anseende till Hans hu- 
strus sjukdom, "som intet kan wara sjuk, med mindre Mannen 
Hänger öfwer sängen." Sednare hustrun öfwerlefde honom och 
blef gift med eftertrödaren.

7. P e tru s  P la n t in  war son af kyrkoherden i Nord- 
maling i Ängermanland Olof P. och Birgitta Forssell, borg- 
mästaredotter frän Umeä. Säsom beflägtad med biskop Steu, 
chius, hwilken Han kallade sin morbror, sökte Han med sram- 
gäng fördelaktigare befordran i LundS stift än den Han wunnit 
i Norrland, der Han war komminister i Löfänger. 1703 
blef Han stadSkomminister i Landökrona och pastor i Wadensjö. 
1706 undergick Han ny eramen och föreflogs till Tygelsjö, hwar- 
till Han 1707 utnömndes. Han syneS hafwa warit mon om 
att utfä sina rättigheter; Han förfrägade sig 1709 hos general
guvernören och biskopen 1. om Han icke borde hafwa qwicktionde 
af kam, gäs och höns af hwarje hemman som brukades, 
om det än war obebodt, 2. huru läng« äckor bönderna woro 
pligtiga att utgöra, 3. om icke "sä wäl pojkar och halfwa drän-
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gar som hela drängar" borde gifwa dränghafre, ck. huru förhällaS 
stulle med dem som ej gäfwo strätionde ärligt, 5. om Han icke 
egde rätt till tionde af trän, dä stälhundar fängades, 6. om Han 
icke borde erhälla tionde af biswärmar, eller af honung och war, 
7. om icke tionde borde lämnaS af hwete och 8. om icke ollon- 
fläst borde bekommas för det nädär, som Hans hustru ätnjutit 
säsom enka efter Hans företrädare. P. uppgifwes haswa warit 
Magister och dog '"/z 1709. — Gift med företrädarens enka 
M a r i a  Ra fen ia ,  som efter P:S död blef gift med kyrkoh.L. 
Nobelius i Tommarp. Dottren Chr is t in«  K a t r i n «  blef 
gift med kyrkoh. Hans TorSlow i Kyrkheddinge.

8. H a n s  H e n r i k  T o r s l o w  war son af stadskommi- 
nistern Märten T. i Malmö, blef student 1693 i Lund och se- 
dan i Greifswald, der Han ock blef Magister. 1700 omnämnes 
Han säsom predikant i Malmö, ehuru ej ännu prestwigd. En- 
ligt prosten HofwerbergS anmälan gjorde Han nyärsdagen 1701 
söljande nyärsönstan frän predikstolen: "Efter det är första 
gängen pä thetta äret, som jag pä thetta heliga rum wisar mig 
för Guds försambling, sä kan jag icke annat an önfla dem till 
nyährSgäfwa att the alle mätte blifwa galne, ty den som är 
galen för werlden, Han är klok för Gudi." Widare ansörde 
Han enligt prostens anmälan " til l bekräftande af denna lyckön- 
stan detta erempel: Then som dricker stg full och ligger i Rän« 
steen, om jagh önstade honom antingen att liggia dort i en 
sang att sofwa, eller jag önstade att händerna wore af honom, 
sä wore det lika mycket, efftersom ther händerna woro af ho
nom sä hade Han icke fädt tillfälle sä oft« sättja glaset till mun- 
nen och dricka stg drucken; lade sä sedan detta dertill: Then 
som illa uttyder min nyährsönstan, then hafwer druckit af sjelf- 
klokhetenS flasta." 1702 ^7 blef T. prestwigd till predikant 
wid drottningenS lifregemente. Han war mycket klen i kun
staper och ansägs "behöfwa bättre förständ och kunstap in p6i- 
losopliiL, men likwäl hwad theologien angär och isynnerhet 
troneS artiklar kunna en och annan gäng göra nägorlunda 
nöje." Enckkd efter ordinationen fick Han tillrättawiSning med 
anledning af ett af honom utfärdadt bewis, hwilket t ill inne- 
häll och strifsätt war sä oredigt, att konsistorium förundrade fig 
öfwer att Han welat ertradera det. Wid prestmöte 1707 war
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Han respondenS; förmodligen hade Han dä förkofrat sig i kun
staper. Han war dä garnisonsprest i Malmö; sedan war Han 
med sitt regemente i Stralsund. 1710 '"/§ blef Han Pastor här- 
städes med fullmagt af kgl. Senaten. Död 1722. — Gift m. 
Dorothea Kofot  frän Landskrona, som 1724 blef omgift 
med kyrkoh. M. Kahl i Gessie. Dottren MärckÄ  ̂ Helena 
war gift med kyrkoh. C. G. Nykiörck dersammastädes. En son 
föddeS 1711 och benämndes Mär ten .

9. Johan S iö w a ll  hade twä är warit wid akade- 
mien och sedan konditionerat pä landet, dä Han 1710 prest- 
wigdes till Pastor i Knästorp. l722 erhöll Han transport 
till Tygelsjö, som 1724 tillträddeS. Sedermera erhöllS proste- 
titel. Han druknade i en danr i prestgärdens trädgärd "/z 
1730 och war 51 är 7 mänader och 1 dag gammal. Enligt 
tingSrättenS utflag, som tillät att Han fick hederlig begrafning, 
hade Han sistnämnde dag wid middagen sagt sig wilja försöka 
att staffa nägon fist till aftonen och derpä gätt ut. Dä Han 
efter ett par timmar icke äterkommit, gick Hans hustru jemte en 
af döttrarna ut i trädgärden och sann honom liggande död pä 
dämmen. Han hade warit "bekymmersam och ängstig" hela 
den dagen, men »ägot gräl hade icke förewarit mellan makarna 
pä den sednaste tiden, hwilket annarS ofta nog lärer egt rum. 
— Gift 1. m. företrädarenS i KnäStorp JönS Rhydii enka 
Benedikta So lbe rg ,  som dog 1718; de hade tre barn; en 
dotier hette El isabeth. 2. -»/« 1720 med Anna Aqu i lo -  
n ia,  dotter af prosten Olof Bertelsson i Löderup och enka efter 
prosten T. Liebman i Christianstad. Kyrkoherdarne Wrangl, 
Barohn och TertoriuS uppgäfwv, att hon lefwat mycket illa 
med sin man och warit kallsinnig och bitter mot styfbarnen, samt 
anhöllo att en opartist nädärsprest mätte förordnas, hwilken säge 
pä deSsas basta, och att dottren Elisabeth mätte konserveras wid 
pastoratet.

10. N ils  Liebm an, son af nyßnämnde T. Liebman 
och A. Aquilonia, föddeS i Landskrona ^  1703, gick i flola i 
Christianstad, blef student 1720, konditionerade derefter i flera 
hederliga presthuS, blef kollega wid LundS flola 1728, philos. 
kandidat s. ä., prrstwigd s. ä., respondenS wid prestmöte 
1729, Magister 1730, nädärSpresthärstädeSs. ä. och Pastor"/»-
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s. ä., presiderade wid prestmöte 1750 och erhöll prostetitel s.ä. 
Han ätnjöt anseende säsom en lärd man och en ifrig kämpe för 
renlärigheten. En förklaring öfwer lilla katechesen ochensam- 
ling af predikningar öfwer fön. och högtidsdagarnas evangelier 
äro as honom utgifne, den sednare försedd med bist. H. Ben- 
zelii företal. Han war "adjungerad i Consistorio i kyrkoh. von 
Bergens kättersta sak, hwilket nogsamt wittnar om Hans grun- 
deliga lärdom och stadga i wär rena Himla-Lära", ml. Som- 
melius (Skänsta Clerecietö Hist.). Död efter längwarig sjuk- 
lighet 2/4 1752. — Gift /̂g 1731m. B r i t a  K a t r i n a  Sam- 
siö, dotier af öfwerkommissarien Simon S. Barn: Mar tha  
Pe t rone l la ,  f. ^  1733, d. 1745. — Tu ro ,  prost i 
Mellby. — Chr is t ina  Anna Marg re ta ,  g. m. kyrkoh. T. 
Brock i Jfwetofta. — M a r i a  El isabeth, f. 1736. — 
Ceci l ia  Ka t r ina  f. 1737, d. 1745. -  Beata f. 1738. 
— Chr is t ianns  M a th ias  f. ^  1740. — S im on ia  f. 
1741, d. 1742. -  Ewa Char lo t ta  f. 1743. — N i l s  
f.ochd. 1745. — N i l s  f. och d. 1746. — M ar tha  Pet rone l la  
f. '»/» 1747. -  S im on  f . 1749. — Michae l  f. 1751.

11. ZönS P e te r N o lle ro th , son af kyrkoh. Erasmus 
R. i Hör och säledes bror t ill den 38 är äldre prosten Olof
EliaS N. i Färlöf, föddeS ^  1714 i Hör. Fadren dog kort
derefter, och modren blef omgift med prosten i Helsingborg Swen 
Trägärdh. N. blef student 1732, Magister 1738, vice rektor 
wid Helsingborgs flola 1741, kollega i Malmö 1744, opponenS 
wid prestmöte 1745, prestwigd 1749. I  flutet af är 1752 be- 
gärde Han tillätelse till eil resa utom stiftet. Konsistorium, som
förmodad« resans ändamäl wara att i Stockholm utwerka ut-
nämning till pastvrat, frägade hwart Han ämnade stg, hwarpä 
Han fwarade, att Sigtuna wore Hans resaS mäl. Den begärda 
tillätelsen bewiljadeS, och R. künde innan kort frän Stockholm 
inberätta, att Han blifwit utnämnd till pastor i Tygelsjö. Ut- 
nämningen fledde i början af är 1753 efter ertra-ansökning, och 
Han «rhvll derjemte kunglig tillätelse att tillträda pastoratet s. ä., 
mot erläggande af 400 daler till fru Liebman. 1764 blef N. 
prost i Ori« härad. Han war utsedd till proeseS wid prestmöte 
1768, men dä domkapitlet lät honom weta, att det furmit honom uti 
den till gransining insända disputationen hafwa "brukt ganfla



99

mycken oredighet, men alldeleö ingen redig Methode och ordning", 
samt tillfölje deraf "sett sig föranlätet att densamma ändra och 
i ordning bringa", sä blef N., som ej lär saknat honnett ambi- 
tion, högligen förtörnad och förklarade att, "derest Han ej finge 
behälla den ordning af saker och argument, som Han wid be
malte diSputationS sammanftrifwande brukat, wille-^ller künde 
Han icke prarstdera, utan stg det beswäret alldeleS afsade." Dom- 
kapitlet uppdrog Präsidium at prosten Faxe i Qwistofta, som 
ocksä ätog stg det. N. reste 1770 t ill Greifswald sör att der ut- 
gifwa sin tillämnade synodaldiSputation säsom specimen sör 
theologiska doktorögraden, men, innan Han Hann utföra denna 
plan, dog Han i Stralsund 1770 efter 4 dagars sjukdom, 
ädragen under resan dit. — G ift 1753med Helena E l i 
sabeth Lind man, f. 1729, d. 1775, dotier af provincialin- 
spektoren öfwer stora sjötullen i Skäne Peter L. i Malmö. 
Barn: Marg re ta  K a t r i n a ,  f. 1754. — Anna M a r i a  
f. 1755, d. 1756. — EraSmuS Ludolph, prost i Huaröd. 
— Peter Zachar ias  f. och d. 1758. — Peter Zacha
r ias ,  f. '°/z 1759, asseSsor. — S w an te  Johan, f. ^  
1761, d. 1812, apothekare i Sölwesborg. — C a r l  Raphael ,
f. b«/,, 1762, landskamrer i Christianstad. — M ichae l  B a l t -  
zar, f. 1764, rädman i Götheborg. — Anna M a r i a ,
g. m. prosten P. Hansson iW . Karaby. — E l iaS Gusta f ,  
s. 1767, borgmästare i CarlShamn med lagmanstitel, ju- 
belmagister.

12. Jo ha »  N i k l a s  L u n d « u s  fvddes 1725 i 
Helstngborg, der fadren Knut L. war kantor wid skolan, gift 
m. Maria Tcolin, gick i Helsingborgs flola 1734—1745, blef 
sistnämnde är student, prestwigdeS 1752 till tjenstgöring i 
Höj, der Han förut konditionerat, blef Magister 1754 och dom- 
kyrkoadjunkt 1756. S. ä. sökte Han andra stadskomministratu- 
ren i Lund, och, da Han icke erhöll förflagsrum, anförde dom
prosten Westring deröfwer beswär, hwilka afflogoS af K. M . 
I  anseende till sin trägna tjenstgöring under WestringS läng- 
wariga sjuklighet, fick L. 1760 rättighet att räkna dubbla me- 
riter sör denna tjenstgöring. Magistraten och borgerffapet be- 
gärde ät honom denna förmon. Wid ansökningen war fogadt
ett intyg af akademifla konsistorium öfwer Hans wälförhällande.

r»
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Detta förtröt domkapitlet eller deß för tillfället warande ord- 
förande I .  Wählin, som ined anledning deraf i en fkrifwelse 
t ill nämnda konsistorium uttryckte sin förundran deröfwer att 
det meddelat betyg ät en Person, som stod under domkapitlets 
uppsigt och särdeles deröfwer att detta betyg, som war "för- 
fattadt uti högt stäldc och sitt ämne öfwerstigande ordasätt, 
blifwit säsom ett authoriseradt bewis lagdt för Kongl. Maj:ts 
ögon"; domkapitlet förmenade, att detta betyg "künde mer 
lända L. t ill hinder, an t ill förmon, om Eons. Eccl. ä sin 
sida ej hade betänkande at härutinnan movera qucrstion", och 
anmodade flutligen de akademista fäderna wänligen att hädan- 
efter icke befatta sig med att gifwa bewis ät dem, som stodo 
under domkapitlets inseende. Wid prestmöte 1758 war L. op- 
ponens, kalladeS 1762 till fjerde profpredikant i Brandstad och 
blef Pastor der 1763, erhöll sedermera Prostetitel, transpor- 
terades till Tygelsjö 1773 och war 1777 och 1778 vice prost i 
Orie härad. Han ihägkommeS säsom en arbetsam, kraftfull och 
ordningsälflande man och stall hafwa warit mycket nitifl för 
den katechetista underwisningen, samt derföre ansettS för en 
sträng man. Död "/§ 1789. - -  G ift 1759 med Anna 
Chr is t ina  Fick, dotier af en qwarnegare i Kjeflinge; hon 
hon war södd 1734 och dog '"/z 1788. Dottren Chr is t ina 
war gift med kyrkoh. H. Klintorph i TullStorp.

L. har 1763 utgifwit en likpredikan öfwer domprosten We
string. Den begynner sälunda: "Lifwet i denna werlden mä 
war« sä godt som det wara kan, en salig död frän denna werl
den är dock mycket bättre. Hwad är wäl det basta denna tid- 
sens lif? en blandning med jämmer; dä deremot en salig död 
är flutet pä all wedermöda, men början till sä äckta som be- 
ständiga nöjen." Texten är Jobs 14: 14, och ämnet: "Enan- 
delig StridSmanS christeliga ästundan efter en glad förwand- 
ling." — — "Den andelige stridsmannen förbidar i trone- 
Tron, wete wi, är af sä stör betydelse, att om hon tages dort, 
är af christendomen intet mer än namnet öfrigt. Säsom hon 
wid alla gudacktighetens öfningar är oumgiängelig, sä ock wid 
detta förbidandet. En stridSman, som förbidar i trone, upp- 
muntras dertill dels af Guds fullkomligheter, dels af andras
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erempel, delS ock af egen ärsarenhet. Han ser pä GudS full- 
komligheter och derwid tänker sä här: jag wet att Gud är en 
AllSmäktig Gud, hwarS Hand allena har danat allt lefwande i 
luftens rymd, i haswets giömmor, pä himmelenS hwalf och 
jordens krets: Han sökte fram mitt intet och byggde deraf nägot, 
icke en krhpande inatk, utan ett gäende kreatnr, ick^rtt wettlöst 
sä, utan en förnuftig mennista" o. s. w. flera sidor igenom; 
men Hw ad tron är, derom nämneS ingenting.

13. N ilS  C hristopher H o ls t, son asbryggaren och 
gästgifwaren i Malmö Christopher H. och Anna Brita Brock, 
föddes i Malmö 1751, blef student 1772, prestwigd 
1777, tjenstgjorde i tre är so», adjunkt hos prosten LundceuS, 
blef vice kollega wid Malmö ffola 1780, ertraord. bataljonS- 
pred. wid Sprengtportfla reguntet 1782, ordin. kollega wid nyß- 
nämnda flola 1786, kyrkoherde här ^  1790, tilltr. 1791, er- 
höll 1798 prostetitel och sednare sör stn werksamhet för enflif- 
tetS införande en gnldmedalj med inflrist: "för nedlagda mödor." 
Han omtalaS som eil man med godt hufwud, glad i Umgänge 
samt en driftig och werksam ekonom. Prestgärden blef af ho- 
nom ombygd och en prydlig trädgärd derwid anlagd. Utom 
prestgärdens jordbruk stötte Han 2 hela hemman i Tygelsjö soc
ken, hwilka Han arrenderat. Död 1815. Doktor A. P. 
Gullander i Malmö höll likpredikan öfwer honom. — G ift 
1790 med Helena C h r is t ina  Sandberg, dotier af öfwer- 
krigSkommiSsarien Jeppe Sandberg och Sophia Magdalena 
Ziebeth. Barn: Jeppe Chr is topher,  f. 1791, landtbrukare. 
— B r i t a  Soph ia ,  g. »1. fältprosten C. G. Trägärdh i Opp- 
manna. — Alexander Bog is lauS,  prost i Raflunda. — 
Gudmund Thomas, f. 1794, landtbrukare. — Äke 
Ludwig,  stadskomminister i Malmö. — Hedwig  Benedikta,  
g. m. kyrkoh. S. Häkansson i Hällaryd.— Anna M a r i a ,  f.

1800. — Er ik  MagnuS,  f. "/,2 1801, prest och inne- 
hafware af klockarelägenheten i JentShög, gift med Helena Chri
stina Lovisa Hammar, dotier af prosten Olof H. derstädeS. — 
Fredrika Lowisa f. 1803.— Johannes E l i a s ,  f. 
1804, landtbrukare. — M a rg re ts  Chr is t ina  f. ^  1806.

14. Jakob B e rn d t K a llen b erg , son af klockaren i 
Ö. Lyngby Christopher K. och Petronella Lundström, war född
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2«/,  ̂ 1780, gick i skola i Landökrona, blef student 1801, prest- 
wigd 1806, Magister 1808, ertraord. bataljonspred. 1809 
och ordinarie 1811 wid konungenS eget wärfwade regemente, 
derjemte informator hoS general Rosenblad i Landskrona, Pastor 
hör 1815, tilltr. 1817, erhöll Prostetitel 1822 och dog 
1849. — G ift 1. 2'/, 1817 m. C la ra  Helena RvoSwal ,
f. 1793, d. 2"/„ 1831, dotter af häradsprosten Erik Caspar R. 
i Arby af Kalmar stift och Anna Elisabeth Ltdbeck, dotter af 
prof. Erik Gust. L. i Lund. Barn: Pet rone l l«  El isabeth,
g. m. kyrkoh. I .  O. BerggrenpäJfö. — Er ik  Christopher,
f. och d. 1819. — Er ik  Christopher, f. 1824; eram. 
kameralist. — Bern dt Samue l ,  f. 1826, Phil, mag., 
skollärare. -  Erika Gustawa,  f. "/« 1827, g. 1849 m.pa- 
storsadjunkten, mag. Ephraim Bager i Malmö. 2. 1832
m. M a rg re t«  Soph ia  W e d uw ar ,  f. 1800, dotter af Ma
joren Baltzar W. och Anna Helena Hök. Barn: Helena 
S o p h ia ,  f. 1834, d. 1839. — Jakob Ba l tza r ,  s. '»/» 
1836; Militär. — Clara  Helena Soph ia ,  f. 1840.

K. war en af den Schartaufla flolanS utmärktaste med- 
lemmar i Lunds stift. För att antyda, hwad Han war säsom 
sina församlingarS Herde, anföra wi följande ur den predikan, 
som theol. prof. E. G. Bring höll wid HanS begrafning : "Pro
sten K. har, säsom wi wäl tryggt, gifwande Gudi ärona, i 
dag kunna öppet betyga, under den läng« följd af är, Han här 
warit satt att wärda Christi hjord, förwisso icke saknat det 
wittneSbördet, som Abel fick, att Hans gäfwor och offer woro 
Gudi wälbehagliga. Att Han icke Heller saknat det inre witt
neSbördet, att Han genom tron war rättfärdig, är hwad wi i 
Jesu namn och pä Jesu ord frimodigt wäga hvppas. Huru 
Han, sä länge ännu kropp och tunga förmädde röra fig, intet 
kärare göromal hade än att, särskildt ifrän detta rum, fram- 
bära det Guds wittneSbörd, Han fätt i uppdrag att förkunna, 
— det weten I  alle, I  hanS ähörare, som i dag sörjen wid
Hans g ra f." ------- "W i weta, dä wi se tillbaka pä HanS till-
ryggalagda embetSbana, fullwäl, att de arbetsfrukter hwarken 
äro sä ellrr ringa, om hwilka Hans död talar. Sen! mänga, 
troligen de flesta ibland eder har Han med st« trogna omwärd- 
nad söljt alltisrän deraS ungdom, fiere af eder hafwa ingm tid
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att minnaS, da ej Han war deras fostrare, underwisare, ledare; 
det bästa, som andeligen och timligen kommit eder till del, det 
har, pä ett eller annat satt, genom Hans Hand blifw it eder till- 
deladt. Den christliga kunskap, den christliga ordning, det christ- 
liga lefnadSflick, med ett vrd det christliga lif  och lefwerne, som 
i dessa sörsamlingar finneS och hwarom äfwen fräivlingar weta 
att förtälja, huru det wurit och sörkofrats, det är, menstligen 
att tala, i en mycket betydlig mon Hans werk." Da wi räknat
K. till Schartauska flolan, mäste wi anmärka, att Han icke, i 
likhet med somliga af deß medlemmar, hyste obenägenhet för 
missionS- och nykterhetsföreningar. Han war en af Lunds 
miSsionssällskapS stiftare och forste direktörer och hade äfwen 
förut wärmt intreSserat stg för missionswerket. Hwad nykter- 
hetssaken angär, räknadeS Han bland "zeloterna". Jnnom sitt 
pastorat egde Han sä stör aktning och kärlek, att deß inwänare 
efter Hans döb samfäldt anlade och länge buro sorgdrägt.

15. J o h a n  E r n s t  R ie tz ,  son af flomakareälderman- 
nen Carl Fredrik R. och Ulrika Eteonora Malmberg, föddes i 
CarlShamn ^  1815, ätnjöt enflild underwiSning af P. G. 
Ahnfelt, numera prost i Farhult, och I .  N. Quiding, numera 
prost i Löwestad, blef student 1831, inagister med första heders- 
rummet 1838, ertraord. amanuens wid universttetSbibliotheket 
i Lund s. ä., docenS i theor. Philosoph! 1840, adjuukt wid 
LundS kathedralflola 1841, förestod dels theoretlska delS praktista 
philos. professtonen nära 7 är, prestwigdeS blefrid-
dare af kgl. danfla Dannebrogsorden 1849,Pastor här 1851, 
tilltr. s. ä., erhöll prostetitel ^  s. ä.

Gift i London '̂ /g 1841 m. A nna  M a r ia  Ha l lbe rg .  
Barn: Hu lda  Chr is t in«  Georg ina ,  f. '"/,2  1842. — 
Charles MannerS S : t  George, f. "/? 1844. — M a r ia  
Eleonora, f. 1846. — Ernest O t to ,  f. 1847. — 
V ic to r ia  Emma C ha r lo t ta  f. " / ,  1849. — H ja lm a r  
Ossian, f. 1851. — Jda S ig r i d ,  f. -»/, 1853. — 
Johan Alber t ,  f. 1854.

Skr ist er: se LundS stistS Matrikel 1854.
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Ayrkoherdar i Rerrstorp och Glostorp *).

1. H errm annu s nämnes som Magister och pastor här- 
städes utan tidsuppgift.

2 . M a u r it iu s  Johan n is  Zoemandus uppgifweS
hafwa warit Magister och Pastor här omkring 1588.

3. Peder E r ic kS sön  war pastor här 1610 och ännu 
1636, troligen till 1638. Wid Visitation 1619 war biflopen ej 
nöjd med klockaren, som försummat ungdomenS underwisning; 
äfwen 1635 war kunskapen endast antaglig.

4. O lu f f  Attzersen eller A hasveri, troligen son 
af kyrkoh. Asser Olsson i Halmstad, war rektor wid Malmö 
ffola, innan Han blef pastor härstädeS, hwilket uppgifweS hafwa 
flett 1638. Han förekommer i hyllningSakterna af är 1648 
och 1655, samt dog "/,2  1666 och begrofS i Kerrstorps kyrka.
— HanS son Asser war pastor i W. Ahlstad, och en HanS 
dotier war gift m. Hans Laur. Ravn, pastor dersammastädeS.

5. Jens Jenssen A ars  eller Arsenius, sannolikt 
son af en lika benämnd pastor i Huste, nämneS som pastor här 
1667—1676. Glostorpö kyrka blef i HanS tid iständsatt. 1672 
erhöll Han K. M:S bekräftelse pä sin förut ätnjutna rättighet 
t ill "eldbrand och täpperis." — Gift 1667 med Engel  HanS- 
dotter, prestdotter frän Grönby; hon lefde ännu 1700. Ester 
all sannolikhet hade de följande barn: JönS, prost i Bästad.
— B o t i l l a ,  g. m. löjtnant Hummer, hwarS son war prost i 
Grämanstorp. — El isabeth,  d. iBästad 1741. — Endotter 
uppgifweS hafwa blifwit gift med efterträdaren.

6. D iderich Herm an-ssen K rag  war född i Lands
krona omkring 1650. HanS fader kallas inspoetor s^lvarum 
reAiLrum i Christianstads och Blekinge län samt prssses ^Iiris 
8^IvisburAen8is. Frän Malmö stola kom Han 1672 till aka- 
demien och tog attestatS 1675. Följande äret 9:de sönd. e. Trin. 
blef Han af församlingarna kallad till pastor HärstädeS och

GloStorp- socke» habe i gamla tider «» kyrka benämnd Bastorp, 
beläge» sydost om de» »uwarande kyrka». Af hwad anledning den »pphört 
att begagnaS är icke kändt. Det har stett reda» söre är1S5S, dä GloStorpS 
kyrka oninänineS.
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s. ä. af biflopen förordnad att förrätta gudstjensten, men prest- 
wigdeS ej förrän "stz 1681. Prosten Hofwerberg gaf honom 
witsordet att hafwa warit en "mycket wacker man" och en tro
gen swensk. 1687 intygade K., att ingen "motsträfwighet emot 
K. M:S gudeligste Placat om läsemötens och kyrkianS försum- 
melse" habe förmärkts innom pastoratet. Han VSg ^/z 1700 
och begrofS i KerrStorpS kyrka. — Om den nppgiften, att Han 
warit gift med företrädarenS dotier, är rillig, sä har Han wa
rit gift twä gänger, ty Han efterlämnade enka benämnd E lna  
Chr is topherSdotter ;  hon dies ock gift med hanö twä när- 
maste efterträdare. Barn: CHri stop her, frälseinspektor. — 
Herman, d. som student. -  Anna M a r i a ,  g. m. kyrkoh. 
O. Ahlström i Brandstad. - Engel  K a t r i n a ,  g. m. klocka- 
ren Truls Mörck i Arrie. DeraS styffader P. Sandell förband 
sig att säsom arf utbetala till hwardera af dem 400 dal. smt. 
och "derjeiiite till söncrna afstä deras sal. Faders ifare klceder 
och böcker, uti lijka dehlar dem emellan at dehlas, och dere- 
moth en upred Sang till hwar och en af böttrarna."

7. P etru s  S a n d e ll prestwigdes 1697 tillkommi- 
nister hoS Professor Poppelman i Stängby och blef Pastor här 
i förra Hälften af är 1701. Död 1706 eller i början af är 
1707. Han war gift med företrädarenS enka E lna  C h r i -  
stophersdotter, men syneS icke Haft nägra barn.

8. M ag n u s  S o m m ar hade i likhet med företrädaren 
"nägon rum tid" warit prebendekomminister HoS prof. Poppel
man, hwilken tyckes hafwa hast omlanka om sina tjenares fram- 
tid. I  Mars 1707 hade Han kunglig fullmagt pä KerrstorpS 
pastorat och i Februari 1708 omnämnes Hans installation i 
domkapitlets Protokoll. Landshöfdingen i Malmö anmälde 1728, 
att S. ofta pä predikstolen utpekade dem, som ej betalt prest- 
rättigheter, och, da man klagade att gudStjensten alltför sent 
förrättades, hotade de klagande med läsemöten. Anklagelsen 
ätertogs. S. dog i Februari 1732. Han efterlämnade enka, 
som, ehuru kallad Helena G r a v i  a, säkert war samma Person, 
som warit gift med Hans twä närmaste företrädare, ty Krags 
barn rekommenderadeö säsom warande SommarS styfbarn till 
ätnjutande af nädär. Hon dog 3 weckor ester mannen.

9. M a r t in  Lindgärdh föddeS i MarS 1683 i Far-
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hult, der fadren Christian L. war klockare, g. m. Anna Tho- 
maSdotter, sattes wid 15 ärs älder i HelstngborgS flola och 
blef student 1708. För sin fattigdomS flull künde Han icke länge 
uppehälla sig wid universitetet, utan mäste försörja sig med 
konditionerande. Han war 1715 Informator hoS sin förre lä- 
rare, kyrkoh. Coccins i Ö. Lyngby, da Han erhöll kallelse till 
pastorsbeställningen wid Bergs rrgemente, till hwilken Han 
s. ä. prestwigdeö i Werjö; följande äret erhölls konungens full- 
magt. RegementSpastorn Burmarck anmälde 1^28, att wecko- 
predikningarna försummades as Lindgärdh och Anders Baaz, 
hwilka tjenstgjorde wid garnisonen i Malmö. De inkallades 
bäda för konststorium sä wäl med anledning af denna anmälan, 
som ock derföre att "de sig öfwer detsamma förargat och af en 
otidig affect skriftligen angripit Burmarcks gjorde päminnelse 
säsom offälig och onödig samt l,rderat Hans embete, eristimation 
och heder medelst sine passionerade resvnnementer." 1732 
utnämndeS L. till pastvr i KerrstorpS pastorat, som ti'llträddeS 
Palmsöndag 1733. Död ^  1738 "af den fladeliga sjukdomen 
Skörbuken", som plägat honom flera är, enligt personalierna. 
I  dessa beprisas Han säsom en nitisk prest och säsom e» sä för- 
träfflig mennifla, som nägoii efter "det högstbeklagliga synda, 
fallet" kan wara. — Gift 1. m. El isabeth Barck, dotter af 
kyrkoh. i Wäsby Nils B. Hon dog 1732 just dä L. flulle 
predika Pros i KerrStorp, hwarföre Han begärde och erhöll upp- 
flof med profwets afläggande. De hade 5 barn, bland hwilka 
twä söner som blefwoPrester, Chr is t ian  och M a r t i n ;  ingen 
af dem wann befordran till pastorat; den sediiare, prestwigd 
1753, hade klockarelägenhet i Wanstad. 2. ^  1734 „i. Lena 
K a t r i n s  Meyer,  dotter af löjtnanten Bertil Fredrik M.

10. O l v f  K i ö r n i u g ,  ängecmanlänning och son af kom- 
ministern Peter K. och Anna Elingia, föddes "/, 1693, blef 
student 1711, prestwigd 1718 till tjcnstgöring i Ustad, kollega 
wid Nstads flola 1719, medhjelpare i Gladsar 1721, flolrektor 
och stadSkapellan i CimbriShamn 1725, pastor härstädeS 
1739 efter att mänga gänger hafwa sökt befordran, äfwen till 
de minsta pastorater, säsom Huaröd och Röke, och iofwat att 
biflopenS (Linnecii) "barmhertighet och höga gunst med ödmju, 
käste tacksamhet erkänna." Död ^  1751 och begrafwen i KerrS-



107

torpS kyrka. — Gift in. Ewa K a t r i n a  Roth, hwarS far 
Peter R. bodde i ÄhuS; hon dog i Christianstad */,, 1776 wid 
74 ärS älder.

11. Johannes G ad d , son af klockaren i Äkarp Lukas
G. och född 1709, blef prest 1728 och Mstor här'"/, 
1753. Död "/,., 1773. — Gif t l . n i .  Ch r is t i  na Marg re ta  
S in iuS ,  dotier af prosten S. i Brunnby. Af deraS fyra barn 
lär endast sonen LukaS hunnit mögen älder; Han blef rektor 
wid LandSkrona stola, sedan Pastor i Gladsar. 2. 1766 med 
Rachel Hofwerberg, f. '/^ 1720, dotier af prosten Johan
H. i Barsebäck.

12. Lars Engeström , son af borgmästaren i Malmö 
Lars E. och Anna Regina Hedengrahn, prestdotter frän Hwel- 
linge, föddeS i Malmö ^  1739, blef student 1748, prestwigd 
efter farbrodrenS, prosten i Landskrona Äke C:s kallelse '^ 2  
1761,Magister 1763,kollega widMalmö stola 1765, past. här 1775, 
titulär prost 1794, jubelmagister 1817. Död 1818. — 
Gift 2'/» 1777 med Anna C hr is t ina  D a h l ,  d. 1810, 
dotier af handlanden i Malmö Petrus D. och Hedwig Re- 
becka Simson. Dottren Hedwig Regina blef 1819g.m. hof- 
predikaiiten Hans Henrik Winberg, hwilken dog 1831 som vice 
Pastor i Bunkeflod.

13. G u s t a f  B r o o m e ,  seminariiprefekt och Pastor här 
1820—1821; se wid W. Sallerup.

14. Abraham  Z ach arias  P ettersson , semin. 
pref. och past. här 1821—1826; se wid Landskrona.

15. H enrik  R e u te rd a h l, sein. pref. och past. här 
1826-1834; se I. p. 242.

16. Johannes Pettersson, theol. adj. och past.här 
1835—1844; se wid HäSlöf.

17. H ans M ag n u s  M e lin ,  theol. adj. och past. här 
1844— 1847; se ofwan pag. 61.

18. A nton N ik la s  S undberg , theol. adj. och past. 
här 1849—1852; se I. p. 265.

19. W ilh e lm  F len sb u rg , son af prosten i Hwel- 
linge Nils Johan F., föddeS i S. Rörum ^  1819, blef stu
dent 1834, Magister med andra hedersrummet 1841, ertraord.
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amanuenS wid universitetSbibliotheket i Lund 1842, docens i 
systematista theologien 1847, theol. adjunkt och pastor iS tän g - 
by 1849, prestwigd s. a., prost s. ä., mottog KerrS-
torpS Pastorat 1852, förestod Professionen i dogmatik och moral 
ären 1847— 48 och 1850— 51 samt wärterminen 1852, Profes
sionen i pastoraltheologi wärterminen 1850, förestär Professio
nen i kyrkhistoria och symbolik sedan Höften 1852 och har warit 
adjungerad ledamot i domkapitlet sedan 1850.

Gift '"/« 1854 med Constant ia C a ro l in a  Nyström, 
s. i Stockholm 1829, dotier af handlanden i Stockholm Olof 
N. och Christina Regina Goutelle.

S k r i f t e r :  Se Lunds stifs matrikel 1854.



Skytts härad.
Prostar.

H ans Madsen i Trelleborg 1543, 1559.
N ie ls  Pe-erssön i d:o 1574-1590.
M ic h e l! Christiersson i Dahlköpinge 1590—1618. 
Haagen Pedersöen i  Trelleborg 1619—1632. 
B a s tia n  Bastiansson i Hammarlöf 1632—1635. 
H ans Nielsen M e d e lfa r  i Hwellinge 1635—1645. 
B a s tia n  M a tts o n  O dder i Häslöf 1645-1683. 
P e-e r S tu u re  i Hwellinge 1683—1707.
Johannes B agger i Trelleborg 1707—1722.
N ils  S y lv a n  i Häslöf 1722-1726.
P etru s  Hedengrahn i Hwellinge 1726—1727. 
Lars K räka  i Reng 1727-1728.
O lo f Ö rnberg i Dahlköpinge 1728—1738.
P ette r Tauson i W. Ahlstad 1738—1760.
P eter H eg ard t i Häslöf 1760—1769.
N i ls  B ru ze liu s  i Trelleborg 1769-1788.
S e v e r i n  S jö s te d t  i Hammarlöf 1788—1807.
N ils  B ru ze liu s  i Tommarp 1807—1823.
Io n s  S om m ar i Häslöf 1823—1843.
O lo f Johan B o lm ie r  i Reng 1843—1848. 
Johannes Pettersson i Häslöf 1848.
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Ayrkoherdar i 'öwellmge och'Luglie.

1. C la u s  omnämneS som "prcrst i Huellinge i SkiutS 
herred" är 1-159.

2. A nde rs .  Att en prest med detta namn warit här kring 
medlet af 1500-talet syneS af ett pä kgl. geheimearchivet iKö- 
penhamn befintligt dokument af är 1560, genom hwilket konun- 
gen frän prestfkatt befriade Gertrud, LauritzeS i GeSsie hustru, 
som förut warit gift med Herr Anders, sogneproest i Hwellinge, 
och med honom Haft 8 barn. HenneS sednare man war bonde 
och tarerad till 27 dater 10 m. danst.

3. R asm us Jpsen har som pastor härstädeS under- 
flrifw it en hyllningsfullmagt 158-1. Död 1590.

4. C h r i s t e n  K ie ldssenn  (Ollristisraus 6tii1mni 
HolsteuburAensis) omnämneS som pastor här 1601 och 1610 
samt dog 1616 eller 1617, ty Hans enka hade nädär sistnämnde 
är. Bistopen medlade s. ä. mellan Henne och mannenS 
eftcrträdare, som under nädäret borde lämna Henne Hälften af 
helgonflyld, tionde och gärdsafwel, samt sedermera ärligen 8 
pund körn och 2 pund räg.

5. F ra n d s  F e c te l  war son af borgmästaren Jakob F. 
i Malmö och begärdes 1613 af Magistraten derstädeö tillrektor 
wid derwarande flola, men bistopen drog i betänkande att der- 
till förordna honom, enär Han nägon tid njutit underwiöning 
i en jesuitflola och Christian IV  1604 hade stadgat, att jesui- 
ternas lärjungar icke stulle erhälla tillträde t ill statenS ämbeten. 
Bistopen inhemtade Köpenhamnfla profeSsorernas betänkande 
med afseende härpä, och dä detta blef till FectelS förmon, pä 
den grund att Han blott war nio är, dä Han gick i jesuitstolan, 
och sedan gjort sig känd för renlärighet, sä utnämndes Han i 
Nowember s. ä. till rektor wid Malmö flola. Detta ämbete 
wärdslösade Han sä, att bistopen, som wid visttationer 1614 
och 1615 funnit flolan wara i det uslaste flick, flutligen i Fe- 
bruari 1616 afsatte honom. Samma eller nästföljande är blef 
Han pastor HärstädeS. Huru Han förwaltat detta ämbete kan 
man finna af bistopens yttrande i V.B. 1617: "Duxo vickon- 
tur oves oovanaissse." Dock syneS Han hafwa blifw it wid 
fallet till 1625, dä Han stall blifwit förgifwen af sin egen hustru.



Han war Magister, men hwar Han förwärfwat sig denna wär, 
dighet, uppgifwes icke.

6. H a n s  N ie lsen  M e d e l f a r ,  född i Middelfart pa 
Fyen, blef Pastor här 1625, prost i Skytts härad 1635, Magi
ster i Köpenhamn 1637. Wid bistopSvisitation 1627 befanns 
nattwardsungdomen icke wara wäl underwisad, »Zen för öfrigt 
war allt i god ordning. Bland rektorn i HerlufSholm och ka- 
niken i Lund Willichii Wcsthowii poemer finnes ett egnadt ät 
Herr Hans i Hwellinge. Död 1645 och begraswen i Hwel- 
linge kyrka.

7. Rasm us O ttessönn, född i RingstedpäSeland, 
blef '̂/z 1645 prestwigd till pastor HärstädeS. Säsom sädan 
förekommer Han 1648. Död 1651.

8. Jens Hansen W a n d a ll, son af biflop Hans 
Jwarson W. i Wiborg, prestwigdeS ^  1652 t il l pastor Här
städeS och dog wid 49 ärs älder 1676. — Gift 1. med en hu- 
stru, hwars namn icke är kändt; hon söbde honom sonen Jo - 
han, som bodde i Malmö, och dottren M e t ta ,  som war gift 
med en wiv namn Gram. 2. m. Bengta Swensdot te r ,  
som öfwerlefde honom och blef gift med Hans efterträdare. Hon 
war dotter af pastorn Swen Lauritsson i E). Torp. Med Henne 
hade W. twä döttrar, nemligen M a r i a ,  g. m. O. HarteliuS, 
past. i N. Swaluf, och Dorothea, g. m. 1. Nils Runström, 
past. i Espö, 2. A. Burß, p. i Ö. Torp.

Genom kgl. br. 1676 anslogS Hwellinge pastorat ät stads- 
komministrarna i Malmö " i stället för det ärliga deputat, som 
dem af war Magazin hafwer warit bestädd"; förre pastorns enka 
skulle njuta sitt underhäll i sin enkotid. Redan 1678 lär detta 
blifwit ändradt, och kgl. br. ^  1681 lägger äter till pastoratet de 
35 tunnor spannmäl, hwilka enligt generalguvernören I .  Sper
lings disposition bort utgä t ill kapellanerna i Malmö. Ma
gistraten i nämnde stad begärde 1748, att Hwellinge pastorat 
skulle i öfwerensstämmelse med kgl. br. ^  1676 anfläs ät stads- 
komministrarne, hwilket konsistorium afstyrkte och riksenS ständer 
afflogo.

9. M ich e l Bengtsson B ru n , f. omkr. 1645, prest- 
wigdes 1677 till pastor HärstädeS och gifte sig med före- 
trädarenS enka. Enligt Hans «gen berättelse hade Han warit

111
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informator för general de MortaigneS barn, med hwilka Han 
1676 kom t ill Malmö; dä Han mottog Hwellinge pastorat gafs 
honom löste om frihet frän andra pälagor än den afgist, som 
skulle utgä till stadskomministrarna i Malmö, men likwäl"blef 
sedermera honom sä mycket päbudet, att det war honom odrä- 
geligt," hwarföre Han begaf sig t ill lägret wid Christianstad och 
bad konungen om lindring i sttt trängmäl; genom resol. ^  
1678 bewiljades honom att ätnjuta pastoratetS inkomster ogra- 
verade, och stadskomministrarne flulle genom guvernörens för- 
sorg sä sin kontingent pä annat sätt. Sedermera Hände det, 
att ett snapphaneparti kom till Hwellinge och befallt« Herr M i
chel att " till uppläsning följande söndag päteckna ett bref"; i 
annat fall hotade de att föra honom fängSlig till Landskrona; 
Han ätlpdde dä deraS befallning, men brefwet blef likwäl icke 
uppläst om söndagen. En dansk sogde, som hade det af Herr 
Michel pätecknade brefwet, blef fljuten och brefwet funnet i 
hanS ficka. Det kom derefter för guvernörens ögon, och Herr 
Michel blef afsatt frän sitt pastorat; dock stall Han hafwa fätt 
generalguvernören I .  GyllenstjernaS löste om att äter fä komma 
i bestttning af pastoratet, men i anseende till dennes död gick 
detta löste ej i fullbordan. Herr Michel klagade 1680 öf« 
wer "den Person som betrcrdde predickstolen", att Han "hwarje 
gäng Han war drucken med mänga blodiga eder lät sig förljuda 
att Herr Michel flulle packa sig bort" m. m., samt trugade och 
hotade HanS folk och lät den stöna trägärden alldeleS förfaras. 
Pä sin begäran att äterfä sitt kall erhöll Han as biflopen det 
swar, att "ingen uthan Köningen sjelf kan honom uppresa, 
efter Hann för en kongl. Commissorial-Rett fäldt är." Genom 
generalgttvernören v. AschebergS och general de MortaigneS be- 
medling erhöll Han 1683 konungenS promotorial till befordran, 
sedan sörut s. ä. underrättelser om honom blifwit infor- 
drade frän biflopen, emedan K. M . icke kände flälen till HanS 
afsättning, hwarom intet förekom i den relation angäende en 
del presterS förhällande under kriget, hwilken den för undersök- 
ning derom tillfatta komiteen afgifwit. Biflopen tillfrägade nu 
hr. Michel, om Han Wille, tills nägot bättre pastorat künde er- 
hällaS, läta sig nöja med Espö, hwartill Han samtyckte och blef 
1684 Pastor der, men befullmägtigades först 1685. Se wid Espö.
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10. Peder S tu u re  war född pä Jütland omkr. 1637; 
fadrenS namn och ständ är obekant; modren Maria PederS- 
dotter war född i Weile och dog i Hwellinge 1689. — Han 
studerade i Rostock och i Köpenhamn samt gjorde utrikeS resor 
tillsammans med Anders StobcruS, sedermera eloqu. prof. i 
Lund, hwilken berömde honom säsom en lärd man-och god Philo
soph. Ester att hafwa warit kollega wid öfwersta klassen af 
LundS flola troligen frän 1658 blef Stuure 1667 rektor wid 
Malmö stola. 1670 blef Han Magister wid den första magister- 
promotionen wid LundS universitet, 1682 Pastor härstädes och 

1683 prost i Skytts härad, hwartill Han af det akademifla 
konsiüorium blifwit pä det högsta rekommenderad. Utan twif- 
wel war Han en kunstapad och wälmenande man, men utan 
synnerlig kraft och förmäga att styra. Sommelius yttrar ( i 
flänsta clereciets historia), att Han hade manga "löjelige choser" 
för sig, men nämner icke hwari dessa bestätt. 1690 klagade S. 
deröfwer, att somliga af häradetS pastorer icke infunno sig, dä 
Han ä ämbetets wägnar sammankallade dem för att meddela 
dem öfwerhctens ordres ellec t ill Presters och presthustrurS be- 
grafning. Konsistorium förmanade med anledning häraf pre- 
sterna i SkyttS härad att icke utan laga siäl frän sädana sam- 
mankomster uteblifwa, enär deraS flyldighet kräfde det ena och 
christelig kärlek samt öflig plägsed det andra. I  predikande flall 
S. warit nitisi och ännu pä sina sednaste är, dä Han ej för- 
mädde gä upp pä predikstolen, flitigt predikat, sittande pä en 
stol framför altaret. Dä superintendenten Folcher i Carlskrona, 
som fätt uppdrag att presidera wid prestmöte 1700, afsade sig 
detta uppdrag, emedan Han " i Mangel af Notario war syssel- 
satt med hopigt strifwande", Wille biflopen uppdraga prcesidi- 
um wid prestmötet ät Stuure, men Han wägade ej ätaga sig 
det; "Hans minne war sä swagt, att Han behöfde en Hel wecka 
för att utstudera en predikan och glömde likwäl ätflilligt, synen 
war swag och knäil dacrande, mat och sömn liten"; Han anhöll 
"att icke hanS grä här mätte med häänhet införas i grafwen, till 
then the dagligen med gudelig beredelse nalkaS, uti thesse bedröf- 
welige och widtutseende tider med mycket bekymmer plägaS och 
önfla ju förr ju hellre upplösaS och med Christo wara, och gör
jag mig af Gud försäkrat, de ej mera uti nägon s^noäo up-

8
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penbaraS, det ej mine lekamenS paSstoner tillsäja; ty med bön 
och begäran uti ödmjukheteneS devotion infaller jag till H:S 
Faderl. Högwyrd. och deraS adle Högärew., dem af höggunstig- 
ste benägenhet t ill min Höge alder och älderdomsens ströplig- 
heter behagade devolvera UrmsiOis parteo till nägon af de unge 
prsspvsitis och mig, ther NU är odogse t ill sädant högt werk att 
förrätta, förffona. För denna stora näde och wälgerning skal af 
mig mens derlareraS." S . har utgifwit en synodal- 
predikan 1687 och en predikan pä klagodagen efter Earl XI:S 
död; om den förra yttrar Wieselgren (Sw. flöna litteratur), att 
den innehäller kraftfulla tankar och är flrifwen pä ett ledigt 
spräk samt kan ännu läsaS med uppbyggelse. Död "/g 1707 
och begrafwen i Fuglie kprka. — Enligt en af Jöns Munthe, 
V. i Slägarp, författad latinst grafstrift öfwer S. war han gift 
tre ganger och hade med första hustrun tre döttrar, af hwilka 
twä öfwerlefde honom. En af hustrurna dog omkr. 1699; den 
tredje, som öfwerlefde honom, hette Soph ia  och st-nes hafwa 
tillhört Wandalinfia slägten. Äldsta dottren Anna Margre ta  
war enka, da hon 1708 rekommenderadeS att blifwa intagen ä 
Hospital; den andra hette K a t r ina  M a r ia .

11. P etru s  Hedengrahn, son af brukspatronen Jo- 
han P. Ambrosius och Anna Johanödotter Tibelins, föddeS i 
Hedemora "/g 1677, blef student i Upsala 1695, Magister der- 
sammastädes 1699 och prestwigdeS 1701 i Reval till prest wid 
artilleriet. Af generalmajoren Stuart utnämndes Hans.ä. till 
förste sortifikationSpastor, hwilken utnämning af konungen be- 
kräftades ^  1704. H. ätföljde armeen pä flera tag till 1707, 
dä Han utnämndes till Hwellinge Pastorat, som mottogs 
1708. Han war utsedd t ill predikant wid prestmöte 1711, men 
befriades frän detta uppdrag, emedan hall flulle resa t ill Stock
holm för att fira sitt bröllop. 17l7 '^,2 blef Han titulär prost 
och deltog derefter icke i häradsbrödernaö sammankomster; flut- 
ligen blef Han 1726 prost i Skytts härad; i denna cgen- 
flap höll Han ingen Visitation, och inga anteckningar af honom 
finnas i "prosieboken." Han egde anseende säsom en kunstapad 
och duglig man, samt föreflogs t ill atstilliga stöcre pastorater, 
t. er. till Carlshamn 1721; deßförinnan stall Han Haft konun- 
gens löste om Hedemora Pastorat, dit Han mycket önstade att
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sä flytta, men detta Pastorat tillföll "en af de amerikanste pre, 
ster", enl. en konsistorii strifwelse. För punktlighct i affärer lä- 
rer Han ej warit känd, ty biflop Steuchius yttrar i ett bref 
1710: "med Pasewalks collecten fruktar jag wara gängit som 
med andra Hedengrans beställningar." As prosten JönS Rön- 
beck, som höll likpredikan öfwer honom, ftildraS Hag säsom en 
gudfruktig man, och Hans död bestrifwes säsom räktuppbygglig. 
Ester att nägra dagar hafwa lidit af hetsig seber markte hay 
att flutet nalkades. Wid aftonringningen 1727 anmärkte 
Han, att Christi himmelsfärdSdag inträffade följande dagen, och 
jade att denna ocksä stulle blifwa Hans HimmelsfärdSdag. Dä 
denna dag inbröt, begynte Han sjunga Psalmen: I  himmelen, i 
bimmelen (n:o 486 i »ya psalmb.) och bad de närwarande fort- 
sätta dä Han sjelf icke längre orkade. Sedan lät Han sjunga: 
O Jesu, när jag hädan stall (n:o 471 i nya psb.), och afled 
samma dag, 1727. Ett epitaphium öfwer honom uppsat- 
tes i Hwellinge kyrka. — Gift 1. 1708 iStockholm»,. C h r i 
stian Brenner, d. 1710, dotier af revisionssekreteraren M ar
tin B. och enka efter en af H:S wänner, kapten G. H. von 
Bildstein. I  sitt förra gifte hade hon sonen Gusta f  Ernst, 
som blef theol. prof. i Lund (se I. 311); med H. hade hon en 
son, som dog i späd älder, och en dotter Anna Regina ,  f. 
1709, d. 1781, g. m. borgmästaren Lqrs Engeström i Malmö. 
2. 1711 med Regina Brenner,  d. 1728, dotter af
aSsessorn EliaS B. och styfdotter t ill flaldinnan Sophia Bren
ner. H . hade i detta äktenstap flera barn, af hwilka blott en 
dotter öfwerlefdeföräldrarna; hon hette Ka t r ina  Soph ia  och 
och war ännu 1732 ogift.

12. P etru s  E le c tr iu  war westgöthe och fövd 1675 
samt prestwigdeS 1708 till stadSkomminister och hospitalsprest i 
Malmö. Ester prosten Hofwerbergs död 1728 hade E. förord- 
nande att förestä prostetjensten i Orie härad. Presterstapet i 
häradet war mißnöjdt med att en komminister fätt ett sädant 
uppdrag och anhöll "/g s. a., att prostetjensten mätte blifwa 
tillsatt och icke längre bestridaS af Electrin. Denne blef 
1728 pastor härstädeS, erhöll prostetitel ^  1729 och dog 
1730 samt begrofs i Hwellinge kyrka, der ett epitaphium med
rimmad grafstrift öfwer honom är uppsatt. Han flildras der

8»
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säsom en from och nitifl lärare. — Gift 1. 1709 m. B r i t a  
Morbeck, enka efter Hans företrädare i Malmö Jöran Stens- 
son och dotier af Johan M . och Maren ThomaSdotter i Malmö; 
fadren war borgmästare och derjemte "prestenS medhjelpare och 
det heilige Ministerii-rättens aSseSsor, hwilken bestilling Hand 
inden oe uden Sacristiet med god forstand viseligen haver for, 
rettet", enligt likpredikan öfwer honom af prosten N ils Sören« 
sen i Malmö. E. hade med Henne inga barn, och hon dog 
1716. 2. 1717 med Anna S oph ia  G lö r fe ld t ,  dotier
af Jsak G., köpman i Malmö; hon öfwerlefde E. och blef gift 
med kyrkoh. i Bunkeflod O. Kjellander. Med E. hade hon scr 
barn som öfwerlefde fadren, nemligen soncn Jsak, som blef 
Pastor i Wemmerlöf, och fem döttrar, af hwilka Jngeborg 
blef gift med prosten M . Rönbeck i I-stad.

13. N ico lau s  R unbeck, son af en fattig inhyses- 
man i Runstens socken pä Öland och södd der omkr. 1686, eg- 
nade sig först at sträddareyrket, men beslöt att stndera, efter att 
dertill hafwa bliswit uppmanad af en kronobefallningsman i 
Ljungby. 1702 intogs Han i Calmar flola. HanS fortgäng 
pä studiernas bana höll pä att blifwa hindrad derigenom att 
Han "räkade att förse sig med lönsialäge", men sedan Han inför 
domkapitlet med hjertelig änger och mänga tärar afbedt sin för- 
seelse och derföre "bade politioo och eoolvsiastiotzpliktat", upp- 
togs Han äter i stolan, blef student 1710, prestwigdes i Lund 
22/, 1715 t ill tjenstgöring i Wad och blef pastor härstädes *'/is 
1730, tilltr. 1732. Han syneS hafwa med nit sökt att upp« 
rätthälla utwärtes ordning innom sitt Pastorat; "/„ 1735 stref 
Han till konsistorinnn "Det ogudaktiga och af sjelfwa helwetet 
uppwällande syndiga wäsendet, hwarigenom det förbannade 
SathanS rike allt mer och mer utwidgaö och befästaS, men det 
wälsignade Guds rike eller wär christendomS tillwärt i näden 
och wärS Herras och Frälsares Jesu Christi kunffap deremot 
alt mer och mer bestrideS och förtryckeS, ja nedbrptes och för- 
störeS, sä att GudS barn ju längre ju mer förminflaS och Sa
tans hop twertom ju längre ju inera förökas, har gifwit mig 
owärdig HerranS tjenare anledning uu omsider icke utan in- 
nerlig hjertans grämelse giöra det som jag länge Haft i sinnet, 
efter hwarken hemliga eller uppenbarliga ätwarningar och för-
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maningar af Guds heliga vrd hielpa kurma, nembligen gä till 
de redelige Guds ordningsmän, som äro satte wid det andeliga 
regementSstyret, alt de flola, sä niycket hoS dem star, förekomma 
det onda och rödja ur wägen de syndiga helfweteSnästen hwilka 
tillfälle gifwa till en ochristelig christendom och forar^a och för- 
leda mänga inenlösa och oflyldiga hjertan till Äacchi, bukenS 
och djefwulens tiänst, jag menar de oordentliga sä kallade krog- 
huS och liderliga kyffen, som nu pä landsbygden och altför 
mänga finnas, särdeleS i kyrkobyar, säsom här i Hwellinge ett 
sävant liderligit, förargeligit och syndigt näsle och drakaboning 
upprättad är strar HoS Guds helige Tempel och bredwid pre, 
stens Port, hwarest den grymma mennistofrätaren och förgiftiga 
själamördaren Sathan bedrifwer ett altför ynkeligt jämmerspel 
icke allenast med krugmannen och krugqwinnan, utan ock med de 
wällustige stallbröder, som der läta sig finnas pä socken- och 
helgedagar, och hwilket ogndeliga sällstap ofta mine gudelige 
concepter och författningar förryckt" m. m. 1739 anmäldes, att 
R. i en predikan talat sä som wore försätliga anläggningar 
mot honom ä bane; pä 6:te sönd. e. Päst habe Han nemligen 
predikat om Jesu wittnen och yttrat, att ehuru Han endast künde 
berömma sig af sin swaghet, wägade Han likwäl säga: Waren 
mine efterföljare säsom jag Christi; derefter hade Han sagt: 
hwad skall man säga om en klockare, som stall underwisa för- 
samlingens ungdom i christendomen och föregä dem med christe- 
ligt erempel, men är en supare, drinkare och swärjare? och hwad 
stall man säga, dä största dclen af församlingen w ill hafwa en 
sädan klockare till täckemantel öfwer sitt syndiga wäsende och af 
honom taga erempel? hwarefter R. tilltalade det gudomliga ma- 
jestätet, frägande huru länge GudS ära skulle ligga neder och 
den rättfärdige lida, samt flutade med följande ord: Besluter 
ett räd och der warder intet af, talenS wid och det bestär intet, 
ty här är Immanuel. Han erhöll 1739 prostetitel och stall 
warit en af de sista prester i Skäne som buro längt stägg. 
Död i flutet af är 1753. — Gift med K a t r i n«  Blacks tad ia ,  
med hwilken Han hade mänga barn. Sonen Peter blef prest 
och dog i Lund som prebendekomminister; Jakob war fändrik. 
Fyra döttrar berättaS hafwa för sin flönhets skull blifwit kallade 
för "morgonstjernorna i Hwellinge"; en af dem blef gift m.
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kyrkoh. I .  N. Kemner i Torrlösa, en med pastoröadjunkten P. 
Dyrendahl och en med pastorsadj. Mathias Hammar.

14. C h ris tia n  S y lv a n , son af prosten Nils S . i 
Häslöf och född der 1718, blef student 1733, fick nägra är 
derefter kondition hoS öfwerstlöjtnanten wid norra flänfla rytte- 
riet, sedermera landShöfdingen i Götheborg KaulbarS, kallades 
1742 till Pastor wid nämnde regemente, prestwigdeS s. a. 
och befullmägtigadeS som regementSpastor s. ä. T ill 1744 
behöll Han stn informatorsbeställning, wistadeS derefter nägra 
är HoS sin swäger prosten Hegardt i HäSlöf, men flyttade 1749 
t i l l  sitt boställe Weßmaiitorp i Riscberga socken. Fölfandeäret 
föreflogs Han att jemte twä andra Prester profwa föc vicepa- 
storSbeställning i Riseberga under derwarande pastorS oförmäga 
att bestrida ämbetet. Assessor Liljenberg pä Snälleröd war 
Sylvans gynnare, men wid anställdt wal kalladeS S . ArseniuS, 
som sedan ock blef Pastor i Riseberga. S. war 1750 respon- 
dens wid prestmöte, blef pastor här ^"/,2 1754, tilltr. 1756 och 
installeradeS annandag Päst 1757 af prosten Tauson. Han stall 
warst en man med särdeleS godt hufwud och behagligt um- 
gängssätt, men alltsedan Han kommit t ill Hwcllinge inflränkteS 
Hans werksamhet genom Hans sjuklighet. Han äteruppbyggde 
den under vakansen efter Runbeck afbrända prestgärden. Död "/,2  
1761. — Gift 1751 med K a t r i n «  L ibor ia Hegard t ,  
dotier af borgmästaren Josias H. i Malmö. De hade sein 
barn, af hwilka endast en son och en dotier öfwerlefde fadren. 
Sonen hette N i l ö  och war past. i Fosie. Hustrun öfwerlefde 
S. och dog 1804 wid 81 ärs älder.

15. J o n a s  B r u z e l i u S ,  son af kyrkoherdeni Huaröd 
Nils B. och Katrin« Pryß, föddeS "/z 1714 och blef student 
1732. I  en uppsatS angäende sin« lefuadshändelser, hwilken 
Han "pä rector Sommelii besallning" uppflrifwit, berattaS, att 
Han som student begagnat Pros. Lagerlöss (se I. 310) enflilda 
underwisning, da Han oupphörligt mäste läsa WeiSsii logiea 
och CiceroniS epistlar, till deß Professor», sedermera bistopen 
Engeström "tog honom under armarna, och Han fick lära att eru- 
dition hade widsträcktare ämnen." Som student företog Han ock 
en resa innom riket, under hwilken Han säg mänga märkliga 
Lallen "ej säsom en onyttig ästädare, utan för att sörfara i
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hwad ämne Han künde blifwa en nyttig medlei» af fäderneS- 
landet." 1738 blef Han prestwigd till biträde ät prosten Sture 
i Gudmuntorp och 17^8 °/,2 Pastor i ÖSsjö. Han lär Haft 
ett hästigt lynne och hade ätminstone i pngre ären lätt för att 
komma i delo med ämbetsbröder och formän. En ganz insände 
Han till konsistorinm en as kyrkvh. Sundius i Alifekum utfärdad 
attest, hwilken Han ansäg wara ofullständig, och gjorde derjemte 
en spefutt anmärkning öfwer en af den fromme Sundius ä at- 
testen tecknad önflan med afseende pä den sorsedlades andliga 
wäl. En annan gang klagade B. öfwer enafkyrkoh. VogwuS 
i Örkelljunga bewiljad lySning, och da konsistorinm sann kla« 
gan wara vbefogad, dies B. inkallad för att emottaga föreställ- 
ningar derföre att Han onödigtwis beswärat sin gamle ämbets- 
broder med en anklagelse. Häröfwer anförde B- beswär i Hof« 
rätten; i förklaringen öfwer dessa anhöll konsistorium, att "hof- 
rätten wille högrättwisligenansedennakitfliga och till trätorbe- 
nägna prestmannens stora ofog och honom med den näpst belägga, 
som lag förmar, pä det Han engäng mä lara att känna sig sjelf 
och weta att lefwa i sred med sina ämbetsbröder samt bewisa 
sina förmän den wördnad och lydnad, som Han efter Guds och 
öfwerhetenS lag är pliktig och förbunden till" ; tillita bifogade 
konsistorium, "för att wisa af hwad art och kynne thenna präst- 
mannen är", ett bref, som B. flrifw it till konsistorium, dä Hans 
bror (sedan past. i Bösarp; se der) fätt miSsiv till att förestä 
en stadSkomministeröbeställning i Landskrona. I  detta bref ytt- 
ras: "Jag kan intet se, huru min broder, som redan 4 gänger 
warit ombetrodd kyrkoherdesyßlor och dem redeligen förestätt, 
kan )ure et sulvo Ironore finna sig wid en interims CapellanS 
förrättning, som en langt yngre prestman hällit för att wara för 
ringa ät sig och förthenflull sökt sig derisrän, hwarföre jag icke 
Heller, utan Hans Helsas widare äfwentyr, kunnat honom med 
denna päst betunga, förrän jag fär honom sä restituerad at Han 
täler scrupulera pä detta arrangement." Med anledning af detta 
bref inkalladeS B. för konsistorium, men infann sig icke; Han 
förklarade likwäl, att Hans mening ej warit att debitera konsi
storium för att hafwa handlat mot Austum et livnestuin och 
att Han ej talat om sina egna scrupler angäende konsistorii ät« 
gärd, utan om dem som möjligen künde uppkomma hos brodren
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o. s. w. 1762 blef B. prost i N. ÄSbo härad, 1763 1  
Pastor härstädeS, tilltr. 1764. I  sin förutnämnda uppsats ytt- 
rar Han: "för öfrigt har mitt tänkesätt warit att jag icke behöft 
nära boktryckare och bokmal, medan de i wär wittra och strif- 
giriga tid hafwa deßutom tillräckligt underhäll, endast att jag 
ej kunnat undgä att utlämna den enfaldiga likprcdikan jag blif- 
wit anmodad att hälla öfwer prosten och kyrkoh. i Hjernarp 
F. Bottsacc. Gud förläne mig näd, att fluteligen winna den 
fullmagt, som läseS i Matth. 25: 21." Död 1787. — 
Gist 1749 m. Dorothea M a r i a  S tu re ,  f. '/,g 1719, 
d. 1803, dotier af prosten Arwid S. i Gudmuntorp. Barn: 
N i l s ,  f. 1750, d. 1787; rektor wid HelsingborgS stola. — 
S oph ia  M a r i a ,  f. 1752, d. ogist 1811. — K a t r ina  M a ,  
r ia ,  s. 1759, d. ogist 1847 i WesteräS. — Car l ,  f. 1762, 
d. 1836, lazarettsläkare i WesteräS. Deßutom tre barn, som 
dogo i späd älder.

16. Jonas N ehrm an , son af konsistoriinotarien 
i Lund Paul N. och Elisabeth Sommelius, föddeS i Lund 
1750, blef Magister 1768, derefter först ertraord. och sedan ord. 
amanuens wid universitetSbibliotheket, adjunkt i Historien och 
vice bibliothekarie 1780, prestwigd 1788, pastor HärstädeS ^  
1789, honorarieprost s. a. Död ^  1811. — Gift l .m.  Hed
w ig  W i lh e lm in a  Appelberg, hwarS fader war härads- 
höfding. Tonen P a u l  Fredr ik  dog 1793 som stndent, ehnru 
blott 5 är gammal, och tal öfwer honom hölls af docenten M . 
Laure'n, sedan pastor i Hörröd. 2. 1803 med Marg re ta
K a t r i n a  M ö l l e r ,  dotter af kyrkoh. Jakob M. i Glemminge.

17. S w en  T räg ärd h , son af prosten LarS T. i Gessie 
och född der 1773, blef student i Lund 1790, reste 1792 till 
Greifswald, der Hans farbror Elias T. war Professor, blef 
der Magister 1796, docens i latin och grekifla 1797, Philoso
phie adjunkt 1801, tillika lektor i swenska spräket 1805, prest
wigd i Lund 1810, Pastor här " / ,  1812, tilltr. 1814 och 
erhöll prostetitel 1815. Död '«/.o 1831. — Gift med Helena 
M a rg re ta  P a lm , f. 1782, d. 1855, dotter aftullstrifwarenAn
dreas P. i Carlshamn och syster till prostarna Palm i Burlöf 
och i N. Wram. Barn: Lars Anders,  f. 1818,Phil. mag. och 
prebendekomminister i BjereShög; g. m.A. M . Broome. — Anna
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Helena, g. m. pastorSadj. Johan W itt iWankifwa. — E l i 
sabeth Char lo t ta ,  g. m. kronolänSmannen Hallberg i H w el- 
linge. — Agneta Sophia.

18. N ilS  Johan F lensburg , son af prosten i S . 
Rörum Peter F. och Elsa Maria Lorich, föddeS i Tolänga 
1777, blef student 1793, innehafware af klockarelllgenhet i S. 
Rörum 1800, prestwigd'"/z 1802, Pastor i S. Rörum 1811, 
tilltr. 1813, erhöll Prostetitel 1819,tranSP. Hit ^  1832,tilltr. 1835-

Gift 1804 m. Elsa Chr is t ina  Boman, hwars fader 
war qwartermästare. Barn: Elsa Johanna,  f. 1805, g. m. 
prebendekomministern G. C. Löwengren i Kerrstorp. — E l i 
sabeth Chr is t ina ,  g. m. prosten Wingren i S. Rörum. — 
Gustawa J u l i a n a ,  f. 1810. — I n g r i d  M a r i a ,  f. 1815. 
W i lhe lm ,  theol. adjunkt och prost i Kerrstorp.

Ryrkoherdar i Trelleborg och M aglarp.
De ätta första af nedannämnde pastorer i Trelleborg woro 

pastorer endast i Trelleborgs stadsförsamling; med denna blef 
1632 MaglarpS socken förenad, hwilken förut jemte Kempinge 
utgjort ett Pastorat.

1. N ils W ilh e lm S s o n  nämneS som viearius Drelle- 
burtzsnsis 1392.

2. P av e l N ilsson  war Pastor här 1447.
3. M a d s Je n s en  uppgifwes hafwa warit Pastor här 1530.
4. RasmuS. E» Pastor härstädes med detta namn blef 

1533 drifwen ur landet, säsom tillgifwen lutherfla läran.
5. H ans Madsen war Pastor här och prost i SkyttS 

härad omkring 1550. Nnder Hans tid anflogS stadskapellanenS 
lön ät Pastor, och kapellanen erhöll Gylle pastorat. HanSMad- 
sens namn förekommer pä en kyrkoklocka med ärtalet 1559.

6. N ie ls  Pederssön stall blifwit Pastor här 1578. 
Han deltog s. ä. säsom stadSpastor i bistopswalet i Lund och 
war 1584 säsom häradsprost närwarande wid hyllningen der- 
sammastädeS. Han brefwerlade med den bekante rikShistorio- 
graphen Anders Sörensen Wedel. Död b»/,, 1590. En Hans 
dotter war gift med Sören Lauritsen, kapellan i Trelleborg och 
Pastor i Gylle.

7. P e -e r  M ichelssen nämneS som pastor här 1593
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och har troligen warit det t ill 1607. Hans hustru Elsa ärjemte 
en dotter begrafwen i TrelleborgS kyrka. — En wid namn Johan 
Busch nämneS i stiftsmatriklen af är 1842 som Pastor här 1613, men 
Han har säkert icke warit Pastor, «tan kapellan i staden, men derjemte 
Pastor i Gylle.

8. H aagen  Pedersöen kom Hit sannolikt 1607 frän 
Malmö, der Han förut Haft niigon beställning som prest eller 
flollärare. I  anmärkningar mot Malmö stads räkenstaper 1607 
heter det: "denn omkostningh med Her Hogenn i Trelborigh maa 
icke gaatgiörris, mens Hand selff det at betale," och i swar pä 
samma anmärkning yttraS: "Der suarris saa thill, atnaarno- 
genn predickant eller Schollemester kalldis fraa andre steder och 
hid eller och bliffner kalldit herfraa til andre steder, da giörriS 
dennom befordringh, ded haffner och alltid werrit brugligt, och 
ehr enn almindeligh brugh, baade udi kiöbstederne, saa well som 
der paa Landsbyerne att dennom forschaffiS hjelp till deris 
goudS at flötte — dersom ded her effter icke mere schall Werre, 
da kand derpaa raadiS boud." Herr Hakans namn finneS pä 
en hyllningSfullmagt af är 1610, och 1619 dies Han afhä- 
radets presterstap wald till prost. Nnder Hans tid upphörde 
Trelleborg att wara stad 1619; anledning dertill gafs dels af 
den länge försporda klagan öfwer "ondt regemente" och oenig- 
het mellan Magistraten och borgerstapet dels deraf att Trelle- 
borgsboarne gjorde Malmö afbräck i deß Handel. Stadsprivi- 
legiernas upphörande wäckte mycket mißnöje i Trelleborg. Wid 
bistopsvisttation 1622 fanns icke fläl till anmärkningar mot äm- 
betSförwaltningcn i pastoratet. Herr Häkan dog ^  1632.

9. M ic h e l Hanssen blef pastor här 1632. För att 
öka Pastors ringa inkomster anflogS MaglarpS socken s. ä. 
ät honom; gudStjensten flulle hwarannan helgdag hällaS först 
i hwardera församlingen. H:r Michel dog /̂,2 1644.

10. H ans K o rfid tzen  B o ru p , som stall warit en 
ättling af den i dansta litteraturhistorien märklige rektvrn, se- 
dan pastorn i Arhus, th. d:r Märten B. (död 1526), blef pa
stor här efter h:r Michel och dog ^  1674. HanS son LarS 
blef Pastor wid S. Petri förs. i M ad ; en annan son wid namn 
Peder dog i Trelleborg wid 29ärs älder 1686, efterlämnande 
en son och twä döttrar, och är begrafwen i TrelleborgS kyrka.
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11. Jo h a n n e s  B a g g e r ,  son af Lunds universitetS 
förste Professor, prosten och pastorn i Stängby Olof B., föddeS 
i Lund 1642, studerade dels i Upsala, dels i Greifswald, 
dies rektor wid Z-stadS flola 1668, Magister i Lund 1670 och 
Pastor härstädeS ^  1674. Säsom egande förnanur flägtförbin- 
delser och magisterwärdighet säg Han icke gerna sig förbigängen 
wid prostutnämning i häradet 1683 och war angelägen om att 
ätminstone blifwa prost öfwer sitt eget Pastorat, hwilket Han 
ocksä lyckadeS att blifwa genom sin förre insormatorS, prosten 
i Hellestad Swen KnutssonS inflytande hoS bistop Hahn. I  
bref "'/4 1683 förklarade B. sin tacksamhet för bemälde prost, 
soi» "bragt bistopen t ill de tankar, att Han Wille undandraga 
honom Sturaei inspection och honom udi lige lionnour och 
Zracku med Sturow conservere"; B. yttrade ock i samma strif- 
welse, att Han wißte, att "SturcruS sparede ingen flid och vind, 
stibelighed prrvpositurain at erlange", men fruktade "at Hand 
den Myndighed, som Hand ved det Embede lcrrer at faa, maa- 
ste sä vijt ertenderer, at det icke uden Herridtz Brödernes störste 
äislroneur turde aflöbe." B. blef chz s. ä. prost öswer sitt Pa
storat. 1707 bles Han tillförordnad och 1708 ordinarie 
prost i SkyttS harad. S. a. klagade Han i domkapitlet öfwer 
ätstilliga sina kontraktistcrS "sörargelige wäsen och osticklighet i 
lefwernet, förutan att de sällan predikade, utan lato andra per, 
soner göra det, utan afsecnde pä om deSse egde tillständ dertill 
eller icke." Häraf föranleddes en formaning frän domkapitlet 
till presterna i SkyttS harad, hwilka likwäl bedyrade, att de 
ingen förseelse begätt, och klagade öfwer förtal, hwars upp, 
hofSman de pästodo sig känna. B:s nedannämnde son Carl B. 
uppgaf 1726 säsom grund för sina befordringSanspräk ett "löste 
om stör näd", hwilket Carl X I  skulle hafwa gifwit Hans fader, 
dä denne "frälsat hela Sweriges krigSflotta, som läg wid CarlS- 
erona, dä Fransosen den Wille uppbränt, hwilket an finneS i 
det kongl. Archivo i Stockholm." B. dog 2"/,„ 1722. — Gift 
1. 1674 m. Karna Wichmand, dotter af med. Pros. Nils 
W. i Lund. 2. med Soph ia  Amal ia  von B runow,  f. i 
i Köpenhamn 1659, d. 1702, dotter af öfwerstlöjtnanten Carl 
von B. och Margreta Aalborg, hwarS far war pastor i Hel
singborg, sedan wid Holmens kyrka i Köpenhamn. Om B:s
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barn woro födda i förra eller i sednare äktenstapet är ej upp- 
gifwet; de woro följande: C a r l ;  Han prestwigdeS 1713 till 
tjenstgöring i SkyttS härad, men gjorde sig sedermera känd för 
en lastbar lefnad. 1720 war Han nädärSprest i Harlösa, der 
Han blef gift med prestenkan Anna Sophia Netzleroth, hwilken 
Han under henneS enkär lägrat, hwarefter Han lockat pastorn i 
Kerrslorp de Fine att förrätta lysning och wigsel, äfwen före 
utgängen af enkanS sorgeär. Sedermera blef B. innchafware 
af klockarelägenheten i W. Sallerup, men mäste 1728 lämna 
densamma (se prosten Golens i W. Sallerup biographi). Om- 
kring 1734 erhöll B. klockarelägenheten i Röke, men uppförde 
sig der sä oordentligt och waldsamt, att Han mäste afsäga stg 
klockaretjensten, sedan församlingen begärt att blifwa befriad 
frän en sädan wäldswerkare och fredsförstörare (se kyrkoh. i 
Röke DuromontanS biographi). Derefter sökte Han ofta Pasto
rat i förhoppning att "den stora himblaguden" skulle rvrahanS 
förmänS hjertan, men förgäfweS. 1746 skref Han till domka- 
pitlet: "Läten pämiuna Eder att jag är kommen af hederligt 
soll. Ser t ill hwad I  gören, att jag icke stall sucka till den 
stora himblakonungen och wija öfwer eder inför wär nädige 
Konung." 1751 war Han nädärSprest i JllStorp, men war 
mycket wärdSlöS i ämbetSgöromälen. Han dog icke längt der
efter. — Chr is t ian ,  pastor i St.Harne. — K a t r i n «  M a 
r ia ,  g. m. 1. P. Fischer, 2. I .  Meisuer, 3. A. Barohn, pa- 
storer i Mellangrefwie. — Marg re t« ,  g. m. kyrkoh. Jakob 
Bernzerus i W. Karaby. — Kais«, g. m. kyrkoh. Jakob Flens
burg i Brägarp. — K a t r i n «  Soph ia ,  g. m. A. Rafenius, 
stadSkom. i LandSkrona och pastor i Wadensjö. — En dotier 
war gift med fadrenS efterträdare.

12. Joachim  B e r in g  war son as kyrkoherden i Nätt- 
raby JönS B. och troligen född i sednare Hälften af 1670-talet; 
enligt en annan uppgift skulle Han warit flere är yngre. 1712 
prestwigdeS Han till tjenstgöring i Uppakra, kom 1714 till Trel- 
leborg och uppgifweS hafwa blifwit pastor här 1720 sä- 
ledeS redan i företrädarens lifStid. 1726 begärde hanämbets- 
biträde, emedan "äldren nalkaS emoth 50 ähr och derjemte sä- 
som oomites incklvlckui ätstillige anstöt sig infinna, som giöra 
helsan och krafterna med tiden swagare och swagare, besynner-
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ligen en känfla uthi bröstet efter en Karbunkel, hwarmed lag 
uti pesttiden A:o 1711 war häftigt beswärad"; Han uppgaf sig 
ocksä wara mycket nedflagen genom förlusten af hustrun, men 
blef omgift tre uiänader derefter. 1731 klagade Han mycket öf- 
wer det owäsen, som pä Helge- och söcknedagar, dag och natt 
föröfwadeö pä en krog i Trelleborg; "det tilldrrltzer sig", ytt- 
rade Han, "här osta, att uti deraS fylleri höreS ett sädantfliu- 
tande, sä elden ligger pä gatan, som och är den oseden mycket 
inritad, att knapt nägon frän krogen eller eljest kommer resande 
förutan TobakSpipan i munnen och gnistorna flyga omkring, sä 
HöreS äfwen och om afton och nattetid ett förskräckeligit stri- 
jande och hwiande, att man snart mä tänka nägon fahrlighet 
wara ä färde"; Han önffade derföre att ingen öppen krog mätte 
tillätas. Denn« fromma önffan wanns icke, och 1737 klagade 
Han änyo öfwer "stört swalg och dryckenffap pä krogarna i 
Trelleborg bäde af inwänarne der och folk frän andra socknar." 
B. dog 1738. — Gift 1. med en dotier af företrädaren; i 
detta äktenstap föddes fei» barn, bland hwilka nämnaS sonen 
Johan, f. 1716, d. 1749 som Pastorsadjunkt i Landskrona, 
och dottren Soph ia  Amal ia.  2. " / „  1726 m. K a t r i n a  
Li f fer tz,  borgaredotter frän Lund. Wid sin död esterlämnade 
Han 8 barn, as hwilka de 6 woro omyndiga.

13. Alke Engeström  1739—1748; se wid Lands
krona.

14. Nils Bruzelius, son af Nils B., Pastor iHua- 
röd, föddes "/z 1709 i Wiborg i Finland, der fadren dä war 
lektor, gick i Christianstads flola, blef student i Lund 1727, nia, 
gister i Greifswald 1732 och prestwigd i Lund s. ä. Fa
dren Wille 1736 ät honom afstä HuarödS pastorat, hwartill lik- 
wäl ej bifall gafs af wederbörande. Följande äret öfwerläm- 
nadeS pastoralwärden ät sonen i egenstap af vice Pastor, och 
1738 blef denne ordinarie Pastor efter fadrens död. Widprest- 
niöte 1737 war Han respondenS. 1749 blef Han Pastor i 
Trelleborg. Han war en tilltagsen och kraftfull nian. 1749 
war Han anklagad att jemte studenten Mandorff, Magister Unge, 
kammarstrifwaren Maville och dennes dräng hafwa sä illa fla- 
git gästgifwaren Lundsten i Klörup, att fara war för Hans lif; 
dock tillfriftnade Han. Endast drängen blef förwunnen att hafwa
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pryglat gästgifwaren; de öfriga dömdes likwäl t ill böter för 
flällSord och Hotelser, utom Unge som alldeleS frikändes för del- 
akti'ghet i dädet. Trelleborgöboarne woro af gammalt icke kände 
för bestedlighet och flola äfwen i Bruzelii tid warit gansta ore, 
gerliga, men Han skall hafwa förstätt att genom allwarsamt till- 
tal och andra mer och mindre lämpliga medel bringa de orolige 
till ordning och medgörlighet. Han erhök 1754 af domkapitlet 
genom häradsprosten en förmaning att lefwa i frid och enighet 
med sina ähörare och icke beswära dem med onödiga rättegän- 
gar. Han begärde derefter att häradsprosten matte äläggas att 
till honom utlämna domkapitlets originalbres härom, pä det att 
det icke till Hans wanheder matte finnas i prostarchivet, tilläg- 
gande att Han utan nägonö crindran cftersinnat, huru fögaan- 
ständigt det är för en prest att lefwa i oenighet med ähörarne, 
och förmodade att konststorium hädanefter förflonade honom för 
dylika tillwitelser. Konsistorium uppdrog ät häradsprosten att 
uppmana B. att taga sig till wara för anstötligt ochmißfirme- 
ligt skrifsätt samt underrätta honom, att originalbrefwet icke 
künde till honom utlämnaS och att Han, i händelse af mißnöje 
med konsistorii ätgörande, künde deröfwer anfört beswär pä 
wederbörlig ort och tid. Att Trelleborgöboarne med en wiß 
stolthet betraktade sitt samhälle, syneS af en flrifwelse, dat. ^  
1750, hwari de anhöllo, att deras pastor mätte fä en medhjel- 
pare: K. M . hade befallt att adjnnkter endast skulle finnas der 
pastorerna woro sjukliga eller församlingarna künde intyga att 
pastorsgöromälen woro för dryga för en Person; att detta sed- 
nare war fallet i Trelleborg, künde de tryggeligen intyga, enär 
"denna församling bestar af en ansenli'g hoop ampt och Ständs- 
personer framför andra prästegiäld, som till dato under stads 
och borgerligit bestydd suttit och sin handtering efter en wäl 
beffaffad RepubliqueS egenskap idkat, hwilka icke i allt hwad 
allmänna Gudstjensten beträffar, de heliga Sacramenternas be- 
gäende och öfriga ministerialiers utöfwande kilnna sig som 
en xour Bondeförsamling under ärliga wissa tiverS twäng 
kasta, utan en ^anständig christelig frihet älffa, hwilken frihet 
wi med öpna ögon se en ensam Man är urständsatt som sig 
bör oß lämna" o. s. w. 1769 utnämndeS B. t ill prost i 
Skytts härad. Ntnämningen öfwerklagadeS af kyrkoherdarna
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Billing i Slägarp, Hindström i Dahlköpinge, Santesson i 
Ahlstad och Frost i Skanör, men konsistorium swarade pä de- 
raS beswär, att det icke künde befatta sig med den saken, säsom 
beroende ensamt pä biffopens afgörande. Sista äret affin lef- 
nad hade B. sin son i Tommarp till vikarie wid prostetjensten. 
D ö d ' ^  1788.— G i f t l .  ^  1739 med H e d w ig - J u l i a n a  
S tu re ,  f. 1721, d. 1772, dotier af prosten Arwid S. iGud- 
muntorp. Barn: Sophia  K a t r i n a ,  f. 1741, g. m. I.man- 
talskommissarien Herman Aulin i Bösarp, 2. rädman Joh. 
Gust. Lindelöf i Wad. — N i l s ,  prost i Tommarp. — A r- 
w id Sture,  f. och d. 1743. M a r i a  Lowisa, f. 1744, 
g. 1770 m. hofrättSrädet i Götha hofrätt Johan Mandorst 
Paulsson. — A rw id  S tu re ,  f. 1746, rädman i Cimbris- 
hamn. — K a t r i n a  Lisa, g. m.1. ertraord. regementSpastorn 
H. P. Hageberg, 2. kyrkoh. i Hällaryd P. Wankif. — A n 
dreas, f. 1747, tullinspektor i Örebro. — JonaS, f. 1750, 
d. 1804. — Johannes, f. 175l, phil, mag. och lärare wid 
en privatflola i Stockholm, d. 1818. 2. ' ^  1773 m. K a t r i n a  
M a r ia  M a y e r ,  f. 1753, d. 1786, dotter as tygwaktaren Jo- 
akim Christopher M. i Stralsund. Barn: Wespert in ,  f. 
1774, d. 1849 soi» kustsergeanl. — W i lhe lm  Occ ident in ,  
f. 1775, handlande i Lund, d. ogift i Holstein.

15. C hristopher Adam  S e h ly te r , 1790—1809; 
se wid W. Ahlstad.

16. E r ik  M a g n u s  S jö l i» ,  hwars far war öfwer, 
jägmästare och Postinspektor, war född i Werjö stift 1762, 
blef student i Lund 1773, i Upsala 1782, Magister i Lund 1787, 
prestwigd 1788, 1796 ertraord. och 1801 ordinarie batal- 
jonspred. wid JönköpingS regeinente, tjenstgjorde wid detta re
gemente i Pommern 1801—1807 och wid norfla gränsen 1808, 
blef Pastor här s. ä., tilltr. 1809 och erhöll prostetitel 1822. 
Död "/» 1827. — Gift 1793 m. B r i t a  El isabeth S an -  
dahl,  dotter af prosten Jsak S. i Längaryd af Werjö stift; 
hon dog i Wasa i Finland är 1851 wid 85 ärs älder. Barn: 
Fredrika Dorothea W i lh e lm ina .  — Beata Char« 
lotta. — Amal ia Caro l ina .  — O t t i l i a n a  Gustawa 
Henr ie t te ,  g. m. en sjökapten. — Agneta A lbe r t ina  
Erika, g. m. en landtmätare.
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17. P e r M a g n u s  S jö s te d t ,  son af prosten Seve
rin S. i Hammarlöf och född der 2°/, 1786, blef student 1795, 
Magister 1811, prestwigd ^  1812, ertraord. bataljonSpred. wid 
konungens eget wärfwade regemente s. ä., tjenstgjorde wid det- 
samma under kriget 1813 och 1814, ordin. bataljonSpred. 1817, 
pastor wid samma regemente 1822, pastor härstädes '^4 1828, 
tilltr. 1830. Död 1836. — Gift 1824 m. Herm ina  
Char lo t ta  B o rg ien ino ,  hwarS fader war kammartjenare 
hoS prinseSsan Sophia Albertina. Barn: M a r i a  Soph ia  
Chr is t in«  Magda lena ,  f. 1825. — Sever in  Johan 
Benediktus,  f. 1827.

18. Jonas G o ttfr id  E ke ln n d , son afkyrkoh. Mag
nus E. i Stiby och född der 1798, blef efter skolgäng i 
Nstad student 1818, prestwigd 2'/,.4 1823, innehasware af kloc- 
karelägenheten i Wemmerlöf 1828, pastor här 1838, tilltr. 
1840 och erhöll prostetitel 1845.

G ift 1. "/-2 1828 m. Soph ia  K a t r i n a  S j ö w a l l ,  d. 
1837, dotier af handlanden Carl S. och Christin« Elisabeth 
Gram. Barn: Car l  M agnus  Henr ik ,  f. 1828, sergeant 
wid stänffa dragonregementet. — Jonas Ado l f ,  f. 1830, 
garswaregesäll. — Ch r is t in«  M a r ia  Magda lena , f .  1832, 
d. ogift. — Georg G us ta f  Emanuel ,  f. 1823, kofferdi- 
styrman. — Soph ia  Helena, f. 1834. — Johanna U l -  
r ika,  f. 1836. 2. 1838, med Hedwig Soph ia  E l i 
sabeth Cronho lm ,  dotter af prosten Johan C. i Glemminge.

Ayrkoherdar i Maglarp och Aempinge.

Dessa twänne socknar utgjorde ett Pastorat före 1632, da 
de förenades med Trelleborg. Kempinge kyrka, hwilken 1627 
omtalas säsom af flygsand förstörd, äfwensom saknande nödige 
inventarier och medel för sitt underhäll, synes efter den tiden 
icke hafwa begagnats.

N ie ls  Truelsson war pastor här 1573 och ännu 1584. 
Förstnämnde är klagade Han HoS konungen öfwer superinten- 
denten Tyge AsmundSsonS dom i en sak mellan honom och en
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afhanS sockenboar. Med anledning af deSsa beswär anbefallde 
konungen s. ä. rektor och professorerna wid KöpenhamnS 
universttet att instämma superintendenten.

H a n n s  N i e l l s s ö n  war Pastor här troligen redan 1610, 
säkert 1620 och dog ^  1632. Ungdomen frän Mag/arps socken 
war 1627 kallad till bistopSvisttation i Trelleborg och besannS 
wara okunnig i christendomen. Det berättaS att Hans NilS- 
son engäng wid hemkomsten srän Kempinge önflat, i anseende 
rill wägenS beswärlighet och ähörarneS fätalighet, attdenbrist- 
fälliga kyrkan matte salla ned, sä att Han aldrig mera finge se 
den, hwilken önstan stall i sä mätto gätt i fullbordan, att Han 
blef bliitd och säledes aldrig mera säg kyrkan. Det be
rättaS att Han likwäl äfwen sedermera predikat. Att Han pä 
sina sednare är Werkligen war blind, syneS deraf att i en flrift 
af är 1630 finneS undcr hanS namn tecknadt: "pastor uvcrrdig. 
Een sättig steenblind mandtt, hannem Gudt naade."

Ryrkoherdar i Ueug och ätora 'Kantnrar.

1. Andreas nämneS i LangebekS samlingar säsom sa- 
oerllos eodssiss Renge 1347.

2. N ie ls  M ärtensson nämneS pä en klocka i Ham- 
mars kyrka med ärtalet 1559.

3. Jens Laurettsson prestwigdes till pastor här 
^/4 1569 och war det ännu 1584 enligt hyllningsakterna.

4. L a u rits  Castenson Grambow war pastorhär- 
städeS före 1606, ty Han nämneS i ett par poemer af Tryg- 
goniuS, tryckte detta är. Der nämneS att Han war MadSbo 
och hade studerat utrikeS samt der Haft mänga beswärligheter 
att utstä; Han berömmeS säsom en lärd men anspräkSlöS man.

5. L a u rits  Rasm ussön, som 1610 underflrifwiten 
hyllningSfullmagt utair att utsätta boningöorten, synes hafwa 
warit pastor här, ty i V.B. förekommer intet annat namn än 
Lanrits säsom tillhvrande pastor i Reng.

6. LauritS  Charstensson nämneS som pastor här-
s
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städeS uti en förteckning pä stänsta prester omkring är 1624» 
införd i Suhm- "Samlinger t ill den danfle Historie.'^

7. L a u ritö  D a n ie lS fo » , som 1623 war hörare i 
fjerde klaSsen af Lunds flola, uppgifweS hafwa warit Pastor i 
Reng 1624—1644. Wid biflopSvisitation 1617 hade allt be- 
funnitS ordentligen tillgä, men 1627 och 1635 war biflopen ej 
rätt beläten med nattwardSungdomenS underwisning.

8. N ie ls  A llessön , son af en lika benämnd Pastor i 
Bunkeflod och född derstädeS 1609, prestwigdeS 16^  till 
pastor härstädeS och dog 1677 samt begrofs i RengS kyrka, der 
en grafsten ladeö öfwer honom. I  inflriften säges, att Han 
warit " i sit LEmbed en Herders mand Oc redelig imod Huer 
stand, En quindeS mand heel from och god" m. m. HanShu- 
stru bette Ger t rud  Strange och födde honom 2 söner och 
en dotier. Bäda sönerna hette N i l s  och dogo samma är som 
fadren, den ene som pastor HärstädeS, den andre som student i 
Lund, 26 är gammal. Dottren hette Met ta  och war gift med 
tre pastorer i Ö. Torp, nemligen Kierrulf, Kock och Burß.

9. N ie ls  N ielssen A lle s iu s , född HärstädeS 1648, 
prestwigdeS till fadrens medhjelparc " / ,  1676 och erhöll kort 
derefter pastoratet, som fadren till honom afträdde. Död 1677, 
tio weckor sednare än fadren, och begrafwen i Rengs kyrka, der 
äfwen Hans ofwannämnde broder hwilar. T ill denne sin bro- 
der, som 1672 disputerade under prof. P. Holm, har Han strif- 
wit en lyckönstan, som är tryckt jemte diSputationen.

10. S ig w a rd  N ilsso n  J u u l,  pastor i Norrwid, 
dinge, stall af Carl X I  1678 pä Ljungby blifwit utnämnd till 
pastor här, men qwarstannade i Norrwiddinge efter sina för- 
samlingarS önflan, ehuru pastoratet under kriget blifwit allde. 
leS förhärjadt. Se wid Norrwiddinge.

11. H en rik  H agm an war född 1646 i Anklam i 
Pommern, der fadren Andreas Magni förmodligeit war prest, 
ty Han kallaS pä sonenS grafsten för reverenckus «lominns; 
modren hette Dorothea Lang. H. lärec hafwa tjenat som prest 
wid armöett och warit känd af Carl X I, innan Han 1678 sattes 
t ill pastor HärstädeS. Följande äret stall Han hafwa tjenstgjort 
som hofpredikant under fredökongreSsen i Lund och ätföljde 
1680 generalguvernören Johan Gyllenstferna pä Hans resa till
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Köpenhamn för alt afhemta konungenS utsedda gemäl. 1684 
söreflogs H. af generalguvernören Ascheberg och biskop Hahn 
till pastor i Landskrona, men afsade stg denna befocdran. Han 
intygade 1686 stna församlingsboarS flit i kyrkobesök och läse- 
mötens biwistande. Död 1698 och begrafwen i Rengs kyrka. 
— Gift 1679 m. Susann» Achtsrheld ing,  f.^Stockholm 
1658 och efter H:s död gift med Hans esterträdare; hon war 
syster till prosten Achtschelding i Landskrona. A f H:S nio barn 
öfwerlesde honom de sju, nemligen sönerna G i l i u s ,  pastor i 
Womb, Anders,  som 1707 rekommenderades till att blifwa 
regeiiientspastor, och Petter samt döttrarna Susanns  M a -  
r ia ,  g. m. kyrkoh. Wankif härstädes, M ä r t a ,  g. m. 1. M . 
Hahne, 2. B. Hiort, 3. I .  Ring, pastorer i Fjelkinge, K a t r i n s  
och I n g r i d .

12. Lars  K rä k a , son af lsndssekreteraren i Malmö 
Swen K. och Anna LarSdotter, föddeS i Lund 1671, blef 
student i Lund 1687, i Upsala 1691, reste derefter pä föräl- 
drarnaS bekostnad till Wittenberg och Halle och blef efter äter- 
komsten till fäderneSlandet 1694 rektor wid UstadS skola. Föl- 
jande äret begärdeS Han af Magistraten i Christianstad t ill sam- 
ma befattning derstädeS, emedan "»lan förmodar förmedelst deß 
erudition och stickelighet att Scholan HLrsammastädeS sitt gambla 
beröm framdeleS behäller"; transporten blef likwäl ej af. Ester 
undergängen eramen 1700 blef K. pastor härstädes och der- 
t ill prestwigd '/« s. ä., responderade 1710 wid prestmöte, blef 
1723 prost öfwer sitt eget Pastorat och 1727 häradSprost. Han 
syneS hafwa warit eu rast och dristig man, inähända af ett nog 
häftigt lynne. Han klagade 1701 i domkapitlet deröfwer att 
prosten Stuure honom "puOIios attaquerat och öswerfallit uti 
HäslöfS kyrkia förleden den 12 Now. uti närwaro af en deel 
HäradSprästerna med grofwa bestyllningar, fulminerande och 
andre insolentier, nembl. 1. att jag med osanfärdigt tahl stoh- 
lat calumnierat honoiu för Högwörd. Fadren och pl. Von. 
Lonsistoriuni, 2. Städt efter hanS embete och 3. uti min för- 
sambling befordrat ett barn t ill Christendomb, som wore an, 
kommet frän dhe Danfle orterne utan paß och bewijS." Han 
anhöll att fä "comparera inför Confistorium" jemte häradspro-
sten och Wille framlägga bewis af häradSpresterna, "ehuru

s»
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Herr Probsten inför Högwörd. Fadren och xl. Von. (lons. in
tet lärer neka hwad Han uti sä stör assemdlee af Häradsprä- 
sterna sagt hafwer." Stuure hördeS och förklarade fig hafwa 
rykteswis försport, att Kräka beflylldeS sör de tre omförmälde 
punkterna, och derföre xio rslo derom welat fräga K. sjels. 
De blefwo flutligen förlikte inför konsistorium, "efter saken af 
wiktigare importanee eij war." 1719 Wille K. "förmedelst pa- 
storatets ringhet" ej betala mera an 13 daler till stiftetS rikSdagS- 
män, ehuru Han enligt taran borde erlägga 15 daler; flutligen 
beqwämade Han sig till att utbetala sistnäinnda summa. RengS 
pastorat uppgafs 1720 wara sä af flygsand ruineradt, att in- 
gen prest der künde subsistera. E. ä. afbrann prestgärden. K. 
dog ^  1728 och begrofs i RengS kyrka, der ett epitaphium 
öfwer honom uppsatteS. — G ift 1700 med företrädarens enka 
Susann« Achtschelding, som dog 1742. K. hade Inga 
egna barn.

13. P e t r u s  W a n k i f ,  son af kyrkoh. i Köpinge af 
GärS härad Petrus W. och Hedwig Norager, föddeS i Köpinge

1696, och förlorade wid 11 acS älder bäda föräldrarna, 
men ätnjöt sedan faderlig omwärdnad af majoren Carl Gustaf 
Bonde pä AraSlöf, som höll honom i ffola i Christianstad. 
Derifrän sändeS Han 1713 till Lunds universitet och begagnade 
der isynnerhet bäda RydeliernaS och C. PapkeS handledning. 
I  anseende till den i Skäne rädande oron reste Han och Hans 
bror Nils, som blef Pastor i Lösen, till Upsala, der de fingo bo 
i ärkebistop Steuchii huS och af honom äfwen pä annat satt 
understöddeS. Efter rySsarnas landstigning i Södermanland 
1719 äterwände W. till Skäne och blef 1723 Magister i Lund 
samt 2«/, 1724 derstädes prestwigd till biträde ät prosten Blan- 
riuS i Köpinge. Efter att flera gänger hafwa sökt befordran 
och lofwat bistop LinneriuS att bewisa sin tacksamhet, om sä- 
van wunnes, blef W. 1728 Pastor härstädeS, tilltr. 1729 
och responderade wid prestmöte 1744. Död 1752 och be- 
grafwen i RengS kyrka; bistop Engeström höll likpredikan öf
wer honom. — Gift med företrädarens styfdotter Susann« 
M a r ia  Hagman,  f. 1693, d. 1767. De hade en son och 
twä döttrar; blott en af döttrarna öfwerlefde fadren; hon blef 
gift med Hans esterträdare.
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14. Pehr L ovtn , bondeson frän LouShultS socken i
Ö. Göinge härad, föddeS 1718 och blef ester dimiSsion
frän Werjö gymnasium student 1736 i Lund, der Han under sin 
studenttid engäng blef stucken i brvstet af den'^widlöftige Wille- 
moth" sä att Han hade mehn deraf i all sin tid. 1745 blef 
Han Magister, 1746 kollega wid Malmö skola, prestwigd 
1749, pastor härstädes 1753, tilltr. 1754, oppvsterade wid 
prestmöte 1763. Biskop Heßlen omtalar honom (i programmet 
till sin doktorSpromotion) säsom sin wälgörare. Död 1785.
— Gift ^  1754 med företrädarenS dotier Hedw ig  Susanna 
Wanki f ,  f. 1730, d. 1791. Barn: Per M agnus ,  kyrko- 
herde härstädes. — N i l s  Henr ik ,  Magister och huspredikant, 
d. 1783. — Jo Han, plantagedirektör, g. m. K. M . Herlin, 
prestdotter frän Hörby; deras son är med. Prof. N. H. Loven 
i Lund. — Swen O lo f ,  förste erpeditionssekreterare,d. 1826.
— Cbr is t ian ,  handelSborgmästare i Stockholm, d. 1854 wid 
89 ärs älder.

15. Per Magnus Loven, företrädarenS son, föddeS 
härstädes 1755, blef student 1771, Magister 1775, vice kollega 
wid Lunds stola 1779, prestwigd "/z 1783, Pastor här 1786, 
honorarieprost 1789. Död 1832. — G ift "/,2  1789 med 
Clara Lidbeck, dotier af professorn i Lund Erik Gustaf L. 
och Clara Grape. Barn: P e r ,  f. 1790, d. 1847 som major 
wid WendeS artilleri, aktad för redbarhet och duglighet i sitt 
yrke. — N i l s ,  prost i Espö. — E r ik  Gustaf ,  död i unga 
ären som Militär.

16. C a r l  W inq  Wist, son af en gästgifware i Chri
stianstad och född der "/^ 1774, blef student 1793, prestwigd 
"/§ 1799, prebendekomminister i Stängby 1817, kyrkoherde i 
Fulltofta '"/,g 1821, tilltr. 1822, titulär prost 1826, kyrkoherde 
här 1833, tilltr. 1834. Han ihogkommeS som en aktningS- 
wärd, redbar och ordningSälffande man, men hade som man 
säger icke det yttre för sig säsom predikant cller umgängSmen- 
nifla. Död "/« 1838. — Gift 1822 med U l r i ka  K a t r ina  
Widegren, dotier af borgmästaren i Malmö, lagman C. F. 
Widegren och C. M . Rosenblad; äktenflapet war barnlöst och 
upplöstes genom hukruns död 1834.

17. Olof Joh an Bolmeer, son af prosten Magnus
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B. och Ingrid Katrina Lundelius, föddeS i Hwittaryd af Werjö 
stift '^ 2  1786, blef student 1805, Magister 1811, prestwigd i 
Werjö 1814, Pastor i Tryde patronella Pastorat ^  1815, 
tilltr. s. ä. efter erhällen näd. älderSdispenS, erhöll prostetitel 
1827, infödingSrätt i Lunds stift 1838, blef pastor här, efter 
att hafwa blifwit kallad till fjerde profpredikant, 1840, 
tilltr. 1841, blef prost i Skyttö härad 1843. Död 1848. 
— Gift 1837 m. Clara M a r i a  Loven, dotier af plantage- 
direktören Johan L. i Reng och enka efter kyrkoh. O. JönSson 
i Qwerrestad. Äktenflapet war barnlöst.

18. S am u el F red rik  Krook, son af komministerni 
Lannaskede af Werjö stift Anders K. och A. B. Palm, föddeS 
derstädes 1805, genomgick Werjö stola och gymnasium, blef 
student i Lund 1824, inagister 1829, doceuö i hebreista och ara- 
meista spräken 1831, adjunkt i österländsta spräken 1842, un- 
dergick prest- och pastoraleramen i Werjö 1844, blef prestwigd 
"/iL  s- ä-, Pastor härstädeS 1849, tilltr. 1850 och erhöll 
prostetitel 1852.

G ift 1844 med Emma O t t  er st röm, dotier af snic. 
karen Swen O. i Lund. Barn: Anders,  f. 1845. — Car l ,  
f. 1847. — Anna,  s. 1849«

Ayrkoherdar i 'Aaslöf sch Voderup.

1. C hristen  Jesperssön, war pastor här 1573 och 
ännu 1587, troligen t ill 1591. Förstnämnde är utfärdade ko- 
nungenettbestärmelsebrefförhonom,HanshustruLucia OtofS-. 
dotier och deraS 13 barn K i rs t ine ,  MogenS, O lu f ,  
Met te,  Johanne, HanS, N ie l s ,  M a r in e ,  Gier t rude ,  
Kar ine,  Jörgen,  E l ine  och Jesper. 1587 repareradeS 
Boderups kyrka.

2. M a tz  N ie lls s ö lt (Natliias XieoI^I llslsiugbur- 
geusis), med tillnamnet Odder (I^ntra) *), war född i Hel-

"1 Det mesta af hwad som anföres om houom och Han- efterträdare 
är hemtadt ur de» sednares är 1SS4 päbörjade och 1677 flutade uppsats,
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singborg 1563; fadren N ils HäkanSson, son af en rädman 
Hangen Tholdsen i Warberg, war sockenprest i Raus och Wäl« 
luf; modren Marna Bastianödvtter war dotier af en guldsmed 
i Helsingbvrg, som sjelf war född i Köln, men Hans hustru 
Metta war född "af fine folk" i Helsingbvrg. Ester fadrenS 
död uppfostradeS Matö NilSson af en farbroder, mester Klemens 
som war kanik i Lund och Pastor k Fjelie. Nnker tiden njöt 
Han underwisning i LundS fkola och blef 1584 "xrvkessoribus 
i Köprnhamn rommenderit" och studerade der till 1589, dä han 
af Kapitlet i Lund pä grund af deß patronrätt kalladeS till 
pastor i WäSby, hwilken kallelse ^  s. ä. bekräftadeS "af de 
4 regierende Herren" linder superintendentenS i Lund sjuk- 
lighet habe Han blifwit prestwigd s. ä. i Fruekirke i Köpen- 
hamn af seländfka superintendenten Paulus Mathi«. Men 
"formedelst quinden i bemelte VeSby kald hasde noget strengt 
röcte oc mange Börn, blef Hand resolveret Helder at ville miste 
kaldet end ecte Encke», hwilken Hand och icke Wille forflyde." 
Han lämnade derföre pastoratet och blef kapellan i Lomma, se- 
dan den förut derwarande kapellanen befunnitS willig att mot, 
taga Wäsby pastorat med ätföljande hustru. Sedan MatS 
NilSson twä är warst biffopenS kapellan och bott i Hans huS, 
kalladeS Han för sina goda gäfwor och sördelaktiga rykte, sä- 
kerligen pä biskopens rekommendation, t ill Pastor i HäSlöf, 
"huilket kald Hand icke viste at varre ledigt oc mindre det ambie, 
red, for end Hand af sognenurnden blef begieret oc hentet oc 
sang Hand sin förste messe der paastedag 1591." Han syneS 
hafwa warst en kunnig och ansedd man. Wid hyllningen 1610 
war Han deputerad frän SkyttS härad, och den tidens poeter, 
Bertil Knutsson och Tryggonius, brefwerlade med honom- 
Wid bistopSvisitation 1627 besannS allt warn i god ordning. 
Uti den af honom 1606 uppbyggda prestgärden, hwilken af- 
brann 1748, fannS ett rum med slera malningar försedda med

hwilken börjar sälunda: "Efterdi iugen ting er viSsere end döden, ingen ting 
ock uvissere end dödsens tid, sted oc maade, nn besönderligen i denne farlige, 
graöserende pegiis tid, hafwer jeg erachtet raadsamt mine hcederlige, kicere 
forcrldreS vitrm, saa och mit egit (etisinsi rove»» non 8it vit«, se6 ealsmitss, 
«jmentv Luripiäe) her nnder oc efter att flrifwe och stille."
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latinfia deviser. Han hade enligt tidenS sed antecknat namnen 
pä superintendenten och häradSprosten, i hwilkaS tid huset war 
byggdt, äfwensom fitt eget. Ofwanför den förstnämndes war 
afritad en katt med en rätta i munnen, och i en nedanför stä- 
ende verS jemfördes biflopen med en waksam katt; öfwer pro- 
stenS, Michel ChristierSsonS i Dahlköpinge, namn war afbil- 
dad en räf med en gäs i munnen jemte söljande vers:

In  ^nrvvis yuia sis, vulpes, malekaota parat»,
Xoi, possum lauäes oommemorare tuas;

Ls null! vivens 6ona, soll post knnvra pellis 
L tilis  utoungne est; lisso I>ona sola tua.

Ofwanför för sitt eget namn hade Han lätit mala enfläl- 
lande Hund med taggigt Halsband och följande vers:

11t kuZat oro lupos oanis im pi»er, eooe! tonellas 
Oekenäit Okristi sio preoo pastor oves.

Sedan Han 37 är ensam förestätt sitt Pastorat lämnade Han 
det 1628 i anseende till tilltagande alder och sjuklighet ät sin 
son, som blef ha»S efterträdare. Sa länge krafterna det med- 
gäfwo gick Han dagligen morgon och afton upp i kyrkan att 
bedja. För att päminnaS om sin dödlighet hade Han lätit för- 
färdiga sin likkista mänga är förrän älder och sjuklighet derom 
päminte honom. Mot flutet af är 1631 Märkte Han att döden 
nalkades. Han beställde dä om sitt hnS, flrcf sitt testamente 
och förordnade om sin begrafning, wid hwilken Han önflade att 
predikan ffulle hällaS af Hans wän och biktfader Hans Medel- 
far i Hwellinge. Med afseende härpä föreflref Han att man 
flulle "Hannen, maadeligen berömme." Nnder sjukdomen talade 
Han mycket om sin hädanfärd, och fade ofta: "Ieg veed vel min 
frastillielseS tid at vcrre forhanden. Hafver ikkun vagt paa 
mig S. Mathice dag, som er min egen dag, thi daa dör jeg." 
Dä denna dag ^  1632 inföll, fade Han till sina barn och 
wänner, som omgäswo honom: "det er i dag Mathice dag, min 
dag, paa huilken Gud haffner bundet mig, som och nu snart 
v il löse oc förlöse mig." Dä Han ej mera künde se de i stu- 
gan upptända ljusen och biktfadren med anledning deraf talade 
om rättfärdighetenS sol, som ewigt flulle lysa för honom, ut-
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sträckte Han si» högra Hand och försäkrade med stör frimodighet 
att Han war wiß »in det ewiga lifwet; derpä sade Han: "Ach 
Fader! i din haand befaler jag min Aand", tillyckte sjelf med 
Händen sina ögon, lade händerna samman öfwer bröslet och af- 
somnade sä stilla, att ingen af de närwarande Märkte det. Den 
1 derpäföljande MarS barS Han af sina ämbetSbröher, häradetS 
prester, till sitt hwilornm i HäSlöfS kyrka, der en grafsten redan 
1601 blifwit lagd öfwer honom och Hans hustru. Hon hette 
B o t i l d  AsserSdotter och war född pingstdagen 1569 i Halm
stad i Skäne, der fadren ASser OlSson war Pastor. Frän8:de 
till 15:de äret uppfostrades ho» i en adlig familj pä Belte
berga, der hon hölls lika med herrstapetS egna barn, och war 
sedan 1585 hoS en moster, hwarS man war borgmästare i Lands
krona. 159 t andre söndagen efter Märtensdag stod henneS 
bröllop med MatS Nilsson pä Landskrona rädhus. I  sitt testa- 
mente tackar Han Gud, so», beflärt honom denna hustrun, hwil- 
ken wäl förestätt Hans huöhällning, och "huis fine oc gode om- 
giengelse" Han näst GudS näd tillstrifwer att Han lefwat sä 
länge. De hade 12 barn, af hwilka de sei» dogo i späda 
ären; de öfrige woro: B a r rab ra ,  f. 1596, d. 1643, g. 
m. Willum Willumsen, "borger oc klabomand" i Malmö. — 
Kar ine,  f. ^  1598, d. 1640, g. m. Peder RasmuSsen i 
Malmö, som idkade samma yrke som den näst förut nämnde. 
— N i l s ,  f. '"/§ 1600, d. 1652, borgare i Malmö. — B a 
st ian efterträdde fadren. — Marne ,  f. 1604 '/^ "en onsdag, 
kyndelmässeafton under krabbens tegn", d. 1640, g. 1. med 
Nils FriS, ridefogde till Bjersjöholi» och borgare i Nstad, 2. 
m. Pastor i Swedala Hans Hansson Tinckel. — B o i l d ,  f.

1611 "under LövenS tegn", d. 1658, g. m. twä pastorer 
i Grönby, nemligen Hans Watzon och Pofwel AnderSson. — 
Anne, f. 1613, g. 1. 1638 med Henrik Pederssen Hwas, 
ridefogde till Malmöhus, och 2. 1652 med Rasmus Sörens- 
sen Brochmand, "borger och handlingsmand" i Malmö. — Ef
ter Mats Nilssons död bodde Hans enka en tid pä annerhem- 
manet i Boderup, men flyttade 1639 till Malmö, der hon lefde 
siira fem äterstäende är, aldrig försummande nägon gudstjenst 
sä länge HenneS krafter tilläto Henne att gä i kyrkan. Under 
sin sista sjukdom 1644 bad hon hjertligen: "Gud gifve jeg
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maatte lefwe til Swensten künde komme dort og af veien, ellerS 
blifwer jeg ikke begrafwen HoS min salige mand." Pä hösten 
samma är, fä dagar efter det Swenskarna brutit upp frän or
ten, tilltog sjukdomen och flutade henneS lif. Den 7Okt. s. ä. 
barS hon af 8 Prester till grafwen, der hon nedladeS bredwid 
sin man. Prosten Hans Medelfar höll likpredi'kan likasom wid 
mannenS begrafning.

3. B a s tia n  M atsö u  Odder (Lebastianu« I-utr»), 
den förreS son, föddes i Häslöf 1602. Frän sitt femte är 
t ill det tionde blef Han Hemma af informator underwisad, men 
war sedan en tid HoS sin faderö förtrogne wän, borgmästaren 
Jost Leidebordt (Ledebur) i Maliuö, med hwars söner Han in- 
sormerades af pastorS i Malmö kapellan Svffren Jenssön, som 
sedan blef pastor i Konga. Derefter war Han en tid Hemma 
och underwisadeS dels af "en smuk, loerd och ffickelig karl" Ja
kob Jönson, som blef prest pä Seland, delS af "en smuk, lerd 
och berömd karl" JoanneS Sartorius, som mänga ärrestutom- 
lands och sedan blef rektor i Nanders. 1616 kom Han till sin 
morfader i Halmstad för alt informeraS af denneS komminister, 
men följande äret sändeS Han af sin fader till Roskild, hwarS 
skola da förestodS as master Bou eller BootiuS, som warit vice 
lektor i Lund och rektor i Malmö. Denne war "ligesom föd 
til at vcrre en Scholemester" och Hans skola srequenteradeS mycket. 
I  anseende till en graSserande pest lämnade Odder med flera 
fläningar Roflild 1617 och intogS i Malmö skola; men som 
Han tyckte sig ej kunna rätt förstä "master Söfren GrönbeckS 
lectier", begaf Han sig efter nägon tid till Lunds skola, hwari- 
frän Han 1622 af rektorn MagnuS GravinS dimitterades till 
KöpenhamnS universitet. Under den utmärkte Professor» sedan 
biskopen Jesper BrochmandS "gode direetion proficerede hantem- 
ligen in kninlrunentis p6i1o8o;>6ise et tiievloAise." Han bodde 
i Köpenhamn HoS en "fornemme oc sin mand, Kongelig Maje- 
stetS winstenck", i hwars hus Han ofta sammanträffade med 
dennes styfson, som besökt flera främmande länder och "diScu- 
rerede serdeles naar fornemme och fremmede folk war over 
borde om bemelte Nigers oc landeS leilighed oc bestaffenhed." 
Som det "finntis berömmeligt saaledeS at hafwe reiset", intogS 
Odder af en stör lust att bese utrikeS orter och beslöt "at Wille
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anwände sin höieste flid (ihwad Han dog flulle lide) at samme 
oc saadanne länder kunne besee och bereisige", wägade dock ej 
för fadren yppa sin föresats, fruktande att denne flulle "det 
optage som en ungdomS forinätelse." Han beredde sig derföre 
i hemlkghet till resan och sedan de kungliga prinsarna, riks- 
kansleren Christian FriiS och flera professorer skriswit i Hans 
"stainuiebog", asreste Han till Enkhuysen med en steppare frän 
denna stad. Frän Leyden flref Han till sin fader. Ester att 
hafwa besett Hollands märkligare orter begaf Han sig till Frank, 
rike, hwarS sä wäl nordligare som sydligare provinser besökteS. 
I  Provence räkade Han i sällstap med en fransos, som föregaf 
sig wara lutheran och, da Odder omtalat att Han tillhördesam- 
ma bekännelse, angaf honom säsom en franst adelSman, den der 
ämnade sig till A ir och medhade bref t ill de evangeliste i Frank- 
rike. Odder dies pä grund af denna angiswelse gripen och mä
ste underkasta sig ransakning, men löSgafS snart och fortsatte 
resan till Marseille och derifrän till Italien, samt tillbragte 
päflhögtiden i Rom. Derifrän ämnade Han begifwa sig till 
Neapel och Constantinopel, "mens formedelst Han nocsom künde 
fornimme at enten döden eller en stör siugdom Hannen» hengde 
paa halsen, daa fröctede Han at reise videre." Han begaf sig 
nu pä hemwägen, men mäste i Fuligno gä till sängs. Der läg 
Han fein weckor pä ett Hospital, utgifwande sig "efter GudS in- 
gifwelse" för en adelSnian frän Köln, för attblifwa "diSbedre 
arcommoderet." Dä Han reste derifrän war Han ännu sä swag, 
att Han pä färden stundom soll af »inläSnan och blef liggande 
pä marken, till äSnedrifwaren fick nägon till hjelp att upplysta 
honom pä äsna». I  Loretto lag Han äter sjnk en weckaS tid, 
men sedan "melioreredis det noget efter haanden. "Frän Padua 
gjorde Han en utflygt till Venedig och Wille sedan qwarstannat 
nägon tid i Padua, för att studera medicin, hrvartill Han hade 
stör lust och för hwars studinin der »var "primaria oküoina." 
Men soin Han "destitueredeö norvis", hivilkel förmodligen »vill 
säga att Han saknade penningar, »»äste Han resa derifrän heinät. 
Genom Bäjern, Franken och Meissen reste Han till Sachsen, 
besökte Jena, Leipzig och Wittenberg samt kom ändtligen till 
Rostock, der Han efter att hafwa erhällit penningar hemifrän 
uppehöll sig nägon tid för sina studierS sortsättande. 1625
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gjorde Han ett kort besök Hemma, men äterwände derpä till Ro
stock, der Han qwarblef till 1626, da Han hemkalladeS af stn 
fader, som Wille hafwa Hans biträde i predikande. Ej längt 
derefter blef Han af prosten i Bara härad Nils Lauritsson be- 
gärd t ill medhjelpare wid Lyngby, GenarpS och GöddelöfS för  ̂
samlingar "samt ved kirken vc Sacristiet paa gaarden Hicke- 
berg." Odder prestwigdeS till denna tjenstgöring i Lunds dom- 
kyrka 25 sönd. e. Trin. 1626 och bestridde den till Pastors och 
herrflapetS stora belätenhet till midsommarstiden 1628, da Han, 
med Pastors witsord "att hafwe werit hannem icke alleneste en 
Collega och medtiener, menS e» from, lydactig och nnderdanig 
Sön i alle maader", lämnade Lyngby och mottog Häslöfs Pa
storat, som fadren till honom afstätt och hwartill Han af för- 
samlingarna bliswit kallad. 1643 promovcradeS Han i Köpen- 
hamn till Magister. 1645 ^  förordnadeS Han till vice prost i 
Skyttö härad och blef kort derefter, efter enhällig kallelse, ordi- 
narie. Wid hyllningarna i Köpenhamn 1648 och 1655 war 
Han deputerad för Skyttö härad och deltog 1657 i riksdagen i 
Odense. 1658 deltog Han jemte sju andra af SkäneS ansed- 
daste prester i Carl Gustafs hyllning. i662 understref Han 
Malmö receß och war 1670 deputerad wid e» landtdag i Malmö. 
En anteckning uppgifwer, att Han warit i fräga att blifwa bi, 
stop pä Seland, men Hans egenhändiga lefnadsteckning näm- 
ner intet derom. Under kriget pä 1670 talet blef Han fängstad 
pä Malmö flott, som det uppgifweS, för det Han nnderlätit att 
pä predikstolen bedja för swensta konunzahuset; troligen war 
Hans fel detsamma som Michel BengtsonS i Hwellinge (se pag. 
112). Af kgl. br. ^7 1679 syneö att mäster Bastian "för fit 
trolöse comportement blifwit erkiänd deß prcrpositur och kall för - 
lustigh" och Herr Lars Stobceus i Jfwetofta utsedd till Hans ef- 
terträdare, som man Wille "diöponera Mag. Bastian att god- 
willigen acceptera" (se H Nissenii biogr. wid W. Ljungby), 
men detta ändradeS och Odder frigafs samt fick blifwa wid stkt 
kall. Enligt berättelse stall följande händelse dertill bidragit. 
Under Hans fZngenstap räkade nägon förnäm och betydande 
manS fru i en swär barnsnöd, och Mäster Bastians wäl kända 
lakaresticklighet anlitades. Han infördes t ill den högwälborna 
frun, tog Henne i sin samn och fade: "Lära fru, tro och för-
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trösta pä Gud; Han stall wäl hjelpa eder"; hwarpä hon blef 
lyckligen förlöst. HanS sticklighet i läkarekonsten gaf förmodli- 
gcn anledning dertill att allmogen trodde honom "kunna wer 
än annat folk." Mähända har Han ock, föranledd af sitt muntra 
och stämlsamma lynne, begagnat sig af sina insigter för att roa 
sig med andraö okunnighet. Fattiga sjuka betjenade Han som 
läkare utan betalning och stall t ill och med för deras räkning 
Haft särstilda sjukrum inrättade i prestgärden. Han dog ^  
1683 och begrofS i HäslöfS kyrka, der en grafsten ladeS öfwer 
honom. — Odder trolofwades 1632 af bistopen Mats Medel- 
far i Bunkestods prestgärd med pastorn derstädeS Nils Alles- 
sonS enka Metta  O lsdot te r ,  hwars far Olof Stison war 
kanik i Lund och Pastor i Burlöf. Följande äret söndagen före 
Michaelisdag wigdeS de i HäslöfS kyrka af prosten Bastian 
BastianSson. Hon dog 1663. Sedan Odders systerdotter, 
Engel Hansdotter frän Grönby, som förestätt HanS hushäll, 
blifwit trolofwad med kyrkoh. I .  Arsenius i Kerrstorp, beslöt 
O. att änyo träda i äktenstap. I  Hans hus wistadeS sedan 6 
är tillbaka en dotier af Pastor i Skanör Christen Hermansson. 
Denna Anna ChristenSdotter hade warit mycket afhällen 
af OdderS förra hustru och anstod honom sjelf wäl, eftersom 
Han ock markte "at hun hafde löst til GudSfröct och sögte tit 
(naar lejlighed waer) at fröcte Gud i enlighed", och Han wißt« 
"at gemötet waer gott, huorsore hun oc waer wäll liden och 
undt af godt folck." Med anledning häraf och "med henseende 
til sin höie alderdom och alderdomS swaghed, i hwilken Han 
mest och best behöfde tieniste och tilsiun", utwalde Han "efter 
langwarig och isrig GudSfröct och paakaldelse" Henne til sin 
hustru, "höll det dog nogen rum tid hiemligit och uoffenbarit." 
De trolofwades 1666 och wigdes 1667 af prosten Nils 
Sörensson frän Malmö " i  mange fornemme folcks, adels och 
uadels, giestliges och werSligeS deriS prcesens." I  intetdera 
äktenflapet hade Odder nägra barn. Anna ChristenSdotter öf- 
werlefde honom och blef gift med HanS efterträdare.

4. Johan Eriksson Uhr war född i Uräsa i Smä- 
land omkring 1652 och blef student i Upsala 1673, i Lund 
1683. Han war 1683 vice akademisekreterare i Lund och prest- 
wigdes derstädeS '"/z 1686 till att förestä HäslöfS Pastorat,
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hwarS inkomster lära innehastS af biskop Hahn. U. blef ocksä 
gist med OdderS enka, som förut arrenderat pastoratets inkom
ster af biskopen. Underligt är, att man icke i doinkapitlets ar- 
chiv finner nägon Handling, som berättigat Hahn att ätnjuta 
inkomsterna af HäSlöfs Pastorat. Ester Hans afgäng blef Uhr 
ordinarie Pastor 1688. Smäländsta Nationen wid Lunds uni- 
versitet klagade deröfwer att U., som warit deß kurator, wan- 
wärdat deß penningar och andra tillhörigheter samt tillegnat sig 
twä Nationen tillhörige böcker. En smed i HäSlöf klagade 1704 
att U. drifwit honom nt ur ett kprkan tillhörigt hus, hwari 
biflopen tillätit honom att bo, äfwensom att U. efter en biflops- 
Visitation "älagt allmogen at dhe skulle ofra honnom i huuset 
för thy Han hade tagit emott H:r Bistoppen." Widare heter 
vet i smedens klagostrift: "an ydhermera gick om kringh enn 
Signokonna, som hafde warit utdrifwit ifrän Malmö, kom till 
Boderup, fijck Prästhnstrun det at wetha, soin gick til mig och 
bad mig, at iag Wille gä til Boderup effter Henna, och thä hun 
kom til Haslöf, gick hnn strar pä krugit, kom Prästhuustrun siälf 
til hendhc och fafnede Henne, thä war Signekonnan fuhler, Wille 
hun inthet gä med henner, uthan in i mitt huuö, Sä wardhet 
mörka natt, kom thä Prästhuustrun ind til Henna at Wille haf- 
wa Henne med sig i Prästegärdhen, Wille holt Inthet för hun 
fick mehr« Ohl, sä lodh Prästehuustrun hämpta En kanna Öhl 
thet beste hun hafdhe, thä sagdhe iag til Prästehuustrun at hon 
inthet flulle befatta sig medh Henne, thij dhet ehr fabbel medh 
henneS werk, thä lodh Prästhuustrun hempta lyß och lögthe och 
uptänthe lyß i Smedien och pä Kyrkiogärdhen, och löckten bahr 
iag sör dhennem, thä wij kom i gängen att flohla gää ind i 
huuset, Wille Signekonnan inthet gä ind, för hun fick pennin
gar, gas hon henner en 5 Rdr Crona. Sä gick hon ind och 
Prästehuustrun bagh effter, thä wart tillagit med matt och öhl 
pä boret, som til ett gille, men Pastoren flulle inthet wetta 
dheraf, thy Han soff"; sedan nu prestfrun trakterat späqwinnan 
sä att denn« war mycket drucken, bad hon Henne gä t ill sängs 
och befallte söljande morgon smeden att köra för Henne till Bo
derup; dä späqwinnan sedermera kom til HäslöfS krog, stickade 
prestfrun smeden att äterfordra en del kläder som hon gifwit 
den förra jemte de 5 riksdalerna, och ehuru dcSse es erhöllos,
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twingade Uhr, som nu fätt kunstap om saken, smeden att utbe-- 
tala 5 rdr, hwaröfwer smeden nu beklagade sig inför domka- 
pitlet. N. pästod smeden warn "en maliAaant och oalumniant.^ 
U. klagade 1706 deröfwer att pastorn i Reng L. Krakabegraf- 
wit en dräng, som tillhört HäSlöfS Pastorat, och sämedelst be- 
röfwat U. den "rätt och likstol", som borde honoM- tillkomma. 
Kräka framgaf en skrift af den aflidne drängenS syster, af inne- 
häll att hon och henneS man begärt att sä honom begrafwen i 
Reng, emedan de fruktade att icke med likstol kunna förnöja 
Uhr, hwilkenS utpreßningSbegär war dem bekant; dehadenem-- 
ligen i anseende till sin sattigdom begärt att blifwa wigde utan 
bröllopSgille och erbjudit honom 10 daler smt., men Han wä- 
grade att wiga dem förrän de tillställde bröllopSgille; detta 
jemte betalningen sör wigseln hade medtagit deras tillgängar, 
men likwäl hade de seda» mäst betala hustrunS flyttningSsedel 
med en rikSdaler. Pä sin dödSsäng stall U. hafwa vmtalat att 
Han kort förut en söndag, dä halt stod pä predikstolen, seit sin 
företrädareS flepnad komma in i kyrkan samt derwid blifwit sä 
förflräckt att Han häftigt insjuknat. Död 1709. — Med 
första hustrun, den oswannämnda Anna Chr is tenSdotter,  
som dog 1691, hade Han inga barn; andra hustrun hette C h r i -  
st ina GunnarSdot te r  K u l l i n g  och war styfdotter t ill en 
regementSpastor Edberg i Malmö. Med Henne hade U. flera 
barn; i kons. prot. nämneS sonen Er ik  och döttrarna Anna 
B r t t a  och Jngeborg;  de ärfde hwardera 262 dal. smt.

5. S im o n  A q u ilo n iu s , son af prosten Olof A. i 
Löderup och född der omkr. 1680, blef student 1697 och prest- 
wigdeS ""/,2 >702 till komminister wid Lomma prebendeförsam« 
ling, blef ^/,2 1705 Pastor i Hellestad, 1706 Magister, war 1709 
i fräga till Tygelsjö Pastorat och utnämndeS s. ä. t ill HäSlöf, 
som tillträddeS 1710. Ett halft är rfter ankomstrn hit föll han 
i en sjukdom, som aldrig füllt öfwerwannS och flutade Hans 
dagar 1713. — Gift med B r i t a  P l a u t i n ,  som war 
prestdotter frän Norrland och uppgifwes hafwa warit syster, 
dotier till bistop SteuchiuS; hon blef konserverad wid fallet. 
Barn: Anna, g. m. 1. 8. Morsing, 2. P. Hegardt, pastorer 
härstädeö. — M arg re ta ,  g. m. M . Tengwall, pastor i Lem- 
meströ.
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6. N i ls  S y l v a n ,  son af häradsdomaren Christian 
RilSson och Agneta HanSdotter, föddeS i Löderup 1665, 
gick i Malmö flola, blef student 1682, erhöll 1685 tillätelse att 
predika och tog kondition hoS tullnären Zacharias Stoboeus i 
Wad, äterwände 1688 till Lund, blef 1689 flolkollega i Hel
singborg, 1694 Magister, 1696 ^  prestwigd, 1697 rektor wid 
Helsingborgs skola, 1698 Pastor i Barsebäck, predikade 1708 
wid prestmötet och utnämndeS ^  171z af kgl. senaten t ill Pa
stor härstädes; ntnämningen bekräftades af K. M . i Timurtasch

s. si. och S. blef "/§ 1714 afbistop Stenchius installerad 
och derjemte wigd med företrädarens enka. Efter prosten Bag
gers död eftersträfwade Hedengrahn i Hwellinge och Kräka i 
Reng prepositurcn, men enligt de vfrigeS wal tillföll den S y l
van ^ /,2 1722. Död 2»/, 1726. — Gift 1. »/, 1698 m. 
M arg re ta  Frö l l inghausen,  enka efter tullnären Hans 
NilSson Holst i Helsingborg. 2. '^^1714 med B r i t a  P la n ,  
t in ,  som efter S:s död blef gift med prosten Örnberg i Dahl- 
köpinge. Med Henne hade S. twä söner, Car l  Gusta f ,
som dog i barndomen, och C h r i s t i a n ,  som blef Pastor i 
Hwellinge.

7. Lars M o rs in g , son af en hederlig och förmögen 
handlande i Wad Märten FayerSson och deß hustru Christensa 
Weibell, söddes i nämnde stad '"/r 1698, gick i skola i Wad 
och Lund, blef student 1715, utmärkte sig genom mycken flit och 
goda kunftaper samt antogs as math. prof. Conrad Quensel 
t ill informator för Hans barn, blef 1719 philos. Magister med 
det witsord, att Han "genom en oförtruten flit wunnit en full- 
kommen mogenhet i ätflilliga wackra wetenstaper." Pros. Quen
sel hyste för honom det förtroende, att Han lät honom under- 
wisa sina privatisier och försatta almanachorna för ären 1722 
och 1723. M . blef docens 1722, undergick följande äret theo, 
logifl eramen och föreflogS till Wäsby Pastorat, hwilket prosten 
Owenius Wille jemte en sin dotier öfwerläta ät honom. Denna 
plan blef likwäl om intet. Wid midsommaren 1726 blef M . 
pastor härstädes, prrstwigdeS 2»^ s. ä. och tillträdde lallet 
1727. Som landtprest fortfor Han att lämna flera ynglingar 
grundlig handledning i studier. Kyrkoh. Runbeck i Hwellinge 
anmälde för domkapitlet, att en sten, som utgjort fot till dop.
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funten i Hwellinge kyrka, men i prosten Stuures lifStid blif- 
w it säsom für hög undanflyttad, sedan af prosten Hedengrahn 
ställd i trägärden och af komministern Beckergren brukad som 
solwisaretafla, hade blifwit af Morsing hemtad t ill Häslöf, hwil- 
ket Runbeck ansäg för "en grof och wederstyggelig mißgerning'^, 
nemligen för kyrkostöld. M. dog efter en kort -fftikdom 
1735. C. Papke höll likpredikan öfwer honom; den innehäller 
intet öfwerdrifwet beröm, men intygar den aflidnes kunflaper 
och anspräkSlöShet samt uttrycker den förhoppning att Hans sinne 
under sjukdomen blifwit löst frän jordifta omsorger och med 
förtröstan omfattat Honom, i hwilken allena är salighet. — 
Gift 1727 med företrädarenS styfdotter Anna A q u i l o -  
n ius,  som äfwen blef gift med efterträdaren. Af M:s fyra 
barn öfwerlefde honom twä döttrar, Chr is t in«  M a r i n a ,  
som dog 20-ärig, förlofwad med A. Hellman, past. i Mällby, 
och I n g r i d  Margre t« ,  g. m. prosten, doktor S. Munthe i 
Malmö.

8. P e tru s  H eg ard t, son af borgmästaren JosiaS H. 
i Malmö och brorsson till domprosten Martin H. i Lund, föd- 
des i Malmö °'/» 1711, blef student 1725, höll 1731 latinfl 
parentation öfwer prof. H . Stridsbergs son, studenten Johan 
S., blef s. ä. informator hoS Hofmarschalken A. von Düben i 
Stockholm, som 1732 kallade honom till huSprest, hwartill Han 
ock ^  s. ä. i Upsala prestwigdes, blef Magister i Lund 1734, 
föreflogS 1735 af kanflikollegium till Pastor wid swensta för- 
samlingen i London, rekommenderadeS s. ä. af grefwe Arwid 
Horn till Häslöfs pastorat, utnämndes ^  173g, wid ej ännu 
syllda 25 är, till pastor härstädeS och tillträdde pastoratet s. ä. 
Han war en ansedd och kunnig man samt en god predikant. 
Wid prestmöten hade Han partes säsom opponens, vier proeseS 
och orator. 1760 blef Han vice häradsprost under prosten Tau- 
sonS sjuklighet, ordinarie s. ä. Ät prof. SommeliuS mcd- 
delade Han goda underrättelser om framlidne kyrkoherdar i Skytts 
härad. En af honom utgifwen likpredikan öfwer kprkoh. Cor- 
vin i Skanör är i anseende till spräk och innehäll att räkna 
bland den tidenS bättre homiletiska produkter. Säsom stilprof 
mä anföraS följande: "Det är icke utan att ju den af GudS
Anda i hjertat werkade troneS wißhet har stna grader; den kom,

10
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mer icke strar lil l sin fullkomliga höjd; den är ickeheller alltid 
lika hoS alla. Änskönt wi genom GudS näd och Hans AndaS 
kraftiga werkan äro komne till den räita lefwande och salig- 
görande tron pä Jesum Ehristum, det «r wisserligen sä att wi 
säsom faltige syndare endast käste wär syndabörda pä det GudS 
lam, som bortlog wär synd, endast hälle oß till Honom och i och 
af Honom försäkra oß om syndernaS förlätelse, rättfärdighet och 
salighet HoS wär Gud, sä sinne w i och förmärke dock beklag- 
ligen esomoftast ännu HoS oß sä mycken ofullkomlighet, flröp- 
lighet och swaghet, sä mycken otroSlämning, att wi alltjämt 
nödgas läna orden af hin swagtrogne mansenS mun och med 
honom innerligen sucka och bedja t ill war Jesum: Herre, jag 
tror, hjelp min otro." H. dog 1769. — Gift 1. '^ 2
1737 med företrädarens enka Anna A qu i lon iuS ,  som dog°^2 
1755 efter att hafwa födt honom 5 barn, af hwilka 3 öfwer- 
lefde fadren. Sonen Peter war stadSkomminister i Malmö; 
dottren Soph ia  B r i t a  war g. m. fadrenS efterträdare. 2. 
^ 4  1757 iFrenninge med El isabeth Dorothea von G r i -  
pen schütz, dolter af majoren wid adelssanan Anders von G. 
Hon öfwerlefde sin man, barnlös.

9. LarS Laurin, son af Martin L., Pastor i Arrie, 
och K. M . Chorin, föddeS t Skanör 1731, blef student 
1748, prestwigd , 1753, Magister 1754, Pastor härstädeS 
1771, respondenS wid prestmöte 1774 och titulärprost 1795- 
Han war en god hushällare och samlade förmögenhet; LmbetS- 
göromälen hade Han lämnat flere är före sin död, som inträs- 
fade "/z 1808. — Gift ^  1772 med Soph ia  B r i t a  He- 
gardt ,  som dog 1814 i Reng wid 73 ärS älder. De hade 
inga barn, men uppfostrade L:S systersöner, kyrkoh. L. FrostS 
söner frän Skanör, hwilka tidigt blifw it faderlösa; en af dem 
antog morbrodrenS namn och blef pastor i Hörröd.

10. I o n s  S o m m a r ,  son af prosten, dokt. Magnus 
S . och Erika Liebman, föddeö i JngelStorp 1769, njöt sin 
sörsta underwisning dels af fadren, delS under hanS sjuklighet 
af modren, fom war ganska kunnig i latin och grekifla, blef stu
dent 1781, Phil. mag. 1790, docenS i theologi 1791, prestwigd 
"/»» 1794, kollega wid Lunds fiola 1796, theol. kandidat 1797 
och licentiat 1798, rektor wid nämnda flola 1803, Pastor här-
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städeS 22/, 1809, tilltr. s. ä., erhöll Prostetitel 1812, presiderade 
wid prestmöte 1814, blef theol. doktoc 1818 och prost i Skytts 
härad 1823. Han war en kunnkg och wälmenande, men swag 
man. Död ^  1843. H. Rcuterdahl höll likpredikan öfwer 
honom och yttrade bland annat: "Han hade ett genom Guds 
ord rikeligen upplyst förständ; Han hade en djnp^men tillika 
ren och klar lärdom; Han hade ett sinne, som war mildt och 
fromt som barnetS; Han hade gern« kunnat wara det barn, 
som JesuS framställde t ill ett mönster för de sina; Han war i 
allt Ldel och sann; Han war god och trofast; Han war ostuldS- 
sull i sinne och lefwerne, sä ostuldsfull som en mennista kan 
wara det, hwilket wäl är intet inför Gud, men nägot inför 
den med tusenfaldig skuld belastade werlden." — S . war icke 
gist-

Skr i f te r :  Se MarkllnS disputationskatalog.
11. Johannes  P e t te rs s o n ,  bondson frän ToarpS 

socken i Skara stift och född der 1795, blef student 1812, 
Magister 1820, docens i theologi 1821, prestwigd " / ,  1831, 
föreflogS till adjunktur i österländsta spräken 1829, i theologi 
1833, till theologist Profession s. ä., blef theol. adjunkt och 
Pastor i KerrStorp 2»/, 1835, tilltr. s. ä., erhöll prostetitel 1836, 
förestod Professionen i pastoraltheologi flera är, war adjunge- 
rad domkapitelsledamot 1839—1844 och förordnadeS 1843 t ill 
ordinarie domkapitelsledamot, förestogs t il l domprosteriet i  Skara 
1841 och i Lund 1844, blef pastor härstädeS "/, s. ä., tilltr. 
s. ä., blef prost i SkyttS härad «/, 1848, L. N. O. 1854.

Gift 22̂ 0 1844 med Celestine Soph ie  W i t t i n g ,  
dotier af kapten Anders Johan W. och H . G. Rydberg. Barn: 
Car l  Peter Johan,  f. 1349. — LarS A re l  Gusta f ,  
f. 2»/, 1850. — E m i l  Frans Oskar, f. »/, 1851. — Chr i -  
st ina Gustawa M a th i l d a ,  f. 2«/, 1847.

S k r i f t e r :  se Lunds stifts matrikel 1854. Bland dem 
märkeS "Hebreist grammatik", ett sjelfständigt och grundligt 
arbete.
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Ryrksherdar i Ztora och Lilla Äagarp.

1. Jakob Hemmingse» i Store Slaagerup har un- 
derskrifwit en hyllningsfullmagt 1584; namnel sinneS pä en 
kyrkokalk med ärtalet. 1578.

2. Jacob Jenssön, som utan att angifwa bonings- 
orten undertecknat en dylik fullmagt 1610, war sannolikt pastor 
HärstädeS.

3. HanS Knudfön war pastor här 1624 och är den 
ende som nämnes i V.B., der visitationer omtalaS för ären 
1619 och 1635. Wid den sednare befunnos nattwardöbarnen 
war« föga kunnige.

4. N ie lls  Jacobsön i Slaagerup har underftrifwit 
hyllningsfullmagterna är 1648 och 1655.

5. N ie ls  Haussen C im bres förekommersom pastor 
HärstädeS först 1681, men hade säkert dä länge warit det, ty 
da Han 1685 antog vice pastor, hette det att sädant skedde, 
emedan Han i anseende tili sin älder och sjuklighet icke künde 
som sig borde befrämja uniformiteten. Död 1688. HanS 
enka hette K i rs t ine ,  och deras dotter E l ine war i fräga att 
blifwa konserverad wid pastoratet samt erhöll, da det icke bles 
af, 100 daler smt. säsom ersättning.

6. Z a c h a ria s  N ilS son  H ern eru s , son af lektorn 
i  Werjö, sedermera pastor i Gärdsby Nils H>, g. m. en dotter 
af biflop Zach. Lundebergius, bles ^'/,2 1685 af företrädaren 
kallad till vice Pastor och succeSsor i kästet; i lön skulle Han 
hafwa ärligen 40 dal. smt., husrum, mat och öl, sang, twätt 
och wärme i prestgärden, en häst född och äkerjord till 2 tun- 
norS utsäde, hwilken skulle plöjas med pastorö stutar; deremot 
lofwade H. att icke gifta sig utan pastorS samtycke samt att, 
efter dennes död, förse HanS enka med husrum och uppehälle. 
Dä Han i sin afgifna förbindelse kallar den gamle pastorn och 
Hans hustru för föräldrar, sä war Han förmodligen förlofwad 
med deras dotter. K. M . biföll den mellan Herr Nils och Her
nerus uppgjorda förbindelsen, och den sednare prestwigdes 
1686. Sedan den gamle Herr N ils aflidit, begärde församlin- 
garna 1688 att fortfarande sä njuta Herneri "sjählawacht- 
ning", och K. M . tillät "/« s. ä. HanS introduction säsom or-
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dinarie Pastor, enär Han blifwit fördelaktigt witSordad och Wille 
"genom gistermäl nprätta och conservera den aflidne prestoris 
hus." Den redan 1685 tilltänkta förbindelsen niellan H. och 
företrädarens dotier war alltsä ännu icke fullbordad; den blef 
det ickeheller sedan; H. maste köpa sig fri frän Henne och gifte 
sig sedan med Metta Wandel. Han dog ^  1693. Hustrun 
lefde efter honom och klagade 1695 i domkapitlet deröfwer 
att gouvernementSfistalen Daniel Brun i Halmstad, som lof- 
wat Henne äktenstap, i Halland trolofwat sig med en annan.

7. Jö n s  M u n th e , son af kyrkoherden i Bösarp HanS 
ArnoldSson M., blef 1689 prestwigd till medhjelpare ät forste 
stadskom. i Lund, men förordnadeS s. ä. till prest wid en sjö- 
erpedition till Portugal. 1691 erhöll Han K. M:s rekommen- 
dation t ill Hammarlöfs Pastorat, men dä konsistorium dertill 
utsett en annan, lät K. M . derwid bero, men anbefallde konsi, 
storium draga försorg "det denne Skeppspresten Hr. JönS Mun- 
then med nägot honom anständigt Pastorat mä blifwa ihäg- 
kommen, eftersom War nädige willie är at Han för sine beswär- 
lige resor till Portugal! med nägon god lägenhet stall blifwa 
soulagerad." I  bref ^  s. ä. yttrade konsistorium till Mun
the, att dä Han änyo ämnade sig ut pä en längre färd, wore 
det bäst att Han lämnade tankarna pä befordran tills Han komme 
hem; härpä swarade Han: "Jag hafwer inhämptat af Consi- 
storii bref daterad d. 27 Aug., om Konunghens emoot migh, 
en meriterad Person, stora och högpriisliga nädh, men tenna 
bewijsta nädh war migh genom tälamods afspijsande afsturin, 
teraS swar, att Konunghen för tett jagh teß stöcre couratz stole 
hafwa till att reßa uth thett Han muntligt Konunghen sielf aff 
migh begäradhe och tä forseckrade migh om Pastoratet, men nu 
Konunghens resolution ähr om intett gort, tett jagh genom 
hanß Höggrefl. ErcellenS Wachtmeister, Gref Ascheberg och Gref 
Skönleben migh förhwerhfwat habe. Consistorii bref tet för- 
mälder om FrillestadS pastorat uthi Blechingh, men iagh af brefuet 
inghen grundh kan udfara om iagh recommenderad «hr, uthan 
te biudher migh att tvfwa och hafua tälamod, till teß iagh kommer 
igen,iagh siuneS tälamodett ähr alt för stört nu 3 reesan emoot Con- 
sistorii höga och stoora löffter, när wi engängh habe rest ten wä
gen stole fä tett besta fram för andhra Pastoradt, som och Ko-
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nunghens ordre och nädiga behagh ä r . ------------ Iagh stole
wäl intet mehr lusta att reesa trn wägen mehr, war tett icke 
för noghra Göttista gamla Swensta flrister, som lendha til 
Swerriges upplysning, iagh udsport hafwer lendher förthenstull 
t ill det Högw. Conslstorium min tienstliga bcgeran iagh härom 
moste undherwijsaS om iagh recommenderad ähr, terjempte när 
ten kommer till Högw. Konsistorium Konunghcns nädiga reso- 
lution, att iagh kan weta huru iagh migh heruti stella stall om 
iagh intet promoverad warder min nöd och bedröfweliga till-
ständ inför min nädiga Konung begrätha kan"------------ . Pä
denna oförstämda och «seit hoprafsade strifwelse swarade bistop 
Papke med ett allwarsamt bref, hwari Han bad M . "wara för- 
säkrad, att dä Han sä sitt onda sinne utgjutit och ej wetat bättre 
sin bistop och konststorium alt wörda, stulle Han det ä behörig 
ort answara och lära en annan gäng det fjerde budet bättre 
iakttaga." Hemkommen till fäderneölandet blef M. likwäl 1693 
Pastor härstädeS och tillträdde pastoratet 1694. Han "ercuse- 
rade sig" '̂/g 1693 "att ächta änkian i Slägerup, föregifwande 
sig med en annan wara förlofwat." Wid ett prestmöte hade 
Han uppdrag att predika; den som seit prof pä hanS stilistista 
förmäga kan tweka om detta uppdrag war en utmärkelse in 
donrtln eller in rnalam hartem. Latin stref Han nägvt bättre än 
swensta, om Han, säsom det uppgifwitS, författat den versifie- 
rade grafstcift öfwer kyrkoherden L. Stub i Skanör, hwilken i 
denneS biographi omnämneS. 1722 afstod Han pastoratet ät 
B. Tydell, med hwilken Han sedan icke künde komma vfwcrenS. 
T. gjorde anspräk pä en del fvrmoner hwilka M. lofwat honom 
" i sin hetsiga och häfliga sjukdom dä Han intet wißte hwad Han 
sade eller gjorde." M . afled ^  1724- Han tprde haswa 
warit gift twä gänger; förra hustruns namn och börd äro 
okända; hennes mor lefde 1703 i Götheborg; sednare hustrun 
hette Chr is t i  na En ge ström och war syster t ill bistop Enge
ström. Barn: Swen Johan,  theol. Pros, i Lund tse 1.313). 
— M är ten ,  tullnär i Carlöhamn. — Hans,  stadsfiflal i 
Malmö. — Chr is t ina  Marg re ta ,  g. m. fadrens efterträ- 
dare. — Anna M a r i a ;  hon war förlofwad 1730, troligen 
sedan g. m. komministern i Bredaryd af Werjö stift I .  Lindbcrg 
(Ny Smäl. bestr. 3. 157). Huruwida deöse M:s barn i an
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seende till äldren borde stä i drnna ordning, samt om Han hast 
flera barn, är ej kändt.

8. B v e t i n s  T y d e l l ,  son af en mönsterstrifware j 
Helsingborg, gick i stola derstädeS, blef student 1713, kallades 
1719 till Pastor wid norm stänsta kavalleriet och blef 1722 
Pastor härstädes och gift med företrädarens dotter Ch r is t i  na 
Margreta Munthe. Han lefde i oenighet med"'swärfadren 
och, efter dennes död, med swärmodren. Död 1728. Hustrun 
lefde efter honom ännu 1737; hon önskade 1732 att genom gif- 
termäl med kyrkoh. FlorcruS äter komma till pastoratet. T . 
efterlämnade 3 smä barn.

9. A n d re a s  H i l l e n i u s ,  westgöthe, prestwigdes ^  
1718 till tjenstgöring i Stäfwie, blef Magister 1723, Pastor här- 
städeö 1728, tilltr. 1729 och dog pä Höften 1730. En fläg- 
tinge till företrädarens enka klagade att H. brutit ett Henne 
gifwet äktenskapslöfte. Hillenius war gift med M ä r ta  K a r -  
ström, dotier af kyrkoh. i Ahlstad Swen K. Hon blef sedan 
gift med Hillenii efterträdare.

10. A n d e rs  F lo roeus ,  son af Daniel F., prost i 
Raflunda, och Christina Herlin, föddeS i Lund 1692 och stude- 
rade i Äbo ej utan framgäng, säsom egande ett owanligt minne. 
I  Stockholm stall Han engäng pä en dag hafwa predikat pä 
Ire spräk, nemligen swensta, finsta och tysta. 1724 blef Han 
stolkollega i Malmö och stall i denna befattning hafwa ädaga- 
lagt kunflaper och flicklighet, men förde ett lastbart och förar- 
gelsewäckande lefwerne. Pä sommaren 1731 blef Han utnämnd 
och i Maj 1732 prestwigd till pastor härstädes. Ehuru Hans 
osedlighet ännu icke ädragit honom nägon anklagelse, ansägs 
Han likwäl för en owärdig medlem af prcstcständet; bistop Ry- 
delii yttrande till domkapitletS Protokoll, att F. smygt sig in i 
presteständet under bistop Linnerii "sjukdom och stora älderdomS- 
swaghet", torde nemligen säkert antyda att F. ej kunnat blifwa 
prest under en samwetsgrann och kräftig bistop. Sedan F. 
blifwit pastor, följde den ena standalen pä den andra. 1732 
anklagadeS Han att hafwa brutit det äktenskapslöfte, hwilket Han 
i flera wittnens nürwarv gifwit kyrkoh. Tydells enka; de för, 
liktes flutligen och hon nedlade sina anspräk. Följande äret 
blef Han instämd inför häradsrätten för lägerSmäl med sin hus-
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hällerfia Mariana Brandenburg, prestdotter frön Söfde. Wid 
ransakningen inför häradsrätten förebragteS inga bewis för lä- 
gersmälet, men det upplystes att Mariana Brandenburg bedt 
Florcei öfrige tjenare uppmana honom till giftermäl med Henne 
och lofwat dem penningar, om det lyckades. Hon föregaf sig 
hafwa 14 weckor efter lägersmälet "framfödt ett mißfostcr" d. 
w. s. fätt mißfall, men det künde ejheller bewisas; anledningar 
förekommo dertill att detta warit en af Henne sjelf uppspunnen 
dikt för att gifwa styrka ät anklagelsen mot FloroeuS. Denne 
förnekade ocksä bestämdt sin brottslighet och frikändes i denna 
sak. HäradSprosten Örnberg samt kyrkvherdarne Tauson, Hell- 
man, Klingenberg och Morsing begärde att biflopSvisttation 
matte blifwa anställd i Slägarp, men sädant blef ej af i Lin- 
nerii lifstid. F. war emedlertid sörekallad inför domkapitlet 
och erhöll föreställningar angäende "oförsigtigheten att taga i 
huset en sä ung menniska", hwarpä Han genmälde, att hon ej 
wore sä ung, utan öfwer 30 är. 1735 blef det anmäldt, att
F. ej höll gudStjenst i laga tid, habe försummat sjukbesök hos 
en swärmodig hnstru, men twingat Henne att begä nattwarden, 
hwaröfwer hon sedan räkat i swära samwetsqwal, war miß- 
tänkt för otuktigt Umgänge med en qwinSperson i pastoratet, 
drack sig ofta drucken sä wäl pä krogar som i sitt eget huS, 
flog sin hustru, swor och bannadeS m. m. Särflildt anfördes, 
att Han päffdagen warit drucken under gudStjenstens förrättande 
och i predikan uppmuntrat härda man att flä sina Hustrur med 
de orden: "en öhrfihl kostar sä litet", samt bewisat "att qwin- 
norna äfwen wore menniflor", hwilket ansägS "syfta pä fäfäng 
ro och gyckleri", men af Florcrus förklarades hafwa äsyftat 
qwinnornas tröst och uppmuntran. Det blef i domkapitlet af« 
taladt, att biskopen, utan att F. derom blefwe pä förhand un- 
derrättad, skulle resa ut till Slägarp för att hälla undersökning 
angäende nämnde angifwelser. T. blef s. ä. instämd inför 
prestmötet. Han infann sig der i drucket tillftänd. I  flutet af 
s. ä. dömdes Han till suspension och att under suspensionötiden 
mista halfwa lönen. Han fortsatte emedlertid sitt skändliga lef- 
werne, men skamlade falfla intyg om oförwitligt förhällande. 
Osedligheten i sörsamlingarna war enligt hwad som upplystes 
wid ofwannämnda undersökning förfärlig; isynnerhet följde mo-
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derförsamlingenS inwänare sin pastorS erempel i fylleri och 
gudlöShet. Han blef anyo suspenderad och flutligen ^ /, 1737 
dömd till afsättning. Kort derefter begaf Han sig till Stockholm 
för att utwerka ändring af denna dom, men innan nägot med 
afseende derpä Hann afgöras, dog "denna liderliga och ogudak- 
ti'ga prestmannen" (kons. prot.) i Stockholm i Juoi 1737. —
F. hade satt kallelse till pastoratet med wilkor att äfta kyrkoh. 
Tydells enka, men undandrog sig uppfyllandet af detta wilkor 
och gifte sig i stället med kyrkoh. Hillenii enka M ä r ta  K a r -  
ström, som icke lefde länge derefter; wid Heimes begrafning 
"klappade Han i händerna och hoppade som en galning", enl. 
Elmgrens anteckning. Sedan blef Han gift med Anna C h r i 
stin« Schre i t ,  dolter af en kronobefallningSman. Hon war 
mycket ung och blef af F. ej allenast agad med riö som ett 
barn, utan ock sä grymt handterad, att hon mäste fly ur huset. 
Hon öfwerlefde honom och erhöll nädär, ehuru K. M . i an^ 
seende till mannens fländliga sörhällande twekade att bewilja 
Henne denna förmon.

11. Johannes B i l l in g ,  son af kyrkoh. Päl B. i 
Efwerlöf och född der 1702, prestwigdes s/,2 1725 t ill tjenst- 
göring i ÄhuS och blef 1736 huSpredikant hoS en grefwinna 
Piper. Förmodligen war det genom henneS rekommendation 
som Han 1738 blef Pastor härstädes, oaktadt Han wid walet fätt 
endast fä röster och konsistorium förordat den äldre och mera 
förtjente L. Lefgren, som warit vice Pastor härstädeS och nitiskt 
werkat för att äterställa stick och ordning (se om honom wid 
Ö. Herrestad). B. erhöll 1774 sin son Johan Paulus t ill vice 
pastor och dog 1783, warande enligt Lunds Weckoblad "för
modligen den äldste prest i stiftet." — Hustruns namn är ej 
kändt. Barn: Anna M a r i a  f. 1739. — Johan P a u lu s ,  
past. i Espö. — Chr is t in«  K a t r i n «  f. 1744, d. 1745. — 
Chr is t in«  K a t r i n «  f. 1748.

12. S im o n  P a lm , son af kyrkoh. Petrus P. i Löwe
stad och B. M . Sinius, blef prestwigd 1762 och Pastor här 
2̂ /4 1784. Enl. Elmgren war Han en "förnuftig och bestedlig 
man." Död itzo8 wid 70 ärS älder. — G ift med C h r i 
st in« F linck. Deras enda barn Beata Magda lena  war 
gift m. prosten Sjödahl i Skabersjö.
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13. Johan Areskoug, son af en glasritare och född 
pä Gustafsberg i N. ÄSbo härad °/z 1757, blef kudent 1780, 
prestwigd 1781, Pastor här ^  1809, tilltr. s. ä. Död

1831. — Gift m. El isabeth Feuk, hwarS far war 
prest, men dog obefordrad; hon dog 1816. Barn: M agnus  
Eduard,  f. 1813, phil. mag. och kollega wid Malmö flola. 
— Anna K a t r i n « ,  g. m. prosten G. F. Hollenius i Qwer- 
restad. — Chr is t ina  Cha r lo t ta ,  g. m. prosten I .  N. Qui- 
ding i Löwestad.

14. J o h a n  P e ter HanSson, son af Per H., prost 
i W. Karaby, föddes '"/§ 1794 i CarlSkrona, der fadren dä 
war stadSkomminister, blef student 1797, Magister 1814, docens i 
allm. Historien 1815, rektor wid Christianstads stola 1820, op- 
ponens wid prestmöte 1826, prestwigd 1827, Pastor härstädeS 
" / r  1832, tilltr. 1833, erhöll prostetitel 1836. Död "/« 1838 
derigenom att Han pä en resa, dä hästarna flenade, sprang af 
wagnen, föll och stadade hufwudet. — Gift 1827 med August« 
Emerent ia Lundberg, HwarS far war auditör. Barn: 
Emma Anna M a r i a  Gustawa f. 1828. — Colma 
N a ta l i a  U l r i ka  El isabeth, f. 1831, d. 1854. — Geor
gine» Augusta Chr is t ina  Regina f. ^  1832. — He l-  
»nina Hortensia Eugenia Char lo t ta  f. 1833. — 
Per Henr ik  W o l fgang  f. 1834, student. — As th i l d  
f. 7/g 1836. — H i l d a  Rosina Bernhard ina  f. /̂, 1838.

S k r i f t e r :  Se Lunds stifts inatrikel 1832 p. 137.
15. H am pus K ris to ffe r  T u llb e rg , son af rege- 

mentS»väbeln Tyko T. och Gustarva Helena Tigerström, föddes 
i NöbbeledS socken af Werjö stift 1796, blef student 1816, 
Magister 1820, docenS i österländsta spräken 1822, adjunkt i 
samma spräk 1829, föreflogS till Profession i samma sprak 1824, 
förestod denna Profession sammanlagdt öfwer 2 är, prestlvigdes

1835, blef Pastor här 1840, tilltr. 1842 och erhöll 
prostetitel 1843.

G ift s/z 1842 m. U l l a  Stack,  dotier af handlanden i 
Lund Joseph S. och Greta Maja Kihlgren. Barn: Tyko 
Car l  P h i l i p  Joseph, f. ^  1843. — Hasse Werner,  
f. »/j, 1844. — Otto  W i lhe lm  K y l ,  f. -»/, 1847.

Sk r i f t e r :  Se Lunds Stifts Matrikel 1854.
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Ryrkoherdar i Westra och Fru  Lhlstad.

1. Laurentius war Pastor här pä 1560-talet och san- 
nolikt dä en gammal man, alldenstund Han hade medhjelpare. 
Hans son Zacharias blef 1560 dertill prestwigd, och 1565 
ordinerades en wid namn Andreas Johannis  dertill.

2. Pcder Haussen uppgifweS hafwa wkirit Pastor 
härstädeS 1598.

3. Jeppe Pedersen förekommer i denna ordning som 
pastor, men utan tidöuppgist.

4. Johannes G lu d  nämneS i Sigw. Grubbes dag- 
bok ^ /, 1609 som '̂ prcrst i Frue Alstad." HanS namn finnes 
ej pä hyllningsfullmagten af är 1610.

5. Peder H anssön, som undertecknadt nyßnämnde 
dokument, war sannolikt Pastor HärstädeS. Honom angä mä- 
hända orden "remotus etirrin »b oküoio", hwilka i V.B. säkert 
blifwkt antecknade om en pastor i Ahlstad, hwilkens namn ej 
synes, emedan en del af bladet är bortrifwet.

6. Jens M a ttz e n  war pastor här 1624 och lesdeän 
1648. Wid bistopSvisitationer 1619 och 1627 befanns allt wara 
i god ordning.

7. D om inicus Jacobsson war pastor här 1655 
och troligen till 1667. HanS enka lefde ännu 1681 i Kö- 
penhamn, och sonen HanS war pastor i Kjellstorp.

8. H ans Lauritson  R avn  blef pastor här omkring 
1667 och war det ungefär tio är. Han war gifl med en dotier 
af kyrkoh. Olof Assersson i Kerrstorp af One härad och hade 
med Henne följande barn: Jakob, som kallade sig Rafe-  
niuS och war kronobefallningsman samt far ät stadSkommini- 
stern AhasweruS R. i LandSkrona. — M a r i a ,  g. m. 1. kyr
koh. W. ArseniuS i Tygelsjö, 2. kyrkoh. P. Plantin dersam, 
mastädeS, 3. kyrkoh. L. Nobelius i Tommarp. — Anna C h r i 
st ina, g. m. tullförwaltaren HanS Munthe i Cimbrishamn 
och mor ät prosten doktor Swen M . i Malmö. — A p o l l o 
n ia,  f. 1672, d. ogift i Tommarp 1729.

9. Ä tzer O lsson , prestson frän Kerrstorp och swäger 
till företrädaren, blef prestwigd till pastor HärstädeS 1677. 
Kyrkorna hafwa i HanS ämbetstid undergätt betydliga repara-
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tioner, och Han har börjat den äldsta här bestntliga kyrkoboken, 
pä hwars första blad Han tecknat: "Anfängh uppä kyrkoboken, 
efter kyrkoordningen 1688." Han dog "/§ 1699, och war "hanS 
älder och ähr 50" enl. kyrkoboken. HanS enka lefde ännu 
1702. Sonen O lo f  kallade sig Ahlst röm och blef Pastor i 
Brandstad.

10. Sw en K ars trö m , bondson frän Lomacyd afLkn- 
köpingS stist och född 1660, sattes 1673 i flola pä Wisingsö, 
blef student i Lund 1684, war informator hoS ryttmästaren 
Tornerfelt i Glimäkra socken, blef "/,o 1690 Pastor wid öf- 
werste GyllenpistolS regemente, undergick eramen inför domka- 
pitlet 1699 och blef Pastor härstädeS i början af följande äret. 
Död '2/2 1724. — Enligt ett bref srän nyßnämnbe öfwerste 
Wille K. gifta sig med enkan efter regementSpastorn Christian 
Hofwerberg, en norrlänning och bror till prosten Johan H. i 
Malmö. 1712 nämnesK:s hustru I n g r i d  Swedina. Enka 
lefde efter honom ännu 1728. Han hade 4 söner, Er land ,  
E r ik ,  Lars och Johannes, af hwilka de twä medlerstadogo 
i späd älder. Döttrarna M ä r ta  och S oph ia  blefwo prest- 
hustrur, den förra i Slägarp och den sednare HärstädeS.

11. P e tte r  Tauson, sonaf rädmannen och winhand- 
laren JonaS T. och Gya PerSdotter Rhode, föddeS i LandS- 
krona 1688, gick i flola i nämnde stad, blef student 1706, 
kalladeS 1712 af sin företrädare HärstädeS till medhjelpare och 
prestwigdes s. ä. Han syneS hafwa begagnat det wigsel- 
formulär, som brukades under det Skäne tillhörde Danmark, 
hwarföre Han 1715 erhöll päminnelse att "wid Brudwigsel 
ställa sig efter kyrkioordningen och L^iioäi flut." Redan i fö- 
reträdarens lifstid erhöll T. fullmagt som pastor HärstädeS ^ 7  
1718. Här war pä 1730-talet en "ogudaktig, förargelig och 
samwetSlöS klockare" wid namn Michael Ohltin; prosten Örn- 
berg anhöll att "denna wanartiga büß", som af inga förma- 
ningar lät sig rätta utan blef ju wärre och wärre, mätte re- 
moveraS och allwarsamt straffaS. 1738 blef T. prost i Skytts 
härad. Han war aktad säsom en rättflaffens man. Pä sina 
sednaste är war Han sjuklig och sä minnesflö, att Han ej kände 
sina närmaste. Död 1760. — Gift 1. 2'/, 1713 med före- 
trädarenS dotter Soph ia  Karström, som dog 1730 efter en
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läng och swär sjukdom. Barn: Gya;  hon begärde 1738 cita- 
tion pä sin förrymde man, handlanden JönS Äkerberg i Trelle- 
borg, blef frän honom flild och sedan gift med prosten San- 
teSson härstädes. — Jonas,  pastor i Löwestad.— Elsa M a 
r ia ,  f. 1720, d. ogist 1749. — Swen,  f. 1723, war Magi
ster och prest, men fick aldrig Pastorat; Han habe en fäban Sten- 
tors-stämma att, dä Han tjenstgjorde wid Lunds domkyrka, kla- 
gade stadenS inwänare att Han talade alltför högt, och Han fick 
af domkapitlet förmaningar att moderera sin röst. — I n g r i d  
M a rg re t« ,  f. 1724, d. ogist 1749. — Gudmund, f. 1728, 
rädman i Helsingborg. — Deßutom 3 döttrar som dogo i barn, 
domen. 2. 7/4 1731 med B r i t a  Chr is t ina  Carney,  f. 1698, 
dotter af tullinspektoren Johan C. i Lund. Barn: Johan,  
f. 1732. — Henr ik  Lorenz f. 1735. — Petter f. 1739. 
— Deßutom en son som dog i späd älder.

13. Jö r i s  R u n s t r ö m ,  son af Nils R., pastoriEspö, 
och Dorothea Wandel, war södd omkr. 1707. I  anseende till 
föräldrarnas eftergifwenhet fick Han i barndomen hafwa allt i 
öfwerflöd, hälla hästar och hundar m. m. (jfr. A. Stures iO . 
Torp biographi), men mäste sedan som Pastorsadjunkt länge 
kämpa med brist och fattigdom. Prest blef Han 1736, tjenst, 
gjorde länge i Harlösa och war pastor wid södra flänfla kaval- 
leriet, innan Han ^  1761 blef pastor härstädes. Död ^  
1763. — G ift m. Fredrika W a l lg re n ,  dotter af prosten 
Bengt W. i ÖSsjö. Dottren Dorothea K a t r i n «  blef 1764 
i Ahlstad gift m. studenten Ions Aschengren; en annan dotter, 
El isabeth Amal ia ,  dog derstädes 1765 wid 17 ärs älder.

13. O t t o  B e r n t  S a n te s s o n ,  son af ryttmästaren 
Bernhard S. och bror till prostarna Santesson i Hjortsberga 
och Mörrum, föddeS omkr. 1725 i Göinge härad, blef student 
1743, Magister i Greifswald 1751, prestwigd till tjenstgöring 
härstädes s. ä., bosatte sig sedan pä Pastors annerhemman i 
Fru Ahlstad, blef 1757 viee pastor härstädes, 1765 ordinarie 
pastor och 1795 titulär prost. Prestgärden sattes af honom i 
godt stick, äfwensom församlingarneS ekonomista angelägenheter. 
Han samlkide betydlig förmögenhet sä wäl i penningar som 
jordagods. Död wid ett besök hoS sin brorson inspektor San
tesson i St. Beddinge 1800. — Gift 1. ^  1755 m. Gya
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Tauson, f. 1713, d. ^  1786, prestdotter härifrän. Sonen 
Bern t  Petter,  f. 1757, war Magister och regementSpastor, 
tog affled frän denna befattiiing 1785 och tjenstgjorde sedan 
som adjunkt, men uteflotS frän förstag till Pastorat, pä den 
grund att Han genom afffedötagandet frän rcgementspastorstjen- 
stcn gjort sig widare befordran förlustig; d. pä 1830-talet. 2. 
^  1787 m. Anna M a lm ,  som öfwerlefde honom. I  W. 
Ahlstads kyrka finnaS porträtier af prosten SanteSson och Hans 
första hustru.

14. Frosten S w an a n d e r, son af hemmansäboen 
Truls Persson och Agda Frostensdotter, föddeS i SwenStorp 
af OuSby socken '?/, 17^2, studerade i Lund under mycken fat- 
tigdom, blef prest 1766, Pastor i Hyby 1772, opponenS 
wid prestmöte 1774, titulär prost 1786, prost i  Bara härad 
1798, transp. Hit 1800, tilltr. 1801. Död ^  1806 och be- 
grafwen i Hyby, der Hans porträtt finneS i kyrkan. — Gift 

1773 m. Elsa M a r i a  A g re l l ,  prostdotter frän Hyby, 
f. 1757, d. 1813. Af deras 11 barn äro följande kända: 
M ar ia  Char lo t ta ,  g. m. kyrkoh. A. Folker i Hyby. — 
Jonas,  f. 1777, d. 1800, kgl. sekter. — Are l  Fredrik, f. 
1779, d. 1805; kanSlist i krigSkollegium. — Frosten, f. 1780,
d. 1828; bryggare i Götheborg. — Chr is t in»  Sophia,  
f. 1782, ogift. — Lowisa, f. 1784, d. ogift 1815. — O lo f ,  
f. 1786, Magister och legationsprest i London, d. af lungsot i 
Tanger Pä afrikanska kusten ^  1815.

Swanander ihogkommeS säsom en särdeleS qwick man, 
lycklig poet och begäfwad predikant, men beklagligtwis künde 
Han ej motstä stn benä^enhet för spirituosa, den Han likwäler- 
kände och beklagade. Atskilliga rätt wackra tillsällighetSverser 
af honom finnaS införda i Lunds Weckoblad pä 1770- och 80- 
talen. Hans predikningar torde, ehuru renlärige, icke Haft nä- 
got djupare innehäll, men gjor.de intryck pä ähörarne genom 
ett lyckadt framställningSsätt och ett lifligt yttre fvredrag. Mycket 
uppseende wäckte i mer än ett afseende Hans likpredikan öfwer 
kornetten Fredrik Trolle, fröknarna Brita Sophia och Elisabeth 
Augusta Trolle samt mamsell Margret« Harm ens,'  hwilka är 
1775 drunknade wid en lustfärd pä en insjö (jfr. Barfod, 
märkwärd. om flänffa adeln p. 49 ff.). Denna bedröfliga hän-
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delse wäckte i hela provinsen det lifligaste deltagande. Predikan 
har till ingängSspräk de wäl walda orden i Jer. 31. 15: Man 
Hörer en klagelig röst och bitterlig g'rät i höjden: Rachel be- 
grätcr sina barn och w ill intet lata trösta sig öfwer stna barn, 
ty det är ute med dem. Terten är Baruch -1. 19, 23: Drager 
hädan, I  käre barn, drager hädan; men jag är-öswergifwen 
och ensam. Jag hafwer lätit eder fara med sorg och grät: 
men Gud stall gifwa eder mig igen med glädje och fröjd ewin- 
nerliga. Öfwer samma tert hade S. predikat söndagen före olyckS- 
händelsen, dä de aflidnemed owanlig andakt och rörelse afhört 
Hans tal. Likpredikan lär af ingen afhörts man djup rörelse 
och tärar; men officerarne wid det regemente, som kornett Trolle 
tillhört, förtörnadeS högligen öfwer predikantenS yttrande, att 
denne mähända blifwit sä tidigt bortryckt, pä det att Han matte 
undgä det förderfliga inflytandet as elaka föredömen; "hade 
Han", heter det, "satt lefwa längre, hwem wet, om icke sadana 
förförelser kunnat möta honom, att Han aldrig fätt möta i lju- 
senS rike? Huru lätt hade det kunnat hända i en werld, i en 
tid, dä man ej sällan gör sig ett nöje af att leka med Gud och 
Gudadyrkan, Himmel och helwete, försummar de heligaste plig- 
ter och utöfwar de stamligaste lasier." Man trodde att härmed 
bland annat äsyftades de oordningar och utswäfningar, hwilka 
kort förut förefallit wid ett af hertig Carl anställdt gille för 
officerarne wid lfrägawarande regemente. I  W. Ahlstad wi- 
sade S. mycket nit för stolwäsendetS förbättring. Ett par stil- 
prof af honom mä anföraS. Wid de ärlkga tabellernas afsän- 
dande till häradSprosten stref Han engäng:

Högt siffran nu gäller, 
allting i tabeller,
folket och fänaden bredwid hwarann; 
graset och säden 
löfwen och träden,
räkna dem noga, min wän, om du kan;
men högre det gäller,
när himlenS tabeller
wid werldeneS Lnde flutsummorna fä,
när konung och bonde,
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den gode och onde
i twänne kolumner blott införde stä.
Gud hjelpe oß dä!"

Den 1 Jan. 1800 har Han i cn anteckningSbok för Bara 
härads prosterpedition flrifwit: "Under det jag nu sörsta gän- 
gen flrifwer detta äratalet, ärindrar jag mig det märkwärdiga 
tideskiste, dä wi i stalle för 17- stola flriswa 1800. Jag in- 
läter mig ej i den onödiga twisten, om ett nytt seculum börjar 
denna eller näst härpä följande NyärSdag. Epochen 1800 blir 
ätmindstone betydande, förmodligen öfwcr all wär föreställning, 
om man stall stuta af hwad som händt under det man strifwit 
1700. De mäst owäntade uppfinningar, de största hwälfnin, 
gar hafwa flett i detta tidehwarf. Electriciteten, Aerostatista 
flygkonsten, Telegraphen, nyare Chemien, som upplöser alla ele- 
menter och härmar deraS werkningar etc., skulle 1699 ansettS 
för omöjeligheter, om nägon wägat tala derom. Uti Philoso
phie, i Theologie, i Politique härsta alldeles nya tänkcsätt. 
Rätt nu är den wackraste fjerdedelen af jordklotet förstörd af 
Fransta frihetsprincipen och Engelands lystnad efter wäldet öf- 
wer alla haf och winsten af all Handel. Ett olyckligtkrig brin- 
ner i alla fyra werldens längst bekanta delar. Ännu hwilar 
HerranS ande med friden i Nordlanden Mätte den ej saknaS 
af oß eller wära efterkommande!

Tidehwarf rinna, Werldar förswinna,
Som flaparen w ill;

Tidehwarf börjas, Werldar försörjaS,
Och wi äro till;

Glade wi andaS, Lofsängen blandaS 
Med hopp och med bön:

Att äfior ej dundra I  adertonhundra 
Med hämndeneS lön!

Led, Seklernas Herre! Oß större och smärre 
I  frid och med näd!

W i tolka din ära, Förkunna din lära 
Och wörda ditt räd,
Men bedja om näd.
Hör, Herre! wär bön

Lät äflor ej dundra I  adertonhundra" o. s. w.
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15. C hristopher Adam S e h ly te r , son af prosten 
i Borgeby Severin S. och S. B. Junghans, föddes derstädes 
"̂/zo 1748, blef student 1763, prestwigd till biträde ät fadren 

'o/z 1770, Magister 1775, vice amiralitetspred. 1776, vice Pa
stor wid bistopeus prebendeförsamlingar 1777, pastor i Trelle- 
borg 1790, titulär prost 1791, transp. Hit 180.9„ Han har 
byggt boningShuset i prestgärden och med mycken oinsorg an
lagt trägärd samt planterat ä kyrkogärden. Död 1814; 
prof. Bildstein i Dösarp talade wid Hans begrafning och flil- 
drade honom säsom en nitifl prest, god medborgare och omtänk- 
sam hushällare. — Gift 1790 m. U l r i ka  W ä h l i n ,  f. 1767, 
d. 1846, dotier af prosten i Skabersjö Petrus W. och Katrin« 
Wollin. Barn: Peter,  f. 1801, landtbrukare. — S eve r in ,  
prost i Strö. — Otto  Chr is t ia n ,  f. 1803, Pastorsadjunkt, 
g. m. M . S. WieSlander. — Fredrik W i lh e lm ,  f. 1805, 
d. 1848 som prebendekomminister i KerrStorp, g. m. Charlotta 
Hofwerberg. — Soph ia  K a t r i n « ,  g. m. fadrens efterträ- 
dare härstädeS. — Lowisa August«,  f. 1795, d. ogift 1829. 
— Gustawa Fredrik«, f. 1796, d. 1826, g. m. kronobe- 
fallningSmannen O. G. Möller. — Pe t rone l l« ,  g. m. pro
sten N. Dunör i Billeberga. — B r i t a  W i lh e lm in a ,  g.m. 
kyrkoh. P. Carlström i Önestad.

16. M ag n u s  S jö b erg  1815—1838; se widListerby.
17. Johan Lorenz H o lle n iu s , son af en hand

lande i Malmö och född der '°/,2 1799, blef student 1816, 
vice kollega wid Malmö flola 1822, ordinarie 1824, prestwigd 
" / , r  s' a-, stadskommilttster och stottspredikant i Malmö 1831, 
tillika garnisonSpredikant 1832, pastor HärstädeS 1837, tilltr. 
1838 och erhöll prostetitel 1843. Döv s. A. — Gift 1834 med 
M a r i a  Chr is t in»  S jödah l ,  dotier af prostenErland Chri
stian S. i Skabersjö. Barn: M a r i a  Beata M a th i ld a ,  
f. 1835.— Er land  Chr is t ian  f. 1837. — Ernst  S im on  
f. 1838. — August« Cha r lo t ta  f. 1839.

18. F r a n s  W i l h e lm  W red ,  son af gästgifwaren 
NilS Wilhelm W. och Maria Magdalena Krook (hwarS far war 
kronobefallningsmannen Frans K., icke kyrkoherden Johan K. i 
Hoby, säsom I. 295 uppgifwes), föddes i Helsingborg 
1788, blef student 1804, Magister 1811, prestwigd '°/,2 s. ä.,
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ertraord. bataljonSpredikant wid stänfla husarregementet 1812, 
ertraord. amaiiuens wid universitetsbibliotheket i Lund 1816, 
kollega wid CarlshamnS stola s. ä., Pastor i Bara 1820, 
tilltr. 1821, Prost i Bara härad 1831, Pastor härstädes ^  
1844, tilltr. 1846, L. W. O. 1853.

G ift " / ,  1821 m. Henr iet te Sophie Grahe, dotier 
af stadSphysikus Johan August G. i Marstrand. Barn: G u - 
stawa Soph ia ,  f. 1822. — W i lh e lm  August ,  f. 1823, 
handlande i Halmstad. — Henrietde M a r ie ,  f. 1824, d. 
ogift 1850. — FranS Oskar, f. 1826, studerande. — C a r l  
Johan,  f. 1827, handelökontorist i Götheborg. — Annette 
Char lo t te ,  f. 1829.

Ayrkoherdar i Bosarp och Simlmge.

1. P e tru s  J o h a n n is , äiaoonus och oanvnious i 
Lund, hade 1314 Bösarps församling till prebende, enligt är- 
kebistop Esger Juels bref, hwilket bekräftar kapitletS patronrätt 
t ill denna församling.

2. Joannes Jaeob i prestwigdeS till pastor härstädes 
'«/, 1575.

3. T ru ils  Jenssön war pastor här 1584.
4. H an s  Clemedsson förekommer som pastor här 

1598 och 1605. Han war Lundabo och bror till bistop Mo- 
genS Madsens sednare hustru.

5. D aw id  S ascerides  nämnes i en hyttningsfull- 
magt 1610 och i V B . 1612; der kallas Han en enfaldig, men 
redlig man, och det är antecknadt, att Han meösade och pre- 
dikade bra samt att ähörarne woro belätna med honom.

6. S w e n  N ie ls e n  K i e r r u l f  war pastor här 1624 
och sannolikt till 1645. Han flall ock warit vice häradsprost. 
— Gift1622m. K a t r i n a  Dan ie lsdo t te r ,  f. i Köpenhamn 
1591, gift första gängen 1607— 1611 med en man, hwarS 
namn ej är kändt, och död 1682. Med K. hade hon 6 barn. 
Sonen N i l s  blef pastor i Gylle; en dotier war g. m. Hans 
Munthe, pastor härstädes.
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7. C hris ten  N ie lsen  F iss ing  prestwigdeS till pa, 
stör härstädes 1645 och dog redan följande äret.

8. Theophilus A lexan d ri S a d o lin u s  prestwig- 
des "'/z 1646 till Pastor här och war der tlll 1649.

9. H ans A rnold isön M n n th e , son af theol. prof. 
wid LundS gyinnasium Arnold M. (se I. 303.) ochsödd i Lund 
1622, blef student i Köpenhamn 1642, baccalaureus 1645 och 
rektor wid Helstngborgs flola s. ä. Enligt "Dorethe af- 
gangne M . Wulgangs" (M:S nior war omgift med prof. Wolf
gang Rhuman i Köpenhamn) "paa sin sönS HanS Arnoldisöns 
vegne" gjorde anhällan begärde konnngen 1648 af läns- 
mannen i Landökrona län Knud Ulfeld, att Han Wille till As- 
nilintorps Pastorat befordra nyßnämnde Hans Arnoldisön, "dog 
saa at alting efter ordinantzen flikkeligen och sömmeligen till- 
gaaer." Han blef likwäl ej Pastor i ASmuntorp, men fick 1649 
Bösarps Pastorat, war 1655 deputerad wid hyllningen ock dog 
1684. Han war gist med en dotier till kyrkoh. Kierrulf här
städes och hade med Henne sönerna Swen och Jöns ;  den förre 
efterträdde fadren, och den sednare blef Pastor i Slagarp.

10. S w en  Hansson M n n th e  war född härstädes 
omkr. 1657. Prosten Arenchil klagade 1684 deröfwer att Han 
esomostast predikade, utan att hafwa wederbörligt tillständ der- 
t ill;  Han förbjöds dä att predika, men efter fadrens död blef 
Han s. ä. pastor härstädes och aflade i denna egenskap ämbetSed 
" / i r  s- ä. Generalguvernören Wille den tiden, innan nägon 
prestwigdeS, pröfwa HanS predikogäfwor, men M . blef prest- 
wigd utan att haswa lätit sig höra inföc generalguvernören, 
emevan denne ej war Hemma; derföre mäste Han 1687 inställa 
sig i Malmö och predika prof inför HanS ercellenS von Asche
berg. Han medhade en god rekommendation frän bistopen. 
Den förmaning, som domkapitlet 1708 tilldelade presterstapet i 
Skytts härad (se ofwan p. 123), syneS hafwa isynnerhet träf- 
fat M., som i bref ?/,2 s. ä. försäkrar sig hafwa i 24 är skic- 
keligen bestridt sttt kall och önstar fä weta cielator ealulviriss, 
hwilken föranledt den "helsosamma päminnelsen", som "devot 
och wyrdsamt" blifwit emottagen. Död 1711. Af inflrif- 
ten pä en ljuSkrona, som Han förärat Bösarps kyrka, syneS att 
Han warit gift twä gänger och Haft tre barn. Första hustrun

ii»
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utmärkeS i instriften med initialerna L. P. D. och war dotier 
af Peder Rasmussen, past. i Mellby; den sednare hrtte H e 
lena Farenhusen, war köpmansdotter frän Malmö och blef 
1713 gift med prosten P. Hullen i Jgelösa. Sonen HanS 
war tullförwaltare i Cimbrishamn och far ät prosten, dr. Swen 
M . i Malmö. Dottren G u n i l l a  K a t r i n a  war g. m. 1. 
B. Aulin, 2. G. Swanholm, pastorer härstädes. Tredje bar- 
netS namn utmärkeS i ofwannämnda instrift med initialerna 
P. M .

11. S w en  S y lv in s ,  en westgöthe, tjenstgjorde 1697 
i Görslöf, der Han räkade i ogunst hoS klockaren, som honom 
med en otidig mun öfwerföll derföre att Han wid en begrafning 
icke ordagrannt uppläst de t ill honom framlämnade personali- 
erna; 1700 war Han kollega wid ChristianstadS flola och kal- 
lades 1701 af prosten Sorbonius i JemShög till medhjelpare 
"för deß anderika predikningar, sticklige lefwerne och höflige 
omgänge." 1707 blef Han stadskomminister i Carlökrona, war 
nädärSprest derstädes efter superintendenten Folchers död och 
sökte 1711 att med bibehällande af stadSkomministraturen blifwa 
pastor i Nättraby; dä detta ej bifölls, Wille Han helft qwar- 
stanna i staden, der alla gerna Wille bibehälla honom, enligt 
Hans egen uppgift. I  kons. prot. "/g 1713 heter det: "H :r 
Swen SilviuS kan fä tillständ at resa til sit förordnade Pasto
rat uti Böserup och Simblinge för den angelägna währti- 
denS fiuld, at stöta om prästegärdens bästa'̂ ; dock uppgifweS 
Han hafwa fätt fullmagt först ^  s. ä. I  samma mänad dog 
Han, och i kons. prot. s. a. nämneS, att HanS barn flulle 
hafwa nadär wid sacellaniet i Carlskrona. Hustruns namn 
är icke kändt. Kyrkoh. Richard SylviuS i Nättraby torde hafwa 
warit HanS son. Dottren Anna Chr is t ina  war gift med 
prosten G. A. Füll i HjortSberga i HanS tredje gifte.

12. B e rn t A u lin , son af kyrkoherden i ÄhuS Olof
A. och Christina Katrina Rönnow, föddes derstädeS "/§ 1685, 
sattes wid 14 ärs älder i ChristianstadS stola, blef student 
1704, stall derefter nägon tid warit i krigstjenst, men blef pä 
kallelse af Pastor i Widtflöfle Hans Jakobsson i November 
1709 prestwigd i Ousby kyrka. I  Widtflöfle tjenstgjorde A. 
t ill 1713, dä Han ^  fick kgl. senatens fullmagt pä BöSarpS
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pastorat, hwilken af konungen bekräftadeS "'/z 1714. Sedan 
Han 1724 Haft den olyckan att genom en eldSwäda förlora det 
mesta af sin egendom, aftogo Hans "krafter och qwickhet" mer 
och mer; dock künde Han arbeta i sitt kall till ett halft är före 
sin död, som intkäffade 1733. *) I  personalierna som upp- 
lästes wid begrafningen flildraS Han säsom "en lrogen GudS 
tjenare med färdiga AndanS gäfwor wälsignad, i gudsfruktan 
och embete ett erempel och efterdöme för sitt hus, sin betrodde 
hjord och församling, en fridälflande man, utan flärd och falsk- 
het, den der mente allom wäl, led ej förtal, utan wände allt 
t ill det bästa." — Gift '«/« 1713 m. G n n i l l a  K a t r i n s  
M u n t  he, prestdotter pä stallet och efter A:s död gift med ef-- 
terträdaren. Hon födde sin forste man 7 söner och 7 döttrar; 
2 söner och en dotier dogo före fadren. Af de öfrige blefO lo f  
vice häradshöfding, Swen pastor i Ähus, Gusta f  Herman 
mantalskommissarie i Orie, SkyttS och Wemmenhögs härader, 
Lowisa K a t r i n s  g. m. kyrkoherden LarS Darin i Far-

") Dä Han- enka inbjöd häradet- Prester till ha»S begrafiiing stedde 
det med följcnide omständliga ffriswelse: "Att Gud den allSmäktige mig en 
bitter korS- och bedröfwelseS-kalk behagat tillstäukia och uti ett beklageligt 
enkoständ försättja, mäste jag med hjertfrätande jemmer erfara, ithy Han 
efter sitt gudomeliga outransakeliga räd och owedersägliga wilja behagat sä 
hasta och ifrän detta usta lefwernet genom en stilla och salig död hädankalla 
den ährewördige och högwällärde Herr B. A., till dessa församblingar Bö- 
serup och Simblinge i lisstiden en nijtälskande och trogen Själesörjare och 
kyrkoherde, mig en aldrakjärast och liuflig Wän och ächta man, minemänge 
omhndige barn en Huld och kärälskelig fader, hwars alltförbittida afsaknad 
mänga suckar och tärar utprässar. Herren Gud Ware min och minaS tröst 
och hjelp! Nu säsom denna GudS tjenarenS Sjähl är wisserligen i den 
ewiga fröjd och himmelsia glädjen hos sin Herra Jesum, ty fordrar deß ef- 
terlemuade Lijk nödwändigt sitt jordisia hwilorum, till hwilkets ditbeled- 
sagande är utsedt TiSdageu den bû us; Fördenffull till Min Herr Bror 
med sin Dygdedla Fruu, min Högtärade kjära Syster, länder min alrahör- 
samste anmodan, dem täcktes pä ofwansagde dag kl. 11 sig uthi detta bedröfwe- 
liga sorgehus infinua och med sin förnähme närwaro efter Christwanlig 
Ceremonie denna sorgeliga Begrafning allt behedra. Den ähretjenst jag ej 
allenast med siyldigst wördnad erkiänner, uthan ock önskar, att Gud allS- 
mäktig täckes Min Herr Bror med sin kiäraste wärdnad ifrä dylika och aus 
nan sorg Nädeligen och länge förfiona; förblifwandeS" m. m.
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hult och Chr is t i  na g. m. kyrkoherden PetruS Darin i Ham- 
marlöf.

13. Gerhard Swauholm, son af kyrkoh. i Gladsar 
Sigward S. och Dorothea Persdotter. blef Pastor här 
1734. Följande äret erhöll Han af domkapitlet warning der- 
före att Han fjerde dag päsk lätit "en liderlig vagabond, Ostro- 
gothum, wid namn Cederwald, predika och det rätt ömkeligen 
pä en högtidsdag." 1743 erhöll Han likaledeS warning enligt 
hofrättens dom derföre att Han till nattwardsgäng admitterat 
en med prestbewiS icke försedd soldat och sämedelst befordrat 
Hans dubbla giftermäl. Död 1748. — Gift med företrä- 
darens enka G. K. M u n t  he; dottren Dorothea dies gift 
med kyrkoh. Bruzelius härstädeS.

14. C a r l  Q u id in g , son af Per Q., Pastor först i 
Qwidinge, sedan i Landskrona, föddeS i Qwidinge 1707, blef 
student 1722, prestwigd 1735 pä kallelse af sin bror, kyrkoh. 
Swen Lorenz Q. i Sölweöborg, kallades 1744 till fjerde prof- 
predikant i Tryde, blef 1745 viee Pastor i Sölwesborg och 
1749 Pastor HärstädeS. Död i flutet af är 1763. — Gift 
1745 m. M a r ia  Helena Weidman, dotier afborgmästaren 
i SölweSborg Lars W. och Magdal. Hyphoff. Barn: LarS; 
prest, men blef wansinnig och intogs pä Malmö Hospital, se
dan biskopen länge "tänkt pä medel att undandraga honom all- 
mänhetens äsyn, för att förekomma den förargelse som Hans 
sällsamma uppsörande ästadkom"; biflopen wägade ej förbjuda 
honom att bära ämbetstecknen (1786). — Ceci l ia  K a t r i n a ,  
g. m. köpman Thomson i Malmö. — Peter Lorenz, d. 1749.

15. Johan Bruzelius, son af kyrkoh. Nils B'. i 
Huaröd och södd der 1718, njöt underwiöning delS Hemma 
dels pä Wisingsö gymnasium, blef student 1735, war Infor
mator i däwarande domprosten EngeströmS hus 1741—44, 
prestwigdes 1744 och blef Magister 1745. Han förordnadeS 
1753 att förestä andra stadskomministraturen i Landskrona, 
hwilket syntes honom alltför ringa, dä Han sörut Haft uppdrag 
säsom vice pastor (jfr. pag. 119). Enligt kons. prot. hade en 
kronobefallningsmans flrifware 1754 anställt intriger för att ät
B. utwerka kallelse t ill fjerde profpredikant i Dahlköpinge. Han 
klagade 1761 hoS K. M . deröfwer att Han, ehuru Han pä 12:te
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äret "pä egen sold" tjenat soin prest, uteflutitS frän förflag 
till HjernarpS Pastorat, da deremot flolläraren Kemner blifw it 
derä uppförd, "den der allenast pä 8:de äret wäl njutit kro- 
nans bröd, men icke derföre behöft en enda gäng bry sitt huf- 
wud, matta sitt sinne eller täla en wäderwift." Konsistorium 
anförde i sin förklaring, att Kemners dubbla ärsberakning gaf 
honom rätt till företräde framför klaganden, att stollärare böra 
ur oket fläppaS efter 7 eller 8 ärS tjenstgöring, att Kemner 
arbetat med stit och nytta, ehuru hemsökt af ett swärt huSkorS 
förmedelst hustrunS hufwudswaghet, att klaganden för sin tjenst
göring ätnjutit lön, utom för en kort tid, da Han icke künde 
sämjas med Pastor i Hörby om lönebeloppet, samt att Hans 
yttrande om Kemners tjenstgöring wisade, att Han icke förstod 
att fälla nägot rätt omdöme, och wore ett obetänksamt utlä- 
tande om informationswerket. B. blef Pastor härstädeö 
1765. Död 'v/, 1791. — Gift m. Dorothea Swanho lm ,  
prestdotter pä stallet. Barn: N i l s  Johan,  f. 1760,d. 1786, 
prest, ogift. — Andr ie t ta  K a t r i n a ,  g. m. kyrkoh. O. Ahl- 
ström i Hörröd. — M a r i a  Gustawa,  g. m. L. G. Asping, 
Inspektor pä Dybeck och klockare i Ö. Torp.

16. P a u l Lundborg, son af en swarfware i Lund 
och född derstädes "/z 1742, intogs i Lunds ftola 1750, blef 
student 1759, Magister 1766, föreflogS 1771 t ill adjunktur i 
österländsia spräken, blef 1772 docenS i litteraturhistorien och 
"lärde ungdomen att känna böcker", enl. lektionskatalogen, sökte 
sedan förgäfweS adjunktur i Historien, blef 1779 rektor wid 
Lunds stola, prestwigdes 1780 och blef 1792 Pastor här- 
städeS, tilltr. 1793 och erhöll s. ä. prostetitel. Död ^  1800. 
Gift ^ /,2 1779 m. Anna M a r i a  B e r l i n g ,  dotier af hof- 
kamrer Carl Gustaf B. i Lund. Sonen N i l s  G u s ta f  war 
protonotarie i Swea hofrätt.

Utom nägra disputationer, som nämnaS i LidenS disp. 
katälog, utgaf L. öfwers. af en inledning till latinsta spräket 
och af en grafstrift öfwer rektor I .  Klarke i Hüll.

17. Justus C h ris to p h er von B ild s te in , sonaf 
theol. prof. Gustaf Ernst B. i Lund och född derstädes ^  1762, 
blef student 1775, Magister 1781, docens i theor. philosophi 
1786, prestwigd '°/,2 1788, philos. adjunkt 1800, Pastor här
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1801, tilltr. 1803, erhöll 1811 ti'tel af prost och 1812 af Pro
fessor. Död - / „  1827. — Gift 1. 1803 med El isabeth 
Susanna H e r l i n ,  dotier af prosten Johan H. i Hörby; 
hon dog 1804. 2. 1805 med hennes sysier Ewa H e r 
l i n ,  d. ^  1829. Barn: Ehr ist! na, g. m. borgmästaren i 
Landskrona, sedermera häradShöfdingen Aug. Helleday.

18. S am u e l F o l l in ,  son af en lika benämnd Pastor 
i Ottarp och född der 1787, blef student 1801, Magister 1811, 
prestwigd a/g 1812, vice kollega wid Malm ö fiola s. ä., ordi- 
narie 1813, Pastor här 1828. Död »/. 1831. Ogift.

19. C a r l  M agnus Ryberg, son af en kronolänsman 
och född i Walleberga "/z 1765, blef student 1779 och prcst

1791. Derefter tjenstgjorde Han öfwer 40ärsom adjunkt 
eller vice Pastor wid en mängd pastorater i stiftets alla trakter, 
stundom icke utan mißnöje a pastorernaS och församlingarnas 
sida. Han war 1799 i Bunkeflod och flref da till konsistorium 
att Han ofta blifw it af prosten Psilander ofredad och det ur- 
säktat, men stutligen sunnit sin foglighet wara förgäfweS; "med 
förtigande af de ätskilliga obehagliga uppträden, som mellan 
Herr Prosten och mig förefallit, w ill jag endast nämna den 
omstandighet att, sedan jag sistlidne lördag wid en bortresa t i l l
sagt klockaren hos H:r Prosten anmäla, att jag efter en ofelbar 
hemkomst Pingstdagsafton ämnade dagen efter förrätta gudS- 
tjensten, hwilket ock denne riktigt fullgort, fick jag först wid an- 
kouisten i Bunkeflods kyrka sistberörde dag med största förun- 
dran finna, det H:r Prosten äfwen den dagen sjelf tänkte äm« 
betet utöfwa, hwarom Han genom klockaren, under det Han löste 
Tron för altaret, lät mig tillsäga. Att jag efter ordningen an- 
nandag Pingst skulle förrätta GudStjensten, künde hela försam- 
lingen, och att H:r Prosten icke eger den söllsynta gäfwan att 
när Han w ill kunna predika är en lika bekant sanning. Sä- 
ledes uppwäckte detta steg en sörargelse, som alltid är wid ett 
sädant tillfälle för ähörarneS andagt stadelig. Orsaken som 
föranlatit H:r Prosten t ill denna öfwerilning har säkert warit 
dcß häftiga och rapricienra sinnelag, och hade församlingenS 
inwänare icke egt tillräcklig kännedom om H:r Prostens och mitt 
ömsestdiga uppförande, som utan at berömma mig sjelf, för- 
wärfwat mig deras förtroende, sä stulle scenen för min heder
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ej mindre som prüft än medborgare medfört högst fladliga pä- 
söljder"; dagen derpä hade Psilander uppsagt R. frän sin tjenst, 
och denne säger stg "af fruktan för widare anfall" hafwa sökt 
huswarelse pä annat stalle; Han begär upprättelse och försäkrar 
att wid anställd undersökning flulle Psilander befinnas haswa 
sä wäl mot sina ähörare som komministrar uppfört'ltg "altid 
utswäfwande, altid orimmeligt och straffbart." R. fick genast 
misstv till annat stalle, dock med tillätelse att i  Bunkeflod hälla 
afstedspredikan och upptaga offer; Han qwarstannade der och 
insände läkareattest att Han icke künde efterkomma misstvet, 
hwarester Han erböll 3 weckors tjenstledighet, men förbjödS att 
under den tiden qwarblifwa i Bunkeflod. Ester att mängfal- 
diga ganger hafwa predikat Pros blef R. 1832 Pastor har- 
städes och tilltr. s. ä. Nägon tid förestod Han sjelf pastoratet och 
ädrog fig suspension genom ett oflickligt beteende; Han t. er. 
larmade och stojade i predikstolen och wid sockenstämmor, rökade 
tobak i kyrkan under pästäende allmän gudstjenst, som Han sjelf 
förrättade, lämnade ett lik obegrafwet i 14 dagar och gaf sedan 
sin dräng skriftligt uppdrag att igenkasta grafwen, samt för- 
summade deßutom att widtaga nödige ätgärder för säkerheten af 
under Hans ämbetSwärd warande medel o. s. w., enl. hofrät- 
tens utflag °/z 1837. Under sin mesta pastorstid bodde R. i 
Ustad, och pastoratet flötteS af vice pastor. Död b/, 1945. — 
Gift 1804 med Anna El isabeth S t o l t ,  dotier af kyrkoh. 
Anders S. i Höj. Barn: Margre t«  Helena f. 1807. — 
Magnus Gustaf  f. 1810, handlande. — Caro l ina  f. 1815.

20. N ik la s  G ö ran  H e rs lo w , son af klockaren i 
Christianstad Johan Christian H. och A. E. Bjugg, föddes der- 
städeS 1800, gick i skola dersammastädeS, blef student 1818, 
prest 1823, Magister 1826, vire kollega wid ChristianstadS 
flola s. ä., vice past. i Christianstad 1827—30, stadskommini- 
ster i CarlSkrona 1830, Pastor härstädeS 1845, tilltr. 
1847.

Gift ^  1831 m. Anna Chr is t in« L i l jeborg,  f. 1807, 
dotier af prosten i W. Wram JönS Peter L. och A. C. Boye. 
Barn: El isabeth Hedwig  Chr is t ina ,  f. 1832. — M a 
r ia  Soph ia  Fredr ika ,  f. 1834. — Car l  Chr i s t ian  
Pet ter f. 1836. — Ernst  Johan Ada lber t  f. 1838. —
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Anna Georgina Am a l ia  f. 1840. — Ebba f. 1842. — 
Clara f. 1845. — H i l d a  f. 1847.

Ayrkoherdar i  Comiirarp och Fkegrie.

1. E s b j ö r n  nämneS som prest i Thommerup i en 
kunglig dom af ar 1550.

2. H a n s H a n S s ö n  förekommer som pastor härstädes 
1584 och dog 1603. HanS hustru Anna HanSdotte» war 
prestdotter frän Hammarlöf och blef öfter HanS död konserverad 
wid fallet.

3. HanS L a u rilz e n  A te re tin s , son af pastor i 
Bunkcflod Lars A. och BirriteOlufsd:r, föddeS derstädeS 1581, 
studerade i Köpenhamn och wid utländffa högffolor 1596—1603 
och blef sistnämnde är, alltsä wid 22 ärS älder, pastor härstä- 
deS och gift med företrädarens enka. Med Henne hade Han 3 
söner och 6 döttrar, om hwilka endast finneS antecknadt att de 
flesta dött i späd älder. Enl. V .B. flotte Han sitt ämbete bra. 
Död " / i  1631. *) Hans samt hustrunS och barnenS porträtter 
woro afbildade pä en tafla i TommarpS kyrka.

4. Johannes uppgifweshafwawaritpastorhär 1631— 
1637 och af allmogen blifwit kallad lille HanS. Wid biflopS- 
visitation 1635 war ungdomen föga kunnig i katechesen.

5. Jacob Laurid tzön  K orsör (Ornoisoraaus),

*) Bredwid HanS grafften fannS en annan, som torde wara lagd öf- 
wer nägou prest. I  den latinska insiriften förekommer söljande:

Lxul alr veni vixiyue in Lremo
In^ue kolrestinam tondere eura kuit,

Olistitit interea via lulirica, dura, motesta, 
kiarvius at desus Irane supeiaee dedit.

Illius ergo dies sie insudasse lalroei
Kuklieit; tiie metani jam lalror actus baliet.

Lt tatet Ine meeum mea eonjux easta Loplna,
?Iore juventutis izuam veus eripuit.-------
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hwars föräldrar hette LarS LarSson och Ursula Jakobsdotter 
och bodde i Korsör, föddeS derstädes 1612, gick i skola i 
Slagelse 6 är, blef 1632 student, 1636 lärare för en ung äd- 
ling af Thottfla familjen och 1638 '̂ '/g prestwigd till Pastor 
härstädes. Död »/,, 1650. — Gift ^ 1 6 3 9  med Warna  A n 
dersdotter; brölloppet stod pä Malmö flott. Dechade 3 sö- 
ner och 3 döttrar; en af de sednare, benämnd Ursu la ,  blef 
presthustru i Husie. Enkan blef gift med efterträdaren.

6. C h ris tia n  A llesson, son af past. i Bunkeflod 
N ils A. och M . Olsdotter, föddeS d e r s t ä d e s 1616, blef wid 
10 ärS älder faderlös, men gjorde "udi sin kieriste, hcrderlige 
Moders och äldste Broders hnus under prlvata inkormatioris 
ved adflillige hcrderlige och wällärde 8tu«1iosoruln direction udi 
sine lunÜLinentalibus ulaftelig profect", sattes 1632 i Lunds 
flola, hwarifrän Han 1635 "efter sine kiereste wennerS vcelmente 
raad och wilje blef förwijst til Kiöbenhaffns universttet", blef 
student s. a. och baccalaurenS 1638. S. ä. blef Han rektor wid 
Landskrona flola, hwilken befattning Han lämnade 1642 i an- 
ledning af inträffade krigSoroligheter. Derefter "converserede" 
Han i sin styffaders, master Bastian Odders hus i HäSlöf tillS 
Han efter erhällen kallelse prestwigdeS till Pastor härstädes 
1651. I  personalierna, hwarur oswanstäende är hemtadt, be- 
flrifweS Han säsom en gudfruktig, wälgörande och wänlig man, 
den der ock warit af sina ähörare mycket afhällen. Död af 
"tärande xulluonun» akkeotro" ' ̂  ; 657. — Del heter i nyß- 
nämnde personalier att, som Han icke "erachtede raadsamt at 
künde allene forestaae sin jordifle ooeonoiniaiu t i l sit beste, 
haffuer Hand effter Guds flitige paakaldelse flaget sit sind til 
det hellige och Gud welbehagelige Eckte Stand." Han blef 
midfastosündag 1652 gift m. företrädarens enka M a rn a  A n 
dersdotter. De lefde "deriS gandfke EchtestapS thid, dog 
uden liffs fruckt och arfwing, udi ett mögit kierligt och synder, 
ligh god, wänlig och yndfleligConversation och omgiengelse med 
huerandre." Hennes sorg wid mannens död flildraS med lif« 
liga färger; den öfwerwanns likwäl, och hon war efter 2 mä- 
nader säkert redan förlofwad med Hans efterträdare samt trädde 
följande äret i nytt gifte.

7. Ha«S Jörgensö« A ls in g , son af prest pä ön
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Als och född der 2»/, 1630, blef , 1657 prestwigd t ill Pa
stor härstädes. Han intygade 1686 stna ähörares slit i kyrko- 
besök och läsemötens biwistande. Död 1708. — Gift 1. 
°/„ 1658 med den ofwannämnda M a rn a  Andersdot ter ,  
som war 18 ar äldre än Han; hon war nemligen född 1612; 
d. 1688. 2. 1689 m. Karna  JönSdot ter,  prestdotter frän 
Hemmeödynge och efter A:S död gift m. kyrkoh. i St. Köpinge
S. Runbohm. Med sednare hustrun hade A. en son som dog 
i barndomen och en som hette Johan Georg och blef Pastor 
i Wallby.

8. Lars Andersson N o b e liu s , son af rusthällaren 
Anders Larsson och Elna Andersdotter, föddes ^  1673iNöb- 
belöf wid Lund och tog namnet NobeliuS efter födelsebynS 
namn. Af en "räknemästare" i Lund fick Han lära att läsa 
och flrifwa; derefter blef Han strifware hoS en kronouppbörds- 
man, hwilkens räkenstaper Han uppgjorde sä wäl, att dä de 
kommit inför konungens ögon erbjöds ät N. platS i nägot af 
kollegierna, hwilket anbud Han likwäl ej emottog, emedan Han 
önflade studera till prest. 1691 sattes Han i LundS stola, blef 
1694 student, reste följande äret till Köpenhamn och war pä 
äterresan öfwer det tillfruöna sundet nära att omkomma, erhöll 
1697 tillätelse att predika och blef 1698 kollega wid Malmö 
stola. Sedan Han i anseende till sin "swaga constitution, som 
ej künde uthärda stora travallier och beswär", afflagit anbudet 
af en bataljonspredikantsbeställning wid HelsinglandS rege
gemente, prestwigdes Han 1708 till tjenstgöring i Malmö 
med bibehällande af stolsyßlan. 1709 blef Han pastor härstä
des, tilltr. 1710. Han hade mycket gräl med en löjtnant Borg- 
man, som anklagade honom för wärdslöshet i ämbetet, t. er. 
att först gudötjenst nägongäng icke börjats förrän wid middags- 
tid. N. anförde, att Borgman wisat hatfullhet mot honom och 
endast offrat 6 öre samt försummat kyrkobesök och nattwardS- 
gäng; B. uppgaf sig hafwa gätt i MaglarpS kyrka. Skrift- 
werlingen röjer ä ömse sidor kitflighet och bitterhet. N. klagade 
1728 Högeligen deröfwer att regementspastorn Pontoppidan hade 
innom Tommärps Pastorat wigt en fältkommissarie Äkerholm 
med en jungfru Borgman, som tillhört S. PeterS förs. i Ustad; 
det hade dock stett efter meddelad lysningSattest af derwarande
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Pastor, och brudgummen syneS ej hafwa tillhört TommarpS 
pastorat utan det regemente, hwarS pastor Pontoppidan war. 
N. blef äfwen 1728 säsom äldste Pastor i häradet af nägra 
bland häradsbröderna kallad till häradsprost, men förbigicks wid 
utnämuingen. 1735 begärde Han att fä blifwa prost öfwer sitt 
eget pastorat, hwilket dock ej bewiljadeS. Redan- förut war 
Han gansta sjuklig, men sedan Han s. a. fätt sin son till vika- 
rie och efterträdare, blef Han enligt personalierna "underligen 
wederqwickt och lefde ännu öfwer 20 är." Han war en stark, 
tilltagsen och werksam man samt god hushällare. Kyrkorna 
sattes under Hans ämbetStid i godt stick. Han donerade 200 
dal. smt. till kyrkan i den socken der Han war född, och en lika 
summa till hwardera af Lunds och Malmö stolor. Död ^  
1758. — Gift 1. 1704 med M a r i a  Berner,  hwars far 
Gunnar B. war tyfl prest i Malmö. I  detta äktenflap, som 
upplöstes 1710 genom hustruns död, föddes 3 barn, af hwilka 
endast sonen Gunnar  lefde efter fadren; se här nedanf. 2.

1710 med M a r i a  Rafenia,  prestenka frän Tygelsjö och 
prestdotter frän W. Ahlstad; hon dog 1729 wid 60 ärs älder.

9. Gunnar Nobelius, född ^  1706 iMalmö,blef 
student 1721, Magister 1730, prestwigd till biträde ät sin fader 
^/,y 1728, befullmägtigad t ill pastor härstädeS 1735, op- 
ponenS wid prestmöte 1737, titulär prost 1764. Död 2^
1778. — Gift '»/,2 1733 m. Annika W et t r ing ,  f. 1714, 
d. 1793, dotter af kyrkoh. Enoch W. i Glemminge. Barn: 
Lars Enoch, stadsnotarie i Malmö.— Samue l  Andreas, 
landsfistal. — Lena M a r ia ,  g. m. qwartermästaren Hwa- 
ling. — M arna  Bernera,  g. m. tygwaktaren B illing i 
Malmö.

10. Nils Bruzelius, född 1742 i Huaröd och 
son af Nils B., pastor der, sedan i Trelleborg, njöt underwis- 
ning dels Hemma dels i Malmö flola, blef student 1760, prest
wigd "/z 1766, Phil. mag. s. ä., vicekollega wid Malmö flola 
1770, vice rektor i Carlskrona 1773, opponenS wid prestmöte 
1775, kollega wid Ustads flola 1777, Pastor här '«/„ 1779, 
tilltr. 1781, blef titulär prost 1787, war 1788 sin farS vikarie wid 
prostetjensten och blef ordin. häradsprost 1808 samt 1817 ju- 
belmagister. Han war en kraftfull man och werksam för flif-
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teSwerket i Skäne. Död 1823. — Gift 1781 med 
Johanna Char lo t ta  Seminar,  f. 1765, d. 1847,dotieraf 
prosten, d:r MagnuS S. i JngelStorp. Af deraS 15 barn hunno 
11 till mögen älder, nemligen N i l s ,  f. 1784, d. 1852, phil. 
mag., advokatfiffal. — Erika, g. m. kyrkoh. S. Kiökemeister 
i Björnekulla. — M agnus ,  prost i Löderup. — Andreas,  
prost i N. Wram. — Hedwig  J u l i a n a ,  g. m. prof. Daw. 
Munck af Rosenschöld i Qwistofta. — Johan, prost härstä- 
deS. — Lowisa, g. m. kyrkoh. A. AnderSson i Hästweda.— 
Char lo t ta ,  f. 1796, g. m. kapten Otto Joakim Santesson. 
Gustawa, f. 1797, g. 1842 m. pastorsadj. C. Jakobsson i 
Häslöf.— A rw id  S tu re ,  f. 1799, ertraord.med.prof. «Lund. 
— Thure, f. 1801, vice auditör.

11. Jo h a n  B r u z e l i n s ,  född här 1793, blef stu- 
dent 1807, phil. mag. 1817, ertraord. bibliothekSamanuenS i 
Lund 1818, prestwigd "/^ 1821, ertraord. bataljonspred. wid 
konungens eget wärfwade regemente 1823, ordinarie s. ä., 
Pastor härstädeS 1824, tilltr. s. ä. och erhöll prostetitel 
1837.

G ift 1824 med Soph ia  Jakobina Kruse, dotier 
af großhandl. i Stockholm M . Kruse och A. C. Nordling. 
Barn: N i l s  Gus ta f ,  f. 1826, phil. mag. och ertraord.ama» 
nuenS wid universitetSbibl. i Lund. — M är ten  M a g n u s ,  
f. 1827, vice auditör, landtbrukare. — Anders Johan,  f. 
1831, phil. «nag. — A r w id  H ja lm a r ,  f. 1832, underlöjtn. 
wid flänfla husarregementet. — Anna Char lo t ta  H i l d a ,  
f. 1834.

Ayrkoherdar i 'Kammarlof och Wimmerlöf.

1. H an s  Lauridtzsönn prestwigdes ^  1571 till 
pastor HärstädeS' och war det ännu 1584, trol. till 1602. HanS 
dotier Anna war gift med 1. HanS HanSson, 2. HanS Lau- 
ritöson, pastorer i Tominarp.

2. B a s tia n  B astiansson , född omkr. 1574, blef 
pastor här 1602, prost i SkyttS härad 1632 och dog 1635.
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Enligt V.B. war biskopen nöjd med Hans ämbetsförwaltning, 
men Han klagade öfwer nägra groft ogudaktiga personer i pa- 
storatet. — Gift1602med Tyre  N i l sdo t te r ,  som lefdeännu 
pä 1650-talet. DeraS dotter E lna war g. m. pastorn här« 
städeS HanS Michelson.

3. H e n r i k  Pove lsön  nämneö i V.B. och mä hafwa 
warit pastor här endast en kort tid.

4. H ans M ichelsson uppgifweS hafwa warit pastor 
här 19 är och dött wid 42 ärS älder ^  1652; förstnämnda 
uppgift är oriktig; inahända bör det heta 9 är i stället för
19. Han nämneS som pastor 1648. Hanö hustru E lna  B a 
st iansdotter war gift med honom 10 är, hade 10 barn och 
dog wid 40 ärs älder 1655.

5. Peder Jenssen B ru n , son af Jens B., pastor 
i Stödhaf, gick i Lunds stola, blef student 1649 och prestwig- 
deS 1653 till pastor härftädeS. 1655 erhöll Han konun- 
genS bref om hjelp t ill den asbrända prestgärdens uppbyggande. 
Han blef 1656 gift med Ceci l ia Ehr istenSdotter ,  dotter 
af Christen OlSson, pastor i Bosjökloster. 1665 blef Han afsatt 
frän pastoratet med anledning af en redan 1661 förekommen 
och 1663 samt 1665 förnyad anklagelse för ogudaktig lefnad, 
hustrunS mißhandling och smädliga utlätelser sä wäl mot swär- 
fadren som prosten Bastian Odder i Häslöf. Hustrun klagade 
att hon ända sedan hon blifw it gift icke Haft nägon god, rolig 
och fredsam timma dag ellcr natt; dä hon welat göra sin bön 
morgon och afton, hade mannen stört Henne med flemma utlä
telser, t. er. att hon bad icke af Guds utan djeswulenö till- 
flyndelse o. s. w.; Han hade flagit Henne brun och blä, dragit 
Henne i häret och fläpat Henne kring golfwet, smädat Henne för 
henneS ofruktsamhet, men dä den upphört beskyllt Henne för 
otrohet och jagat Henne ur huset, sä att hon fett fig nödsakad 
att resa hem till sin fader; medan hon war der, hade mannen 
warit inkallad för biskopen och der lofwat förbättring, men dä 
hon"flurswanger "äterkommit, hade Han strarbegyntoch städse fort
satt samma barbarifta behandling med hugg och flag samt de grof- 
waste smädelser,hwilka i flera personerS närwaro upprepades i den 
stuga, der hon läg efter en swär barnSbörd; hon anhöll att 
blifwa lagligen flild frän honom, "paa det jeg arme quinde
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icke skulle sidde i daglig skierSild oc bygge paa helfwede ocfor- 
dömmelse." T ill swärfadren hade Peder Jenssen sagt "med stör 
stemme och Eeds stadfästelse" att Han, twärtemot tionde budet, 
lockat Hans hustru frän honom och skulle derföre brinna ihelf- 
weteS pöl till ewig tid. Prosten Odder hade med biflopens 
tillätelse "ulycke at forekomine" för nagon tid i sitt hus mot- 
tagit Peder Jenssens "hustrue med barn och nöjagtig pagage"; 
med anledning häraf hade Herr Peder, som alltid wisat prosten 
"obstinatzhed och trotzighed", wid en sammankomst af flera pre, 
ster i Rengs kyrka under de gräsligaste eder och förbannelser, 
under fnysande och ställsord yttrat, att prosten skulle sä wrida 
sina händer och bita sig i fingrarna för hwad Han gjort samt 
mista Häslöfs kall o. s. w. Wi'dare hade Han i sitt huS i 
närwaro af befallningSman Gunner Eriksen och deß hustru, 
löjtnant Arel Willemssen och korvoral Michel Für, yttrat att 
prosten, "den kompan", wore en landsförrädare och hade skullt 
Hans hustru samt behällit Henne flera weckor i sitt huS, der 
man ej künde weta hwad som wederfaritS Henne. Da befall- 
ningsmannen proponerade prostenS fläl, Wille Herr Peder icke 
dricka den, och dä korporalen förmanade honom att ej tala sä illa 
om en ärlig man, ropade Han "für, für, furswandser." Om 
Herr PederS och den arma hustrunS sednare öden är intet 
kändt.

6. Ollof Rassmusson Morsing förekommer som 
Pastor härstädes 1680 och hade troligen dä warit det flera är. 
Han intygade 1686 att församlingsboarna "efterden höie Öff- 
righedS Nädigste Ordre fliiteligen söcker GudS huß och lather 
deras barn gierne informere i Swenske sprock och deris chri- 
stendomS stycker." 1691 har Han underskrifwit en öfwer- 
enSkommelse om en prestenkekassaS stiftelse för SkyttS härad, 
men dog s. ä. En Hans dotter war gift i Malmö med en wid 
namn Jost ThymaSson.

7. D id r ik  O w enius nämneS som pastor här 
1691 och transporterades 1703 till WäSby; se der. Hammar- 
löfS Pastorat ansägs den tiden för medelmättigt.

8. M a lte  B rock 1703-1716; se wid Lösen.
9. Lars H e llm a n , son af prosten i Christianstad An

dreas H. och Anna Rubenia, föddes i nämnde stad " / ,  1688,
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gick der i stola, blef stndent i Lund 1707, reste 1710 i anled- 
ning af krigöoroligheterna i Skäne till Upsala och studerade 
der till 1714, da Han äterwände till Lund, föreslogs 1716 till 
Pastor i Lösen, der Han förlofwat sig med prestenkan, men blef 
efter kyrkoh. BrockS transport dit i stallet Pastor härstädeS ^ /,  
s. ä. och dertill prestwigd 1717, Magister 1710-och oppo, 
nenS wid prestmöte 1727. Han omtalas säsom en from och 
saktmodig man. Död 1747; likpredikan öswer honom hölls 
af Äke Engeström, past. i Trelleborg, sedan prost i Landökrona. 
Det heter i predikan: "Dä Gotthold engäng omkringgick pä 
kyrkogärden, gas Han besynnerliga akt pä grafstenarna och 
Märkte de mänga spräk, snckar och tankar, som derpä uthuggne 
woro, hwilka de afdöde utan twifwel t ill sin siste päminnelse 
och tröst utwalt och dermed tagst deras afsted frän werlden 
med glädje och fromma. Här, fade Han, gär det sä till som 
wid fleppsbrott, der den cna tager en bräde, den andra en 
bielke, den tredje ett annat stycke träd och dermed svimmer till 
land. Sä faller de christnaS andakt wid döden nu pä ett, nu 
pä ett annat spräk, de dock alla hafwa sitt afseende pä GudS 
näd och barmhertighet, pä HerranS Jesu dyra förtjenst och den 
Helga AndaS tröst. Huru saligt och sött sofwer icke ett GudS 
barn under en sädan sten, hwilken dein efterlefwandom mä 
wisa den tro, pä hwilken det afsomnadt är. Delta spräk, 2 
Cor. 5: 1, 2, hafwer warst den planka, hwarmed wär saliga 
döda gätt t ill land. Han föreställde sig i himlen ett längt 
annat tillständ än detta lifwet är. Han sägnade sig ät den sa- 
lighet, som pä GudS barn stall uppenbaras. Han gjorde sig 
om himlen wiß och wißle att Han deruti stulle hafwa sin lott. 
Jag päminner mig än, när jag nägra dagar före Hans salige 
aflidande besökte honom och detta spräket: jag wet pä hwem 
jag tror m. m., förekom, huru innerligen Han sig det tillegnade 
med händernas och ögonenS upplystande och med sin swaga 
tunga deSsa orden eftersade." — Gift 1. 1717 med prosten i 
Lösen O. StrandellS cnka K a t r ina  J u l i a  na F u l t ,  dotter 
af en kannnartjenare wid hofwet Elias F. och Katrina Dra- 
kenschöld. Med Henne fick H. 5 styfbarn och enegen son A n 
dreas, som blef prost i Mällby; hon dog 1743. 2. 1746 med
kyrkoh. M . WahlbergS i Fosie enka K a t r i n a  L i t o v i a ,  med

12
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hwilken Han fick en styfson. I  likpredikan heter det: "En from 
och liuflig maka att hafwa en liten tid mä jag likna wid Jon« 
kurbiß, som den ena morgonen wederqwickte JonaS och den 
andra förtorkades. Det är intet füllt är, sedan wär saligen 
Asdöda blef en kär man för sin nu sörjande maka, och det war 
för Henne icke en liten wederqwickelse. Men huru är nu man
nen död och kurbissen borto!"

10. P etru s  D a r in , son af prosten Magnus D. i N. 
Wram och född der 1715, gick i Lunds fiola och blef stu- 
dent 1729. Fadren anmälde 1733 i domkapitlet, att denne 
Hans son pä en gästgifwaregärd räkat kornettcn Stobe'e, hwil
ken blifwit angifwen som fader ät ett oäkta barn i WramS 
församling; bemälde kornett habe ej blott "med skällsord, säsom 
eanaille, rackare, gammal flälm m. m. utfarit" mot fadren, utan 
ock "omenflligen, barbaristt och bestialifft handterat" sonen, dä 
Han "näst obarmhertigt slaende, kindpustande och pryglande 
giort honom till sin stjutshäst, ridhäst, ja t ill en Hund, med 
den Han apespehl brukat och dermed welat afkläda honom men- 
niffohambn"; Han habe nemligen lätit honom hoppa öfwer sin 
egen käpp, ridit pä honom och huggit honom i sidorna med 
sporrarna samt önskat att hafwa alla Dariner sä i klämma som 
denne m. m. Huruwida ädlingen fick nägon annan näpst för 
detta sitt beteende än den ertrajudiciella, som studenten Muhr
beck (sedan Pastor i Hemmesdynge) gaf honom, är icke kändt.
D . blef efter kallelse af kyrkoh. Sundius i Allerum prestwigd 
"/s 1737, Phil. mag. 1738, prebendekomminister i Stängby s. ä., 
andre stadskomm. och hoSpitalSpred. i Lund 17-12, respondenS 
wid prestmöte 17-15, kallad till 4:de profpredikant i Pstads S. 
Petri och Bjeresjö 1746, Pastor här 1749. Han war en 
aktningswärd man och utrustad med goda predikogäfwor. I  
Lund atnjöt Han mycken aktning och wänsiap, och widsinflytt- 
ning derifran hedradeS Han af flänfka Nationen, hwars kurator 
Han warit, dermed att deß medlemmar till hast ledsagade ho
nom utom stadstullen. Död ^  1772. — Gift 1742 m. Chr is t ina  
K a t r ina  A u l i n ,  f. 1718, d. 1773, dottecaf kyrkoh. BerntA. i  
Bösarp. De hade7 barn; bland dessa lefde 3 efter fadren, neml. 
MagnuS, för hwilken fadren begärde prestwigning 1765, sedan
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handl. i Trelleborg, M a r i a , g. m. fadrenS efterträdare, ochAnna 
K a t r i n « ,  g. m. prosten P. Gullander i Brandstad.

11. S everin  N ic o la i S jö s tc d t, son af trumpeta- 
ren Truls S. och född 1728, blef student 1745, prestwigd 
b/.z 1753, tjenstgjorde flera är i Tullstorp, blef Pastor här 
1773, prost iSkytts härad 1788. Pa sin« sista'är stref Han 
ej sitt namn, utan nyttjade namnstämpel. Död 1807.— Gift

1773 m. företrädarenS dotier M a r i a  D a r i n ,  f. 1751,d. 
1822. De hade 7 barn; 2 söner dogo i barndomen; de ösrige 
woro: Chr is t in«  K a t r i n « ,  g. m. prosten I .  L. Molanderi 
Swcdala. — M a r ia  Chr is t ian«,  g.m. fadrenS efterträdare. 
Pet rone l l«  Magda lena ,  g. m. prosten D. B. Roth i 
Glemminge. — Anna K a t r i n « ,  f. 1784,ogift.— P er M a g 
nus, kyrkoherde i Trelleborg.

12. Johan M y rm a n , son af en tullinspektor i Malmö 
och född der 1767, blef student 1786, vice kollega 1795 
och ordinarie 1797 wid Malmö skola, Magister 1796, prestwigd

1806, kyrkoherde har "/? 1808, tilltr. 1810, opponens wid 
prestmöte 1814, titulär prost 1817. Död ^  1844. — G ift 
1810 med företrädarenS dotier M a r ia  CH r is t ia na  Sjöstedt ,  
f. 1780, d. 1843, barnlös.

13. M a g n u s  A n d re a s  S c h m i t t ,  sonaflöjtnanten 
wid WendeS artill. Johan Nlrik S. och M . C. Leche, prest- 
dotter frän Torrlösa, föddeS dcrstädeS 1788, blef student 
1800, prestwigd 1812, prebendekomminister i Lomma 1813, 
kgl. hofpred. 1821, Pastor i Engelholm 1821, tilltr. 1823, 
titulär prost 1826, transp. Hit 1845, tilltr. s. ä.

Gift 1822 m. N iko l ina  Wanselau, dotier af handl.
G. M . Wanselau i Malmö och Brita M . Berckan. Barn: 
Laura U lr ika  B r i t a  Ch r is t in« ,  f. 1823. — Eudor ie 
Constance M a r ie  f. 1827. — M ag da la in e  Euphro-  
syne Henr iet te f. 1830, g. m. med. dvkt. LucaS AnderSson.

Ryrkoherdar i Gylle sch Äyrkok'o'pmge.
Genom ett kgl. br. af är 1555 stadgades att Kiöbinge

kyrka skulle wid däwarande Pastors afgäng ödeläggaS och sock-
ir»
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nen förenaö med Gylle socken, hwilken skulle anfläö ät kapel, 
lauen i Trelleborg. Delta sistnämnda gick i werkställighet, men 
hwad angär Köpinge kyrkas ödeläggande, sä har det antingen 
ej blifwit af, eller har den snart begynt alt ater begagnaS; 
den war i bruk pä 1620-talet. Gylle war prebendetiü stadS- 
kapellanen i Trelleborg förmodligen tills stadsprivilegierna upp- 
hörde.

1. E r ik  war Pastor härstädeS 15553
2. H an s  Lauritsen  H o ls t uppgifweS hafwa warit 

Pastor har 1590, men detta ärtalet är oriktigt. Han mä haf
wa warit här ett ärtionde tidigare.

3. Severenn L auritzen n , bördig frän Älborg, war 
1584 "capellan i Trelleborgh og Sogneprcest i Gyllde." Död 
wid 41 ärS älder °/z 1595. Han war gift med en dotter af 
prosten Nils Pedersen i Trelleborg.

4. M o r t e n  Pedersen blef Pastor här 1595 och dog 
41 är gammal 1601. Hans hustru Helte Johanna N i l S -  
dotter och war troligen förut gift med Hans företrädare.

5. H an s  N ie llsso n n  uppgisweS hafwa dött somPa
stor i Gylle 1604. Detta ärtal är dock sannolikt oriktigt; 
1610 war en sä benämnd Person Pastor HärstädeS.

6. C h r is t ia n  Andersen förekommer som pastor här 
1624 och uppgifweS hafwa dött 1652; om sä är mä Han hafwa 
afträdt frän pastoratet äret före sin död. Wid biskopsvisita- 
tion 1627 befanns allt wara i god ordning, men 1635 war 
ungdomen föga kunnig i katechesen.

7. Peder M ic h  e l fen prestwigdes ^  1651 till pastor 
HärstädeS och förekommer säsom sädan i en hyllningSfullmagt 
af är 1655. Död 1656.

8. N ils  Swensson K je r r u lf ,  son af Swen K., 
pastor i Bösarp, prestwigdes 1657 till pastor HärstädeS. 
Prestgärden afbrann i Hans tid. Död 1684. — Gift m. P e r ,  
n i l l a  JönSvvt ter ,  dotter af pastorn i Huste Jens Jensen 
Aars. De lära Haft flera barn. Sonen Swen rekommende- 
rades 1692 af prosten Stuure till att bli pastor HärstädeS.

9. P etrn s  B o ze liu s , bördig frän annat stift, till- 
trädde detta Pastorat 1686 och dog 1692. Dä Han, efter att 
hafwa satt pastoratet, wisade obenägenhet att äkta företrädarens
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enka, föregaf henneS fader, att B. önskade lämna fallet och söka 
nägot annat; detta förnekade B., och Herr Jens i Huste maste 
medge, att B. aldrig yttrat nägot sädant; Han hade endast b lif
wit bekymrad, da Herr Jens frägat honom, om Han "hade hjerta 
att drifwa en sättig enka ur huset och taga brödet ur nmnnen 
pä henneS omyndige barn." Elt kontrakt uppgjordes mellan 
B. och enkan, som alltsä ej lär blifwit gift med B. Han war 
gift 2 gänger och hade med första huftrun, hwars namn är 
okändt, tre barn; andra hustrun hette Anna M arg re ta  T ie r  l i 
sten, war prestdotter frän Bunkeflod och blef twa gänger kon- 
serverad wid Gylle Pastorat. B. hade med Henne en son wid 
namn Swen.

10. A ndreas S o o lb lo m , westgöthe, blef Pastor här 
genom generalguvernören von Aschebergs rekommendativn, ehuru 
Han af bistop Papke ansägs för omeriterad; att Han "tog en
kan" ansäg bistopen icke för tillräcklig merit. S. prestwigdeS 
^2 1692. Död '/« 1698. Huruwida Han med sin hustru A. 
M. Tiernsten hade nägra barn är ej kändt.

11. Uno S ta a f ,  född i LjustorpS socken i Medelpad, 
prestwigdeS 1699 till Pastor härstädeS. I  kons. prot.
s. ä. heter det: "H:r Uno Staf instnuerar stg hos H:r Pehr i 
Bunkeflod" (prestenkans swäger) "och till presthuset i Gylle, dä 
Han sedan kan rekommenderaS till pastoratet", och i prot. "/z 
s. ä. förekommer: "Candidat ehrwyrdig och höglärde H:r Uno 
Staf niuter installationSbref t ill prsepositum i Skyts härad 
at föreställaS församlingarne Gylle och Kyrkoköpinge, sä wijda 
samma fter medh wederbörandes och synnerligen H:r PerS i 
Bunkeflodh eonsense, emedan ännu nädähret för förre?astoris 
enkia dersammastädes är." S. blef sedan promvverad phil. 
Magister. Död wid 50 ärS älder ^  1718. — Han blef i 
MarS 1699 förlofwad med Anna Marg re ta  Tierns ten,  
som "underkastade stg Guds wilja och bistopenS behag"; hon 
öfwerlefde äfwen sin tredje man. Sonen O lo f  blef Pastor i 
ÄhuS; döttrarna B r i t a  och Greta omnämnas.

12. Jakob Klingenberg, son af linwäfwaren Jo- 
han K. i Landskrona och född der "/z 1680, gick en tid i skola 
dersammastädes, men synes hafwa olofligt öfwergiswit stolan 
eller blifwit derifrän afwisad, ty rektor i Malmö förbjödS 1698
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att utan säistild tillätelse af konsistorium antaga honom säsom 
discipel. Han lär sedan wunnit inträde i Malmö stola. 1705 
b/.z prestwigdeS Han till tjenstgöring i Wadensjö, och da der- 
warande Pastor erhöll tranSport t ill Tygelsjö, medföljdeK. dit. 
1708 blef Han nädärsprest i Tommarp, 1710 vice Pastor i 
Wemmenhög, 1711 Pastor i S. Olof och 1718 transporterad 
Hit. Häradsprosten Örnberg anmälde 1734, att vice Pastor 
behösdeS i Gylle, emedan Klingenberg, "hemsökt af det ena 
korset efter det andra, war till krafter, minne och förständ myc- 
ket förswagad"; Hans elände war obestrifligt, men förbättring 
ansägS möjlig, "om Han finge nägon gudfruktig prestman dag
egen hoS sig i huset, som ha» künde fä tala wib och honom 
i Hans jämmer och päkommande orolighet trösta künde"; prosten 
önskade att "en blödig man" mätte ditsändas, "ty rent ut at 
säja, har denna arma mannen under tiden nägon samwetsoro, 
behöfwer fördenflull natt och dag tröst." Gudmund Brock ut- 
sägs t ill vice Pastor, men Wille ej mottaga stationen; Salomon 
Hofwerberg blef da fand till Gylle. Öfwer honom klagade 
K., att Han "prostituerade" sig mera som pastor än som kom- 
minister och hade pä juldagen i Kyrkoköpinge, dä K. welat gä 
för altaret och upptaga offer, förekommit honom och der inta- 
git sin plats. H. pästod att K. af sin hustru blifwit twingad 
att juldagen resa till anneren för att förrätta altartjensten och 
upptaga offer, ehuru Han war sä flö, att ingen ämbetssyßla 
borde honom anförtros; Han hade pä 4:de adventSsöndagen mes- 
sat juldagens collecta o. s. w. K. dog ^  1740. — Gift 1. 
17 l l  m. M arg re ta  P la n t  in, dotter af kyrkoh. i Nordma- 
ling i Ängermanland Olof P. och Birgitta ForSsell; hon dog 
1724. 2. s. ä.m. B r i t a  K a t r i n a  Fischer, prestdotterfrän 
Mellangreswie, d. 1728. 3. s. ä. med Anna K a t r i n a  Lo- 
r i r h ,  dotter af en sjötullare och efter K:S död omgist med ef- 
terträdaren. K. hade flera barn. Sönerna O la us  och P e 
t ru s  nämnaS som studenter; den sednare, född i sista giftet, 
hade 1746 pä 2 är ej begatt nattwarden; D a w id  war hand
lande i CarlShamn; en dotter war gift med handlanden Strand
berg i Mad, och en annan wistadeS i kyrkoh. E. Hallstrvms 
hus i Brönnestad, der hon hade ett kärleksäfwentyr med en stu- 
dent wid namn Thornmark, enl. kons. prot.
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13. Johannes P flu c h t, son af bagaren ÄkeP. och 
Elsa Johansd.r, föddes i Landskrona 1696,gick i flolader- 
sammastüdes, blef student 1716, biträdde som student prosten 
Quiding i Landskrona med predikande och blef 1728 kollega 
wid Malmö stola. Han omnämnes i Malmö rädstngurätts 
Protokoll för är 1736, dä ransakning sörekom angäende ett spöke, 
hwilket plägade wisa sig i bryggaren Möllers gärb i stepnad 
af Hans aflidna hustru. Som Pflncht fades kunna se spöken, 
tillkalladeS Han af rätten och tillspordeS om förhällandet werk- 
ligen wore sädant; Han swarade att Han ofta fett spöken och 
anmodades derföre att begifwa stg till ofwannämnde bryggares 
hus wid den tid pä dagen, dä spöket wanligen wisade stg. P- 
efterkom rättenS begäran, men spöket wisade sig icke i Hans 
närwaro *). P. prestwigdeS ^/z 1738 och blef Pastor här 
1741. Han stall warit en allwarsam stollärare och en arbet- 
sam prest. Linne omtalar honom i sin flänsta resa sasvm den 
"eurieusaste" af alla Prester, som räkats under resan; säkert 
menas "wettgirigaste." P. war nemligen en flitig samlare af 
naturalier och antiquiteter; Hans samlingar inköpteS af lektor
S. Hof i Skara. P. dog '«/« 1756. — Gift 1. 1720 m. 
Anna M a r i a  Bön, enka efter en löjtnant Bödker; hon dog 
1729. De hade 2 döttrar, af hwilka en öfwerlefde fadren och 
war gift med paüorSadjunkten Christian Lorich. 2. 1742 med 
företrädarenS enka Anna K a t r i n«  Lor ich;  detta äktenflap 
war barnlöst.

14. Lars B e rg lin g , son af bonden Nils LarSson och 
Brita JngemundSd.r, föddeS i Berga i LinköpingS stift 
1716, genomgick stolan och gymnasium i nämnde stad, blef stu
dent 1740, prestwigd t ill ertraord. predikant wid Hamiltonfla 
regementet 1742, Phil. mag. 1745. Han rekommenderades 
1747 af kronprinsen t ill Hoby pastorat i Blekinge, och konsi- 
storium crcuserade i en läng strifwelse att B. icke, med förbi« 
gäende af mera förtjente sökande, blifwit föreflagen; Han hade 
deßutom oriktigt uppgifwitS för vice Pastor i Köpinge, der Han 
endast warit adjunkt. 1757 "/,2 blef Han Pastor här och tilltr.

) Se Malmö stadS historia af I .  O. Friberg p. 107 ff.
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1758. Han flall ej saknat hufwud och predikogäfwor, men war 
mer än fläligt grof i sitt tal och benagen för starka dryckerS 
bruk. Död '/§ 1769. — Gift l.med M a r i a  Sophia M a n -  
dor f f ,  f. 1723, d. efter 14 ärS äktenflap, dotier af prosten 
Johan M . i Köpinge. 2. m. Soph ia  M a n d o r f f ,  dotier af 
kyrkoh. Paul M. i St. Köpinge; hon öfwerlefde B. En Hans 
dotier war g. m. 1. v. past. Swen Tauson, 2. sjötullSbcsöka- 
ren Pripp i Helsingborg.

15. P ehr B r in c k , son af borgmästaren B. i Cim- 
briShamn, blef prest 1751, tjenstgjorde 1760 i Kropp, blefkgl. 
hofpredikant 1769, Pastor här 1770, sedermera titulär prost. 
En annerbonde klagade 1774 att Han af B. blifwit härdt med- 
faren. Död 1800. — Gift med S ara  V i r g i n i a  W an-  
kif, dotier af prosten i Lösen Nils W. Hon dog wid 80ärS 
älder i Hällaryd 1814, barnlös.

16. A braham  Thornberg , son af en bryggare och 
tunnbindare i Landskrona och född der «/, 1758, gick i flola 
dersammastädes, blef student 1779, prestwigd 1782, ertra- 
ord. bataljonspred. 1784, kollega wid LandSkrona flola 1786 
och derjemte andre stadskomminister 1794, Pastor härstädes ^ /, 
1801, tilltr. s. ä. och erhöll prostetitel 1813. Han war en 
mycket flitig och allwarlig predikant. Sedan älderdomsswaghet 
icke mera tillät honom flöta sitt Presterliga kall, sySselsatte Han 
sig med Guds ord och andaktSöfningar. Stundom flref Han 
äfwen i sina sednaste är verser, wäl icke wittnande om flalde- 
gäfwa, men om fromhct och wälmening. I  ett versifieradt 
stycke, kalladt "den npplysta tiden", flrifwet 1841 och infördt i 
tidningen Skänfla Correspondenten, heter det till flut:

Upplyste däre! tig dä stilla, 
förflona mig för satanS gift; 
sastän du kan dig sjelf inbilla 
att bibeln är en fabelflrift, 
sä gör mig dock min bibel bok 
i l i f  och död förnöjd och klok.

Ty är jag sjuk och nära döden, 
i bibeln har jag hopp och tröst,
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jag ser mig srälst frän helfwetsglöden 
af JesuS, som inig äterlöst.
Jag salig dör; men hur dör du?
Upplyste däre, betank dig nu!

Sedan 1839 war Han senior bland LundS siiftS Prester. 
Död "/4  1843. Gift 1786 med Anna Chr is t ina  K o l lo w -  
kowsky, f. 1758, d. 1842, dotter af hofflagaren Johan K. i 
Annelöf. Barn: Gustaf  D a w id ,  f. 1787, landtbrukare. — 
Char lo t ta  Lowisa f. 1789.— Chr is t ina M a r ia  f.1793.
— Are l  Engelbrekt, f. 1795, fahnjunkare wid ftänfla dra- 
gonregnutet. — Car l  Ernst,  f. 1797, d. 1846, Inspektor.
— E lo f  MagnuS, s. 1799, handtwerkare.

17. S a m u e l W ieselqw ist, son af kyrkoh. i Linne- 
ryd af Werjö stift Samuel W. och O. C. JönSson, föddes i 
Lund 1801, blef student 1816, Magister 1823, undergick 
pharmaceutisk eramen 1827, blef vice kollega s. ä. och ordinarie 
1828 wid Malmö flola, prestwigd 1838, Pastor här 
1844, tilltr. 1845 och erhöll prostetitel 1853.

Gift 22/z 1825 m. Fredrika A m a l ia  GustafSson, 
hwarS far war kyrkoh. i Jgelösa. Barn: Jda N a ta l ia  C h r i 
st ina, f. 1832. — Hi ldegard  Char lo t ta  Amal ia  f. 1833. 
Emma Johanna Gustawa f. 1834. — Augusta Em i-  
l ia  W i lhe lm ina  f. 1839. — Ewa Gustawa f. 1840.

Ryrkoherdar i Dahlkopmge och G islöf.

1. HanS Mogenseu uppgifweS hafwa warit Pastor 
här 1538, dä ett kapell i GiSlöf, hwari gudstjenst hällits un- 
der sillfiskestiden, ödeladeö.

2. Peder Jense» uppgifweS hafwa warit kanik «Lund 
och kapellan wid deösa kyrkor 1541, men detra är säkert felak- 
tigt; som kanik kan Han wäl hafwa warit innehafware af pa- 
storatet, men swärligen kapellan derstädeS.

3. M ic h e ll C hristiersson omnämneS som pastor 
här 1584 och som häradsprost 1599. Jfr. hwad som nämneS
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om honom ofwan Pag. 136. Han dog i Adventet 1618. Hans 
hustru C h ris tin a  Andersdotter dog 1602.

4. R a sm u s  M a t fö n ,  lundabo, efterträdde Herr M i
chel och omnämneS sednast 1631 som Pastor hör. Han har 
lätit uthugga en grössten öswer sin hustru M a lena  L a rs 
do tte r, som dog 1625.

5. C  asten. En Pastor med detta namn, hwilken blif- 
wit afsatt, omnämneS pä denna platS i serien as prosten Örn- 
berg uti en är 1729 afgifwen relation; mähända menaS en i 
nästa biographi förekommande pastorsvikarie.

6. K n u d  C h r if te n s s ö n  omnämneS i en kapitelsdom 
af är 1633 som pastor härstädes. Församlingarna woro 1635 
kallade t ill biflopsvisitation i BöSarp, och ungdomen befannS 
wara hjelpligt underwisad. H:r Knud blef 1662 anklagad att 
hafwa nekat jordfästa lik, afhällit flera personer ganska länge 
frän nattwardenS bruk samt med äreröriga beskyllningar föro- 
lämpat nägra af sina ähörare. Landsdomaren afgjorde saken 
sä, att hr Knud skulle göra afbön och betala en summa pen
ningar, men denne pästäende sig wara offyldig begärde, att sa
ken mätte änyo upptagaS, hwilket biffopen i bref till general- 
guvernören afstyrkte. H:r Knud synes redan dä hafwa warit 
suspenderad nägon tid, ty en Herr Casten habe warit Hans vi- 
karie och uppburit det äretS tionde. Saken kom inför Lande- 
mötet, som s. ä. afsatte Herr Knud, pä den grund att "det künde 
seeS oc erachtis, at Hand af privat had or offerier udi sit Em- 
bede hafwer handlet, hwilcket en Retsindig Guds ordS tjener 
icke sömmer." Han beswärade sig öswer denna dom i hofrät- 
ten, som stadfästade landemötets dom, "män, säsom dherhooö 
bepröfwas att dhen Plicht, som H:r Knut redho och intilldhen- 
ne tijdhen lijdhit och uthstädt hafwer, kan nogsampt giöra tilfy l- 
lest t ill Hans brotts försoningh, alltsä häller Rätten för fliä li- 
git dhet Han blifwer äter behörligen t ill annat Pastorat oprät- 
tad." Han lär dock ej sätt nägot annat Pastorat.

6. J o n a s  E chm an  1663—1671; se wid JngelStorp.
7. C h r is t ia n  S ö re n s s o n  G ie rs in g  flall hafwa 

warit huspredikant hos en grefwinna Brahe i Stockholm in- 
nan Han blef pastor här; Han blef likwäl först som utnämnd 
pastor prestwigd 1671. Han lämnade pastoratet under
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1670-taletS krig. -  G ift i Lund 1671 med Z itze le  J ö r-  
genSdatter.

8. P ä l M a d fe n , son af prosten Mats Jönsson i 
Harlösa, blef efter stolgäng i Lund student 1651 och prestwig- 
des ^  1659 till Pastor i Örtofta. Carl X I  stall understänfia 
kriget nägongäng hafwa hwilat öfwer natten i Örtofta prest- 
gärd. Herr Pal erhöll 1678 transport Hit och'dog här 1681 
samt begrofs i Gislöfs kyrka. En berättelse uppgifwer att 
Han dött i behaglig tid, enär Han annarS troligen blifwit af- 
satt, säsom mißtänkt för att hafwa hallit med danstarna. Hans 
enka B r ita  lefde ännu 1717 " t i l l  sitt li'fsuppehälle frifl, men 
till krafter magtlöS"; hon wistades hos en swärson i Hästad. 
En dotier blef gift med efterträdaren härstädes.

9. Johannes I .  W an zo n iu s , son af en lika be- 
nämnd pastor i Sagu i Finland, prestwigdes i denn« sockenS 
kyrka 1672 och tjenstgjorde sedan som prest wid ett rege
mente. Han stall hafwa warit medicincr licentiat. Af ett bref 
frän öfwerste Weinholz till bistop Hahn 1680 finner man, 
att bistopen gifwit Wanzonius det rädet "att sig, doch oför- 
märcht, uti Eßpinge sörsambling med Guds Ords predikande 
bekant giöra, det Han ock efterkommit" med den framgäng, "att 
bäde enkan och församblingen inte stulle wara obenägne honom 
att emottaga." W. blef likwäl ej pastor der. Pä wären 1681 
Wille Han genom konservation bliftva pastor i Björnekulla, och 
dä ejheller denna plan lyckades, sä war Han snart färdig att 
pä annat häll söka befordran och hustru; Han hade nemligen

s. ä. "sästningsöhl med sal. Herr Pauls dotter i Dahlkv- 
pinge" och blef sakert s. ä. pastor härstädeS. 1687 stref Han 
till bistop Hahn, wid Hans äterkomst frän rikSdagen efter en 
swär sjukdom, en lyckönstan pä latinst Vers, hwari uniformi- 
tetenS och swenfla spräketS införande i stiftet Högeligen bepri- 
sas. Prosten Stuure klagade 1688 att W. osta war borta 
frän sitt Pastorat och icke warit närwarande wid bistopswalet. 
I  anseende till Dahlköpinge sockenS ringhct, "der vsoiinn.ntes 
icke öfwer tijo äro", begärde W. att fä predika endast i GiS- 
löf, ulom pä de stora högtidsdagarna och böndagar, men denna 
begäran afflogs. Prosten Stuure yttrade sig i ämnet sälunda: 
"Herr Wanzonii begäran kan intet wara conform och liikmä-
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thigh GudS ord och een rättstnnigh ?ustori8 embete och sam- 
weet och Jagh therför migh ikke consentera torde"; Han beftrid- 
de widare W:i begäran pä söljande grunder: 1. habe W. 
blifwit kallad till Dahlköpinge och Gislöfs försainlingar, icke 
till GiSlöf allena; 2. "syneS Herr W. söka therigenom gode 
och fäfänge dagar och uthan trängiaiide nödh sitt embete för- 
summa; willjandeS för honom kastoris okLoium stall wara 
llorQSll otü, non llSAOtii; 3. äro flere clevlrnrrntes an tijo i 
Dahlköpinge församling, ty ett stört fiflareleye ligger och till 
samma församling; 4. wilde ste en stör consufion med Bänc- 
karne i Giiölööf kyrkia, ther intet är rum at göra fleere Bänc- 
ker, eet stört scanckalulll och 3aIousis förorsakaS isynnerhet 
emillan the gamla och unga qwinnor om theras rum i Bänc- 
kerna och männerna i Giislööf afwundas om the stola hafwa 
trängh i theraS säte af en annan församling; 5. hafwer Herr 
W. antingcn thet är Winter eller sommar en godh och jämpn 
wägh emillan sine församblingar och kan pä en fierdendehlS 
timma samma wägh fara och Herr W:i anteoessorss hafwa medh 
stoor lust esomoftast till fotS wandrat samma wägh, intet förwäg- 
randeS sigh widh nägot arbete i theras embete. At jagh intet stall 
tala om then störe synden och ther uppä följande GudS afstraffande 
at förkasta HerranS hus, läta thet om Söndagen och andre predijko- 
dagar stä öde och GudStiänst uti thet icke förrätta." En klockare, be- 
nämnd Jöran ThollosiuS, hwilken blifwit "dömdtill3 ganger 3 
marker karl" och som församlingarna pä den grund Wille blifwa 
qwitte, gjorde W. mycket bryderi, och mellan dem war, enligt 
prosten Stuures uttryck, '̂ ett liderligt och förargeligt lefwerne." 
W. anhöll 1709 ^  hos domkapitlet "att fä flyttia in i staden 
Malmö; ty Gud tröste de swenste Prester, när fienden kommer 
pä landet och de grymma mordista Snaphaner med Rysser och 
kringgäende Polackar, som efter egendomen som lifwet sättia. 
M it hierta är i sädan ängest och sä klembder, at jagh nu gamle 
stackars man stall sä illa blifwa pä min älderdom handterat 
och tracterat." Hans klagan bewekte dock ej domkapitlet t ill 
att bifalla Hans önstan. 1711 sökte Han transport till Skanör, 
säsom Han sjelf uppgaf för att fä en af sina döttrar konserve- 
rad i Dahlköpinge, nien konsistorium sann icke denna gäng, sä, 
som ofta annars, konservation lända "till församlingenS upp-
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byggelse", utan afslog W:i ansökning, "säsom flikt emot K. M:S 
förordning och bref och församlingenS nödtorft anseS mäste." 
1717 begärde W. alt i anseende till fin sjuklighet fä sin son Da
niel ordinerad till sin adjunkt; dä detta ej bewiljades, men en 
annan medhjelpare hitsändeS, förklarade W. sig wara frisi och 
intet biträde behöfwa samt att Han uppgifwit sig wara sjuk 
endast för att derigenom beweka bisiopen att "kasta ett gunstigt, 
faderligt öga pä sonen." Död pä hösten 1717. Han war gift 
med företrädarenS dotter; om hon war samma Person som Hans 
enka Emerent ia, eller han warit gift mer an en gäng, är icke 
kändt. Sonen D a n ie l  nämneS här ofwan; om W:i 5 dött- 
rar känner man icke engäng namnen.

10. Lauren tius  T erlean d er, hwars namn antyder 
att Han war frän Trelleborg, blef student 1702, prestwigd till 
tjenstgöring i Bara 1709, andre stadskomminister i Lund 
1710, Pastor här ^  1718, men dog s. A. och kom alltsä 
ej att tillträda pastoratet. — Gift 1. "/,§ 171g j Lund med 
fru Anna Larsdot ter Fo rs low ia .  2. 1715 med Johanna  
S ib y l l a  Er m an, prestdotter frän Wälinge; en wid namn 
Helström Protesterade mot lysning för dem, men äterkallade 
Protesten. Hon öfwerlefde T. och blef sedan gift 2 gänger, 
neml. med I .  Engellau, 2:dre stadSkom. i Lund och sedan past. 
i Wäsby, och med N. Ringberg, Pastor i WäSby.

11. O la f  Ö rnbergh, son af mönsterskrifwaren wid kgl. 
lifregementet Nils E). och Birgitta Rynning, föddes i Örebro

1680, genomgick stolan derstädes och gymnastum iStreng- 
näs, blef student i Upsala 1704, kallades 1708 af ercellensen 
grefwe Spens till huSpredikant, men föredrog att qwarstanna i 
Stockholm som informator hoö en köpman, prestwigdes i Streng- 
näS 1709 till pastor wid semmänningsregementet till 
hast, hwilket Han 1710 ätföljde till Skäne, och rekommendera- 
deS 1713 af bistop Bilberg i Strengnäs till befordran i Lunds 
stift. Som regemeiitspastor lärde Han 200 man att läsa in- 
nantill och förmädde twä reformerta officerare och en katholst 
pukflagare att öfwergä t ill luthersta läran. 1719 "/z  blef Han 
pastor härstädeS och 2/,^ 1728 häradsprost, dertill kallad af de 
fleste häradSbröderna "för sina wackra studier, allwarsamme och 
ansenlige lefwerne samt sin förfacenhet och drist i kyrkosaker."
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Wid ett prestmöte war Han opponenS och wid ett annat orator. 
Man twifwel war Han en kunflapsälflande man och werksam 
bäde som Pastor och prost. 1733 dä en solförmörkelse in- 
träffade, gjorde Han noggranna observationer, hwilka äro an- 
tecknade i prosterpeditionsbokcn. Han flref 1736, att i 
hanS Pastorat funnoS -18 biblar af Schneiders upplaga; deß- 
utom habe man prenumererat pä 6 af Broormans, "sä att i 
deSsa smä församlingar blifwa 52 biblar. Af mag. GythncrS 
sanna Christendom hafwa de begärt 24 stycken; utom detta 
hafwa mänga I .  Benzelii förswenstade anwiSning till den sanna 
Christendomen, sä att mina ähörare hafwa GudS ord rikeligen."
S . dog -«/z 1738. — Gift 1. «/, 1717 i SnöStorp i Holland 
med Engel  A g re l l ,  hwarS far Nils A. war pastor i Tho, 
rup i Halland och dog som utnämnd pastor i Helstngborg. 
Med Henne habe E>. 4 söner och 2 döttrar; de förre gjorde In
gen lycka i werlden; en af de sednare, B r i t a  El isabeth,  
war g. m. C. Billing, past. i Fosie, sedan i Äkarp. 2. m. 
B r i t a  P l a n t i n ,  som förut warit g. m. S . AquiloniuS och 
N. Sylvan, pastorer i HäSlöf; henneS äktenskap med Ö. war 
barnlöst och hon dog ^/,2 1757.

12. P etruS  S om m ar, son af prosten i Hörby Per 
S., föddeS i Lyby ^  1096, blef student 1713, prestwigdeS pa 
fadrenS kallelse 1718, war efter Hans död nädärsprest i 
Hörby och begärdes af flera till pastor der, blef stadSkommi- 
nister i  Malmö 1721, pastor här 1740, tilltr. 1741. Dä 
Han skulle flytta Hit, Hände honom wid Jngelstad den olyckan 
att Han wred ena knäet ur led, hwaraf Han i 15 weckor led 
stör wända och mäste gä pä kryckor ett helt är. 1753afbrann 
prestgärden, hwarwid S. war nära att blifwa innebränd, men 
kom med platS undan genom en glugg. Död s. ä. — 
G ift 1722 m. Char lot ta J u l i a n a  Falkman, d. ^  1752, 
dotier af kontrollöreu Jakob F. i Malmö. De habe fem barn, 
af hwilka twä söner öfwerlefde sadren; för en af dem, wid 
namn Henr ik ,  begärde fadren ordination l752, men Han war 
ännu 1755 student, till lefwernet mindre wälkänd; Han habe 
nemligen förfört sitt syskonbarn Elisabeth Charlotta Friis. 
Mähända war S . gift 2 gänger, ty det uppgifwes, att Han 
Haft en dotier af prosten BlomeliuS i Arrie till Lkta.
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13. P etru s  H indström , son af Olof H., Pastor i 
GörSlöf, föddeS derstädes b/, 1717, njöt underwisning dels i 
fädernehuset, dels hos swägren kyrkoh. Barohn i Mellangref- 
wie, dels i Lunds stola, blef student 1733, studerade under 
prof., sedermera bistopen EngeströmS handledning till 1737, dä 
Han antog kondition hoö majoren Jak. Lagercrantz, äterkom 
1740 till Lund i afsigt att blifwa Magister, hwilket dock ej blef 
af, började 1742 biträda sin förutnämnde swäger med predi- 
kande, blef pä Hans kallelse prestwigd 1744, förordnades 1751 
t ill vice Pastor i Mellangrefwie och 1754 i Hemmesdynge, blef 
Pastor härftädeS 1756, tilltr. s. ä. och predikade widprest- 
mötet 1764. Död efter 6 '/  ̂ ärs sjuklighet 1782. — Gift 
1755 efter 10 ärs forlofning m. M arg re t«  Ferner, dotter 
af kornetten Mathias F. Hon öfwerlefde sin man, troligen 
barnlös, och dog wid 84 ärS ülder 1804.

14. Jonas Engeström , son af borgmästaren Lars
E. i Malmö och A. N. Hedengrahn, prestdotter frän Hwellinge, 
föddeS i Malmö "/z 1741, blef redan 1748, säsom warande 
broröson till bistopen, försedd med studentbref, habe sedermera 
kondition hos riksrädct grefwe Snoilsty, prestwigdes pä kallelse 
af farbrodren prosten Äke E. i Landskrona 1763, blef Ma
gister s. ä., 2:dre stadskomminister i Landskrona 1772, past. härst. 
1783, tilltr. 1785, sedermera titul. prost. Död 2/7 1805. — Gift 1. 
1772 m. Char lo t ta  Soph ia  Corv in ,  dotter af Anders C. och 
enka efter F. I .  Ollman, bäda pastorer i Bärslöf. Sonen 
Lars Jakob war prost i Efweröd. 2. 1802 m. Jus t in»  
Char lot ta Gren, som öfwerlefde honom.

15. Lars Abraham  A sping, son af en pastorsad- 
junkt och född i Höör ^  1763, blef efter flolgäng i Malmö 
student i Lund 1784, prestwigdes '°/,2 1788, blef Magister 1793, 
kollega wid Landskrona stola 1801, vice rektor der 1804, Pastor 
här 1806. Död ^  1813. — Giftm. Chr is t in«  S jöbe rg ,  
dotter af inspektor Paul S. i Lomma; hon öfwerlefde A. och blef 
konserverad af efterträdaren. A. hade 7 barn, af hwilka 6 
öfwerlefde honom. Chr is t in « ,  g. m. handl. Norling iT re l- 
leborg. — Anna W i lhe lm ina  A lb rekt ina ,  g. m. kapten 
Halden i Stockholm. — Char lo t ta  El isabeth,  g. m.tull- 
förwaltaren i Stockholm Ahlsell. — E lo f ,  sjökapten. — Per
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Abraham, spräklärare i Stockholm. — N i l s ,  äkerbrukare i 
Dahlköpinge. — M agnus  Chr is t ian ,  styrman.

16. Johan G a b rie l R o lin , son af en kornett och 
född i Husie 176-1, blef student 1785, prestwigd -"/,2 1789, 
vice pastor i Ousby 1808, ertraord. bataljonspred. wid Mör- 
nerska husarregnutet 1814, Pastor här s. ä. 1826 lämnade 
Han pastoralwärden ät en vice pastor. Död 1831. — Gift 1814 
med företrädarenS enka Chr is t ina Sjöberg; äktenflapet war 
barnlöst.

17. Anders Fristedt, son af Swen F., flottsprest 
pä Leckö, sedan prost i Örkelljunga, föddeS i Otterstad päKäl- 
landSö i Wenern " / ,  1780, blef student 1793, erhöll 1800 eit 
resstipendium och reste utrikeS, blef Magister i Greifswald 1802, 
prestwigd i Lund 1806 till ertraord. regementSpast. wid 
stänfla husarregm:tet, atföljde armöen i fält 1807, blef pastor 
här 1832, tilltr. 1834. Död 1838. — Gift 1824 m. 
E w a Fredrika Ho lm ,  hwars far war kronolänsman. Barn: 
E m i l i a  M a th i l d a ,  g. m. fahnjunk. R. P. Frick.

18. E r ik  O lo f Gadd, son af prosten iGladsarLucaS
G., föddeS 1803 i Landskrona, blef student 1820, Magi
ster 1826, vice kollega wid UstadS skola 1827, ordinarie 1828, 
rektor wid samma flola 1831, prestwigd 1836, pastor här

1839, tilltr. 1841 och erhöll Prostetitel 1847.
G ift 1850 m. P au l in a  Fredr ika Wibom, dotter 

af kyrkoh. i Äker af Werjö stift Äke Henrik W. och A. I .  Bolmeer.

Ryrkoherdar i Ikanör och Lalsterbo.

Ännu wid medlet af 1500-talet hade deSsa städer hwar- 
dera sin pastor, men sedan deras wälständ blifwit minstadt ge- 
nom flygsandenS härjningar och sillfistetS upphörande, anbe- 
fallde konungen genom bref 1555 deras förening till ett 
pastorat. Denna förening syneS hafwa gätt i werkställighet 
1576. Derefter ansägs Falsterbo säsom hufwudsocken, hwilket 
förhällande likwäl syneS hafwa upphört före medlet af 1600- 
talet.
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Nägra pastorer före deösa socknars förening omnämnaS 
utan uppgift om de warit i Skanör eller i Falsterbo, nemli- 
gen Gerhard 1440, Hans,  den förste lutherste pastorn, 1530, 
Jakob Michelsen, som undertecknat ett wittneSbörd omtwä 
qwinnor, hwilka twänne hofmän utanför Malmö welat flända, 
1546 och Swen Jensen 1572. Den sistnämnde har docksä- 
kert warit i Skanör samtidigt med en wid naiMr  ̂ Jakob i 
Falsterbo, som 1570 habe ett Vikariat wid Lunds domkyrka; 
troligen är denne Jakob densamme hwilken 1555 nämnes som 
Pastor i Falsterbo. Han stall warit bror t ill seländsta bistopen 
Päl Madsen. — Pastorer wid bäda socknarna äro följande:

1. C a n u tu s  N ic o la i prestwigdes 157g till Pa
stor i "Falsterbo och Scanör" och sörekommer äfwen 1578.

2. S ö ffre n  Pederssön war pastor här 1584 och 
bodde i Falsterbo.

3. N ie ls  Jörgenssen uppgifweS hafwa warit Pastor 
här 1590.

4. Jöns Lauritson stall warit pastor här omkr. 1596 
och omtalaS af Lyschander säsom en god Philosoph och poet.

5. O lo f M ichelsson  nämneS med ärtalet 1600.
6. M o rth en  Pederssen war 1610 pastor i Falsterbo 

och Skanör. Genom kgl. br. " / ,  1633 erhöll Han för sig och 
sina efterträdare rättighet att uppbära "den rasserede Kiem- 
pinge kirkes tiende."

7. C h ris ten  Hermandsön sörekommer som pastor 
här 1639, omnämnes 1648 och 1655 och lefde ännu i Ju li 
1685, troligen t ill 1687. Hans dotter Anna war gift 1. m. 
prosten Bastian Odder i Häslöf, 2. m. pastorn I .  Uhr derstä- 
des. En annan dotter blef konserverad af efterträdaren.

8. Lage S tu b , son af tingsfogden i LjunitS härad 
HanS S., föddes i Hörtemölla, gick i stola i Pstad, men reste 
under krigStiden till Köpenhamn, hwarifran Han 1681 äterkom 
till Skäne ouin llnrul illauckabili testinaomo frän universttetet.
S. ä. blef Han Informator hoS pastor i Willie Fredrik Jöns- 
son, som ock ät honom begärde tillätelse att predika, förmenande 
det stola blifwa för honom ett icke ringa ackilliiriouluui t ill att 
lära swensta spräket. S. studerade äfwen i Lund, afgaf
1685 sin ed säsom medhjelpare i Skanör och blef pastor der

1»
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1687. Han lofwade dä att flitigt idka studier och "submittera 
sig exainini," när sädant päfordrades. Hans theologista in- 
sigler hafwa alltsä warit ringa, men Han stref med lätthet la- 
tinsk verS. I  en annotationSbok öfwer sina inkomster har Han 
är 1700 strifwit följande nyärSönstan:

(^ui leiix nolris, qur tsrque ^uater^ue beatue 
Ornni^en» ooeli prosperitate ünat!
^nrea pax et Issta «suies eit nbiyne perennis!
Lxnlet a nostris i^lars provnl ipse loois!

sano luAiant Inn^uentes corpore m orlii!
Dir» Ines nnm<;nnin oorpora nostrn Arrrvet!
8 it proeul annonss Aravitas, sit kertile ooeluin! 
Oonayne clst suininL kelieitste solurnl

1685 har Han i "den landsflyktiga dygdenS" namn strifwit 
en klagowisa öfwer tidens förderst 1709 hade Han till predi- 
kobiträde en student, som mäste afstedas för sin mindre efter- 
dömliga wandel; Han stod nemligen i brottflig förbi'ndelse med 
ladugärdspigan. Derefter blef A. Ehrensand (se wid Billinge) 
Stubs biträde och 1710 dertill prestwigd. S. afled efter läng- 
warig sjuklighet pä hösten 1710. — Gift med en dotier af 
företrädaren. — Kyrkoh. JönS Munthe i Slägarp stall hafwa 
strifwit en grafstrift öfwer Stub, hwari det heter:

Iloo I^a»o 8tubreus eonäor sud marinere mnto.
Hörte oni elarum nomen tiabere deäit,
^staä tune puerum «loeuit ine mollibus annis 
^.usonias artes, Haknia nie tenernm 
»OOixit l^iiosdo; äevimus rne eeperat annns 
su6 gno litterulas Oisoere inissus eram m. m.

9. Jöns Rönbeck 1711—1720; se ofwan pag.25.
10. JonaS G ie lb erg  war son af en soldat och 

föddeS i Maj 1677 uti Rydaholms pastorat af Werjö stift samt 
döpteS i GällarydS kyrka, efter hwilken Han tog sitt namn. 
Wid födelsen war Han nästan utan lifstecken, och föräldrarne 
beflutade att, om Han blefwe wid lif, uppfostra honom till läs- 
karl. 1691 kom Han till Werjö stola, 1697 t ill gymnasium och
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blef 1700 lärare för sina blifwande styfsöner, kvrkoherden i 
Agynnacyd M . ChorinS söner, med hwilkas mor Han trädde i 
äktenskap 1702, samma är som Han blef student. Följandeäret 
erhöll Han stipendium och 1704 platS pä kommunitetet, blef 
1707 philos. kandidat, men künde för sin fattigdom es lata pro- 
movera sig, rekommenderades s. ä. af sin hustrus Fnförwandt 
grefwe N. Gyldenstolpe till befordran, säsom warände "befriad" 
med den fordom berömlige doktor Svenonii dotter, men prest, 
wigdes först 1710 t ill bataljonSpred. wid UplandS regemente, 
hwilket Han 1718 följde till Norge. 1720^/, blef Han Pastor här, 
tilltr. 1721. Församlingarne anmälde "/z 1720, att Gielberg 
sadeS wara dvd, och begärde att fä C. Bagger (se ofwan p. 
124) till pastor. Magistraten i Skanör anmälde '"/,2 1728 i 
domkapitlet, att förargelsewäckande uppträden osta föreföllo t 
prestgärden genom G:S och hanS hustrus elaka sammanlefnad; 
Han hade wäl intet försummat af äinbetsgöromälen, men fick 
"för hennes öfwerfall med ropande och flällande" ingen fred i 
sitt huö, hwarförutan man befarade att hon " i  sin hetsighet och 
dryckenflap" icke nog warsamt handterade ljus och eld. Dom- 
kapitlet begärde närmare underrättelser af prosten Örnberg, som 
'^2 1729 höll undersökning om förhällandet i Skanör. Dä 
Han förebrädde makarna deras oenighet, greto de bäda sä att 
"tärarna mera strömmade än droppade"; de kommo öfwerenS 
att för en tid fliljas till säng och säte, och skulle hon, utom 
nödiga hushällssaker, hafwa till sitt underhäll för är räknadt 
50 dal. smt., 6 tunnor räg, 4 t:r körn, 10 lam, 10 gäß, en 
fjerding sill och en fet galt. Hon begaf sig till sin son, 1:ste 
stadskom. Chorin i Lund. I  flutet af samma är äterkom hon 
till Skanör; troligen war sonen nöjd med att blifwa af med 
Henne, helft Han pästod att Gielberg icke utbetalte hwad hon 
skulle hafwa till sitt underhäll. G. bestridde sannfärdigheten 
af detta pästaende, begärde betalning för den tid af samman- 
lagdt 45 weckor som Chorin med hustru tillbragt i Hans huS 
1722 och 23 samt äterkräfde hwad hustrun medhaft till Lund 
" i  säng- och linkläder, ljusstakar, böttor, spannar, öhlträä m. 
m. samt fetualier, säsom gasesidor, öhl, spekesill, bränwin" m. 
m., äfwensom en sidenkofta, den Han pästod Chorin hafwa ta- 
git srän modren och gifwit sin syster Katrina Chorin, som war

13»
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gist med Pastorsadjunkten Martin Lauren, sedan past. i Arrie. 
Denna Katrina hade jenite fru Chorin kommit t ill Skanör för 
att Helsa pä och qwarstannat der da den sednare äterwändetill 
Lund. .Gielberg klagade, att hanS hustru, som warit beffedlig 
under första dagarna eftcr siu hemkoiiist, blifwit till obefledlig- 
het uppretad af de twä nämnda fruarna, och klagade högligen 
alt Chorin "staffat hvnom Katrina pä halsen"; Han berättade att 
dä Han engäng gätt ut i byn, medtagande nycklarna t ill för- 
waringSrummen, och tillsagt drüngarna att haswa akt pä hwad 
som stedde i huset, hade hustrun jemte Katrina sönderflagit fön
stret till spiskammaren och derigenom infläppt en flicka, som ini- 
frän öppnat dörren; warstodd af drängarna hade Han äterwändt 
och funnit sin hustru jeinte stickan i spiskammaren, men Katrina 
war borta; efter förman ingar t ill hustru« och sedan fvnstret 
blifwit tillspikadt, gick Han äter ut; hustrun hade derpä yttrat 
till en piga: wi kan intet göra, ty Han har satans menniflor 
("men jag säger Guds barn" — anmärker härwid Gielberg), 
som säga honom hwad här sker; Han förklarade att Hans hu
stru led ingen nöd, ty hon habe i sitt eget rum bäde öl, brän- 
win och mat, "sä att hon fär supa, äta och dricka när hon be- 
hagar", men nycklarna mäste Han sjelf förwara. Chorin sör- 
klarade sig wara utan fluld t ill att Katrina qwarstannat i 
Skanör, försakrade sig ej haswa nekat äterställa de saker, som 
tillhörde Gielberg, och önskade denne "allt godt, wälmäga, näd, 
andelig upplysning, kärlek till Gud och det oförgängliga, frid, 
enighet, ren samwetsro, Helsa och salighet." G:S hat t ill Ka
trina Chorin gick sä längt, att Han med hugg och flag öfwer- 
föll Henne pä gatan, och dä en karl ftyndade Henne till hjelp, 
flog G. denne med en sten sä att blänad deraf sörorsakades. 
Visitation hölls 1730, dä sörsamlingarna klagade öfwer 
presthustruns wäsende; hon war "sallan nykter, utan dagligen 
full och i sitt fylleri med eder och swordomar rasade sä fase- 
ligit, att det war swärt beflrifwa." Dä prosten Örnberg och 
kyrkoh. Wankif förmanade Henne, "föllo swettdroppar af an- 
sigte och ländxr", men dä de wille att hon flulle förlikaS med 
mannen, swarade hon att det ej künde fle, emedan Han "drog 
djeflar in genom sönstren." Pä tillfrägan hwad hon dermed 
mente, swarade hon sig mena otuktiga qwinSpersoner, säsom
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Malena RaSmuSdotter frän Falsterbo. Det uplysteS, att denna 
under tärar bekänt sig hafwa gjort nattliga besök hoS G., som 
dä detta blifwit bekant för hennes flägtingar, loswat dem 10 
dal. smt., om de Wille hälla det hemligt. G. blef af hu- 
strun inför werldölig rätt anklagad för otrohet i äktenflapet. 
1732 klagade Magistraten änyo deröfwer att G. ochchans hustru 
"dagligen fortforo uti deraS ogudaktiga wäsende likasom en 
grym hast i striden", att Han hade mänga trätor och pä twä 
är ej begätt nattwarden o. s. w. Delta sistnämnda härledde 
sig deraf att hwarken Örnberg eller Wankif ansctt sig kunna 
meddela honom sakramentet. 1735 fick G. genom häradspro- 
sten föreställningar för wärdSlöshet i ämbetet, med anledning 
deraf att 17 till borgare i Skanör antagne personer blifwit 
under kringstrykande gripne af kronobetjeningen och befunne sä 
okunnige att de ej wißte "huru mänga Gudar finnas." Ö. 
flulle uppmana G. att antaga den ofwannämnde M . Lauren 
till komminister; Wille Han icke det, nödgadeS konsistorium wid- 
taga "den ätgärd, som honom troligen icke behagade." G. swa- 
rade med stör sjelfbelatenhet, att Han ej rädde för att borg- 
mästaren antagit kringstrvkaiide personer till borgare; de hade 
ej i Skanör blifwit admitterade till nattwardsgäng; Han hade 
hällit predikningar och förhör ordentligt, pä 8 eller 9 dagar 
stundom 11 predikningar, och bad prosten "ett sannfärdigt 
och tillförläteligt wittnesbörd inför Högw. H:r Bistopen in- 
lägga, om icke Gudstjensten har här statt och warit i stör med 
Guds ords rena lärande, predikande, ungdomens information i 
sin chriftendom, sacramenternas rätta utdelande, med annor god 
stick och ordning i sörsamlingarna, om icke ähörarne äro för- 
swarligen grundade i sin chriftendom; Summa, det kan du wara 
wittne till att jag handhaft en trogen och flitig sjalawärd"; 
Lauren Wille Han för ingen del hafwa till vikaric, enär Han 
stätt efter Hans bröd med Hotelser och intriger samt ej künde 
göra mer nytta i Guds församling an G. sjelf o. s. w. Örn- 
berg fann wid Visitation s. ä. att christendomskunstapen war 
förswarlig, emedan der war en from klvckare som höll en god 
stola för ungdomen. Säsom ett prof pä tidens besynnerliga 
öfwertro mä anföras att G. anmälde 1728, att en qwinsper- 
person i Skanör pästält sig sjelf blifwa "dag och natt häfdad
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af den onda andan ekler spöke", hwarefter hon ock framfödt 
fester, hwilka djefwulen bortröfwat; Han omtalade med den mest 
eyniska omständlighet och naivete de undersökningar, hwilka Han 
och Hans hnstru företagit för att utröna sanningen af henneS 
uppgift, och önflade att hon blefwe intagen ä Hospital, emcdan 
hon ej künde förtjena sitt uppehälle, föräldrarna wvro fattiga 
och "hon sjelf beklageligen utan twifwel af den onda andan 
elker som andra wilja säga af sjöräd ekler Eigen häfdat och 
plägat warder" (jfr. kyrkoh. Gersonii i Womb biographi). G. 
dog ^4 1748. — Gift 1. 1702m. Sara  S venon ius ,  dot
ier af biskop Enewald S. och enka efter kyrkoh. M . Chorin i 
Agynnaryd af Werjö stist. Med Henne hade G. en son som 
dog i späd älder. 2- 1746 med Elsa S a l l i n g .

11. C h r is tia n  S e v e r in i C o rv in , hwars far war 
prost i Bosarp, g. m. M . Hein, söddes derstädeS " / ,  1708, 
njöt underwiSning af fadren, blef student 1725, prestwigd "/z 
1732 och Pastor i "Scaneur" " / ,  1749, tilllr. s. ä. Han war 
bäde en srom man och kunnig, särdeles i de mathematiska we- 
tenftaperna. I  sin ungdom plägadeS Han af religiös« twifwel, 
men blef sedan sä mycket mera grundad och fast i den rena 
läran. I  mänga är hade Han ingen hälsodag. En rädman 
anklagade honom 1752 att hafwa hederligen begrafwit en 
sjelfspilling, underlätit predikan pä apostladagar m. m., hwar- 
öfwer ransakades wid werldSlig rätt, men nägot answar ädöm- 
des icke C., säwidt kändt är. Det mä här nämnas, att Ami- 
ralitetskollegium i Carlskrona 1759 förcsiog, att Falsterbo kyrka 
skulle ödeläggas och socknen förenas med Skanör pä det inkom- 
sten af "Falsterbotunna" (ett sjömärke) mätte, i stallet för att 
tillfalla nämnde kyrka, ansläs ät en ny lotS-inrättning i Skanör; 
konsistorium afstyrkte det med grundliga fläl. S. ä. sökteS er- 
sättning ät kyrkan för de 26 dal. smt., hwilka den enligt lands- 
höfdingens befallning skulle betala för en märkestunna wid Fal, 
sterboref. C. dog 1761; prosten Hegardt i HäSlöf predi- 
kade wid Hans begrasning öfwer 2 Tim. 1: 12. — Gift 
1749 med Helena Feldner,  rädmansdotter frän Mad.

12. L a rs  F ro s t ,  född ^  1717 iHastweda,der fadren 
war kyrkoherde, blef efter enskild underwiSning student 1734, 
prestwigdeS 1745 till tjenstgöring wid S. Petri förs. i
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Malmö, tjenstgjorde derefter en tid i Skurup och i Arne 6 är 
säsom vice pastor, blef "/,2  1762 Pastor härstädes, responde- 
rade wid prestmöte 1764/ erhöll prostetitel 1779 och dog 
1785. I  kyrkoböckerna har Han strifwit ärstilliga latinsta ver- 
ser, t. er. följande framför anteckningarna öfwec döda:

Nors rapit Hüne, rapit Haus, rapit hoo, rapit illstel st istud;
Iiostis sssvus sie kooit L  kaoiet;

8sd r»̂ >s tu Oliristiuu, eum (Udristo sio uiorioris;
Heus kunus aMt, uohils kosnus

Gift in. Susanna K a t r i n a  Lauren, dotier af kyrkoh. 
Martin L. i Arne och K. M. Chorin. Barn: M ä r ten ;  Han 
antog ester sin morbror och fostersader, prosten Lauren i Häs- 
löf, namnet Lau r in  och blef pastor i Hörröd. — LarS,  prost 
i Burlöf, sedan i Broby. — Hans,  past. i KerrStorp afFärS 
härad. — Chr is t i  na, g. m. fadrens efterträdare. — M a r i a ,  
g. m. prosten L. I .  Engeström i Efweröd.

13. D a n ie l E km an , son af en musikant i Malmö 
och född der 1739, blef student 1757, prestwigd 1760, ertra- 
ordinarie regementspredikant 1778, pastor här 1786, titulär 
prost 1795. Död ^  1808. — Gift 1786 m. söreträ- 
darens dotier C h r is t in«  Frost , f. 1768, d. 1808. Barn: 
E j l e r t ,  sjökapten, fyrmästare i Falsterbo.— M agnus ,  apo- 
thekare i Warberg. — B e r n t ,  död i ungdomen.

14. C a r l  P e te r  A lth in , hwarS far war kamrer, föd- 
deS i Linköping >°/« 1767, blef.student 1788, flaggkadett 1790, 
prestwigd i Lund '2/,2 1795, Phil. mag. 1796, pastor härstädes

1809, tilltr. 1811. Död 1836. — G ift 1799 
m. Marg re t«  Soph ia  Str idbeck,  dotier aftullinspektoren 
Johan S. i Bästad. Barn: K a t r ina  Soph ia ,  f. 1799.
— Johan Peter ,  f. 1802, vice pastor, g. in. M . Edberg.
— Chr is t in«  Magda lena,  f. 1804. — Concordia Gu- 
stawa, g. in. kyrkoherden Hjortzberg i Fulltofta. — Car l  
August  Swante ,  f. 1812, kustsergeant, d. 1847. — O l o f  
Henr ik ,  f. 1815, v. komuiissionölandtmätare.

15. Johan F r ib e rg , son af stenhuggaren Sonne F. 
och Rebecka Friberg, föddeS i Landskrona '/,z 1795, gick i stola
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derstädeS, blef student 1818, prestwigd 1820, Pastor här 
1838, tilltr. 1839 och erhöll Prostetitel 1844.

G ift 1. "/a 1825 med Pet rone l l«  Lowisa S y lv a n ,  
f. 1789, d. 1839, dotter af kyrkoh. Nils S . i Fosie. 2. '«/„ 
1840 m. M ä r ta  Ceci l ia  Olsson,  dotter af sjökapten Nils 
Olsson i Malmö och enka efter sjökapten Arelsson i Skanör. 
Barn: Laura Lowisa f. 1841. — Helena Rebecka f. 
1843. — C la ra  U lr ika  f. 1845. — Anna O l i v a  Fredrika 
f. 1847. — Johanna Ceci l ia  f. 1849.



Wemmenhögs härad.

Prostar.

Anders, daegen i WemuiindhöijS hoeret 1467.
O ffn e , doegen i WemendehögS hoeret 1495.
K n u th  af Anderslöf, doegen udi Woeinynge hoeret 1500. 
Peder Boesön Tinckel i Grönby 1538—1565. 
Rasm us Perssön T inckel i Grönby 1565—1593. 
H en rik  Rasmussen T inckel i Espö 1593—1627. 
Anders M a tz ö n n  i Kjellstorp 1627—1655.
Pouel Anndersenn i Grönby 1655—1658.
C hris ten  Jörgensenn i Skurup 1658—1668.
H ans Pederssen i Kjellstorp 1668—1672.
Anders Sörensen i Gjerdslöf 1672—1677.
D a n ie l!  Swendssön i Östra Torp tillf. 1677—1681. 
M ic h ae l A ren ch il i Kjellstorp 1681—1698. 
NieolauS E ngelholm  i Tullstorp 1698—1705. 
M ic h ae l B engtsson i Espö tillf. 1705—1706. 
N ie o la u s  Heslenander i Gjerdslöf 1706—1714. 
Thomas E n ro d iu s  i Grönby 1714—1729.
A lb e rt H ille b ra n d  i Södra Willie 1730—1739. 
P etru S  B o ru p  i Tullötorp 1739—1742.
Z w a r E ile rts s o n  B a rfo th  i Skurup 1742—1743. 
Io n s  Brunbeck i HemmeSdynge 1744—1748.
O la u s  M a n d o rff i Grönby 1748—1757.
M ä r te n  H ö r lin  i Solberga 1758—1769.
M ic h a e l T en g w all i Lemmeströ 1770—1777.
Jöns Landby i Lstra Torp 1777-1789.
Jonas G o tt f r id  C a llm a n  i Grönby 1789—1811. 
W ilh e lm  Fredrik  N ib e liu s  i Lemmeströ 1811— 1830. 
Johan H enrik  K inberg  i Grönby 1830—1847.
Lars P au lu s  Holm berg i Gjerdslöf 1847.
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Ayrkoherdar i Äjellstorp och L illa  Veddmge.

1. B irg  er stall warit den siste kacholste prest HärstädeS 
och lämnat lallet 1537 säsom obenägen för reformationen.

2. M a r t in  war pastor här 1539 och stall warit en 
mycket bra man.

3. Georg S trnch  uppgifweS hafwa warit kanik i 
Lund och blifwit pastor här 1559. Han är begrafwen wid 
altaret i Kjellstorps kyrka.

4. Jens Monssen stall warit medhjelpare här,innan 
Han blef pastor. Som pastor förekommer Han 1584. Hansä- 
geS hafwa warit mycket ging. Död 1590 eller 1591.

5. Jacob L au ritsen , son af LauritS OlSsen, past. i 
Qwistofta, war 1584 vice pastor der och ätnjöt inkomsten af 
ena svcknen, som fadren ät honom afstatt. Ester Jens Monssen 
blef Han pastor här. Huru länge Han war det är ej kändt. 
Han esterlämnade hustru, som blef konserverad wid lallet, och 
nio barn. Han stall warit en nitist och rättflaffenS prest.

6. L a n rits  JsaacSsönn S om m ar war prestson 
frän Lyngby i Bara härad och biträdde sin fader innan Han 
blef pastor HärstädeS, hwilket stedde söre 1610. Han war d. 
A. deputerad wid en hyllning i Köpenhamn. I  Hans tid sat
tes Kjellstorps kyrka i godt flick och kyrkogärdömur uppfördeS. 
En pä hela orten beryktad "saga veneüva seu prosstigiatrix" 
fannö i pastoratet. H:r Laurits uppgifweS hafwa dött 1600 
wid 36 ärs älder och blifwit begrafwen wid altaret i Kjells
torps kyrka. Ärtalet 1600 är orikligt och torde böra ändraS 
till 1620.

7. Anders M a tz ö n n  war kollega wid Z-stads stola, 
dä Han kallades till pastor HärstädeS. 1621 omnämnes Han 
som pastor. Wid biflopSvisitation 1627 höll Han en predikan 
"doetissiins ooneiniiLtg.nl et enuneiatallr" och war enl. anteck- 
ning i V.B. würdig att blifwa prost. Det blef Han ocksä, 
förmodligen s. ä. 1630 war Han det säkert. Wid biflopsvi- 
sitation 1635 befanns pastoratetS ungdom kunnig i christendo- 
men. Kjellstorps kyrka war 1628 mycket förfallen, och der 
fannS hwarken "kalk, dist eller meSsesärk." Zwar Krabbe kla-



gäbe deröfwer hoö konnngen, som älade kyrkanS Patron att re- 
parera den. Död 1655.

8. H a n s  Pederssen war frän Malmö och blef 
1655 prestwigd till Pastor härstädes. Enligt en gammal an- 
teckning war Han "rik pä penningar och barn, en mycket be- 
römlig prest, älffad af församlingen och häradSbrötrerna." 1668 
blef Han häradsprost och dog 1672 samt begrofs i Kjellstorps 
kyrka, der Han sjelf t' lifstiden utsett sin lägerstad.

9. Johannes D o m in ic i, son af DominicuS Jakobs- 
son, past. i W. Ahlstad, gick i flola i Lund och studerade se- 
dan wid derwarande gyinnastu», och universitet saiiit b l e f 1673 
prestwigd till kommin. i St. Harrie, sedan pastor härstädes. Under 
krigstiben begaf Han stg 1677 feinte sin talrika samilj (hustru och 11 
barn) till Danmark, hwarifrän Han äterkom 1679, men familjen 
qwarblef i Köpenhamn. Der förlorade de genom en eldSwäda 1680 
allt hwad de egde. Frän Malmö stref Herr Hans 1681 '"/^till bistop 
Hahn, att ercellensen Örnstedt är 1679 gifwit honom godt hopp om 
alt fa behälla Kjellstorps Pastorat, och anhöll fördenflull, at mestrr 
Michel Arenchil, som "per naale narrats, (so. at ieg allerede 
oe lengesiden flulle hafwe faaet kald i Dannmarck) förwerfwet 
K. M:s bref paa mit kald", matte förseS med nägon annan 
lägenhet. I  samma bref begärde Han tillätelse att resa öfwer 
till Köpenhamn för att besöka sin sjuka mor. Förmodligen 
qwarstannade Han der, öfwertygad att ingen utsigt war för ho
nom att äter komma till pastoratet. 1685 erhöll Han ett preste- 
kall pä Bornholm, der Han dog 1706. Hans efterträdare i 
KjellStorp har om honom antecknat följande: "Romen gniäooa 
tiaduit anteoessoris, seä prsstorea, n iiiil. Xon obüt lüo, so«1 
nküt ltino, sooutus non pennltüni prropositi pieiatein ot oon- 
stantinna, ssä ultinai levitatsm ürovostantiana^ns, 6. e. tena- 
poro ultinai dslli nna ouna prsspvsito sno pastoro Oorslovi- 
ensi ^.närea 8evorini non kuZatus soä Inoatns ku»It in Da- 
niam, ibiäena loouna Iinbons inter lanaosissinaos Lornlrolinell- 
sos. InAressns 1672, eZressus 1677."

10. M ic h a e l A ren ch il tillhörde genom födelsen Gö- 
theborgs stift, blef prest 1662, förwärfwade stg magistergrad, 
förmodligen wid nägot utländskt universitet, tjenstgjorde säsom 
predikant wid swenffa ambassaden i Wien och blef 1679 af-
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generalguvernören Johan Gyllenstjerna satt t ill Pastor härstä- 
deS för "den capacitet och goda lärdom sampt flitige tjcnster", 
som Han ädagalagt i nämnde befattning. Konungen bekräftade 
utnämningen 1680, da det jemwäl "efterläts Mester M i
chel att wara prsspositus öfwer wanlige församblingarne"; 
likwäl började Han först 1681 att bestrida prostetjensten. Han 
war en af biskop Hahns gunstlingar och en bland de aldra- 
ifrigaste befordrarne af uniformiteten. Sistnämnde är in- 
becättade Han, att i häradet wäl tillgick med uniformiteten o. s. 
w., och lofwade, att hwad i andra härader presteradeS der ej 
fkulle uteblifwa; dop och sjukbesök habe under krigsären icke 
blifw it försumiuade; "stulle nagot wara passerat her ulhi lan
det, som kunne touZera unga eller gambla pä theras Salighet, 
sä er dett doch grässeliget, och aldrig er det passerat her uti 
häradet." 1682 hade biskopen "förnummit ett spargement gä 
att mellan A. och en af presterna der uti häradet skall hafwa 
förelupit nägon twistighet för altaret om mässandet, hwilket 
församlingen stall icke ringa seanckalun» hafwa gifwit"; ehuru 
biskopen af A:s derteritet och pruckenos tillförsäg sig det bättre 
war, infordradeö likwäl Hans förklaring. Genom denna blef 
bistopen öfwertygad om ryktets osannfärdi'ghet och sörklarade 
sin glädje öfwer att kunna "stoppa munnen till pä Sadduce- 
erna och redargnera dem, som sä rrmlevole sin nästa traducera", 
samt uppmuntrade A. att icke af "illwiljande menniflor läia sig af- 
flräckia frän sin gode xroxos." 1684 inberättade A., att innom 
kontraktet iakttogs allt hwad K. M . pabjudit angäende kyrko- 
wäsendet, utom det att pastorerna i Grönby, Lemmeströ och 
Wemmenhög ännu predikade pä dansta spräket. 1685 klagadeS 
änyo, att man "ingenwärts" künde komma med dem, "sä frambt 
Högwyrd. Fadren icke frästar dhem att de flohla äth Lundh 
och der läta sigh höra sä uthi prcedijkande som andra kyrkio- 
ceremonier"; derigenom, mente A., stulle de ocksä twingaS att 
ingä pä Hans förflag om en häradsprestsaflöning (jfr. I. 88). 
A. künde stryta med att ett stört antal barn i häradet hade lärt 
swenfla katechesen, och Han hade förmätt mänga wurna perso- 
ner t ill detsamma genom Hotelsen, att de ej stulle fä gifta sig, 
om de icke lärde sig swensta. 1685 anförde en ryttare wid 
namn Börje AnderSson Rijman, understödd af en mönsterflrif-
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Ware, klagomäl deröfwer att A. fräntagit en del bönder och 
tillegnat sig sjelf nägra kyrkojordar, hwilka de ansägo sig haf- 
wa rätt att framdeleS säsom förut begagna; dä Börje med twä 
andra perforier kommit till honom och sport, af hwad magt Han 
sädant gjorde, habe Han blifw it högligen förbittrad ochderefter 
bade i kyrkan och pä andra stallen smädligen tilltalat Börje, 
stängt honom ifrän nattwardens bruk och frän ptedikstolen ytt- 
rat, att Han Wille wara en M m , om Börje af Hans Hand 
stullc annamma sakramentet, äfwensom "till sina affecterS för- 
nöjelse" kallat Börje och Hans twänne stallbröder för "uppen- 
bara djeflar, hwilka inkommit i Hans kammare, af sanen ut- 
sända, en i ryttarehabit, en som en bonde och den tredje en 
Halter djefwul", hwaruppä söljt en den gräsligaste förbannelse, 
efter förmodan äsyftande dem, som welat behälla Beddinge 
kyrkaS jvrdar, "att de mätte wara förbannade bäde i mat och 
dricka, i kläder och annat, i ingäng och utgäng"; ocksä hade A. 
yttrat att Beddingeboarne icke wore wärda att Han predikade för 
dem, emedan det wore att kasta perlor för swin; widare hade Han, 
dä Han engäng welat rida in pä en bondgärd och bonden icke 
genast warit tillreds att öppna Porten, stött till bonden med en 
stör kapp, sä att den gätt sönder; slutligen anfördes, att A. 
tillätit anställandet af majgrefwegillen under sorgtiden efter 
twänne kungliga prinsarS död. Med anledning af dessa kla- 
gomäl hölls undersökning i KjellstorpS och Beddinge kyrkor af 
prostarna Swen Knutsson i Hellestad och Achlschelding i Lö- 
derup; pastorerna Fabricius i Lemmeströ och Daniel Swens- 
son i Ö. Torp woro ock närwarande. Nägra bönder intygade, 
att A. fällt de ofwan uppgifna yttranden, och nägra fade sig 
icke hafwa rätt förstätt hwad Han fade. Pä Hans egen och 
prostarnes tillfrägan swarade de fleste att de ingenting hade 
att anmärka mot sin prest. De twänne prostarne inberättade 
med iiiyckcn salwelse de glädjande frukterna af A:S berömliga 
nit för unifvrmiteten, huruledeS "bäde manfolk och qwinnor 
i kyrkan söngo sä wäl och liufligen, at man det med en hjertans 
lust och glädje anhöra mande", samt huru man "icke utan högsta 
passion" künde höra de wälstgnelser, som socknefolket uttalade 
öfwer sin prest, m. m. I  sin t il l konsistorium ingifna förklaring 
klagade A. öfwer den förföljelse, för hwilken Han blifw it ett 
föremäl, men tröstade sig med alla propheters och helgonS er-
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empel; Han försäkrade att Han "sökt at Börje RijmanS salig- 
het befrämja sä med den söta som härda stafwen, hwarefter 
denne gifwit sin reverS pä bättring, lofwandeS sig wilja prse- 
stars prssstaucku", hwarföre A. ocksä "pilten Wahrliga tracte- 
rade och honom säsom en Swiinaherde ifrä Syndenes Draf- 
träg till SiäleneS giästebud annammade och befordrade", men 
dä bättring icke följt, habe Han sagt, att B. icke, förrän Han 
sullgjort reversens innehäll, stulle sä begä nattwarden; hwad i 
predikan blifwit yttradt om de tre djeflarne, syftade alldeleS icke 
pä nägra personer, utan pä hanS eget hjertas frestelser, hwar- 
af Han pä sin kammare understundom swärligen anfäktadesoch 
hwarom evangelietpä 8:desönd. e. Trin. gifwit anledning att 
tala; förbannelsen angick ickeheller nägon wiß Person, utan Wille 
Han dermed endast hafwa sagt, att ingen wälsignelse i nägon 
ting medföljer ogudaktiga mennistor; hwad flutligen angick maj- 
grefwegillena, hwilken klagopunkt Han tog sig särdeleS när, sä 
bedyrade Han heligt, att Han icke medelst tillätelsen till deraS 
anställande welat temoignera mindre underdänig affection och 
deltagande i K. M:S sorg, samt ursäktade sig dermed att dy- 
lika gillen icke honom weterligen blifw it förbjudna och att Han 
wid desamma afstyrt fylleri och all oordning. Dä handlin- 
garna ^  1686 öfwerlämnadeS till generalguvernören, yttrade 
konsistorium, att de, som wittnat mot A., woro partisia, och 
intygade att Han, "sä wijda Consistorio witterligt war, bäde i 
lärdom och lefwerne sig flickeligen och wäl förhällit och uni- 
sormiteten med sädan flijtt och Redelighet förfodrat, att Kon
sistorium hade orsak honom derföre pä det högsta at beröhma"; 
derjemte försäkrades, att A. " i  alla sina lifsdagar stulle vene- 
rera och beröhma den näbh och höggunstige Patrocin, som Ge
neralguvernören honom worde erteende." En del bönder kla- 
gade deßutom att A. "gifw it oß sättige KonungenS undersä- 
tare mänga flemma och försmädelige öcknamn och ährerörige 
fliäldsord bäde i kyrkian sä wäl som utan kyrkian och för Ko
nungenS sittiande rätt, nemligen kallat O luf NilSson för Gref- 
we, Nils Olsson för Herre, N ils Nilssow för General, N ils 
ErlandSson för rödstiägget Judas, Lars Nilsson för Swarter 
djefwul, Sören LarSson för Halter djefwul" o. s. w. A. an- 
höll om konsistorii rekommendation hoS landSdomaren, icke som
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Wille Han "göra krokot rätt", utan pä det Hans Person mätte 
bliswa deß bättre känd. I  en skrift 1686 yttrac Han till 
sitt förswar följande: "Iagh hafwer mängen gäng läsit och med 
förflräckelse betrachtadt det sal. Luther skrifwer att dhen Präst, 
som synden intet straffar, Han mäste med fremmande synder 
fahr« t ill helfwete, ja ehuar iagh efftertenkt det Srysostomus 
säger om den som kyrckian regerar: nüror si ali^uls lievtorum 
sslvari Protest» leggiandeS iagh Hertill sjelfwa Guds sträng« 
ord Ezech. 3 och 33 Capitlar, hafwer iagh medh I'avultsts 
Ideologie» uti Rostock rädeligit funnet straffa synden, mäst 
man kunnat, ity uthi flutet uppä approbation till Theophili 
GroßgebaucrS Wächtersti'mme flrifw it stäär salunda: Mann 
kann heut nicht hart genug reden und rufen. Detta hafwer 
iagh ochsä altidh giort, ändochsä uthi stoora Städer och högha 
HerrarS hoff, hwarest gemehnlig flieldswall och synder mycket 
öfwaS och litet achtas. Och pä det iagh kunne komm« ifrä sä- 
dana daglige föcargelser och sä mycket bättre, ja uthan Harm 
och förtret förrättha mit Embete, tankte jagh med Jona at fly 
ifrän det stora Niniwe och prädijka för bönder. Men jag för- 
nimmer mig war« bedragen, ity Bondedjefwulen (ut itn. 1o- 
qug.r) med deß grofheth kinpustar mig längt mer och wärre än 
Hoffdiefwulen nänsin gjort, som sees nu i dhet Han somman- 
gaddat sig med den gudlöse och elacka, ja för tyfweri uthpi- 
fiade för detta qwartermästaren, nn Swentienare Börje Rijd- 
man, wiljandeS Han tillijka med der andre Han förfört med
krigsknecktarne dehla bäde min kiortel och kappa"------------
Han beropar sig widare pä H. Spegels predikningar, tyfta 
theologien med flera böcker, der synden strängt bestraffas, och 
flutar: "Kan och wähl war« att mängen Guds man hafwer 
giort eller giör deetsamma som iagh, men Gud hafwer icke 
endnu tillätit Sathan flagellera honom. Thet är sä gott lotten 
faller först pä mig, som pä en annan." A. Wille bewisa, att 
Börje Rijman lupit gatulopp för stöld, dermed att afl. rytt- 
mästaren Aflman skulle hafwa yttrat sädant, men en löjtnant 
Joel von Halle intygade, att Aflman atertagit detta yttrande; 
Han tillägger: "ja, den sahlige mannen Han fliälte well flera 
af sina underofficerare, när Han war drucken, och künde intet 
bewisa." Börje Rijman blef dömd till böter och afbön samt
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att "restituera causerade erpenser" med 45 daler. 1687 
rädde konsistorium Arenchil att läta en annan prest med behö- 
rig xruäenve och sagtmodighet absolvera honom. De klagande 
bönderna synas hafwa blifwkt ställda till answar för sin an- 
klagelse mot Arenchil; dock uppgjordes förlikning genom dom- 
kapitlets bemedling under PapkeS ordförandeskap. En annan 
gäng räkade A. " i nägon widlyftighet" derigenom att Han an- 
gaf "nägra ercesser, som nägra militärer, sä wäl officerare 
som gemena, föröfwat, hwarföre de sökte angripa honom säsom 
aotorem." Konsistorium manade Ater godt för honom hoS ge- 
neralguvernören. Wid ätskilliga vakanser innom häradet lade 
A. sig ifrigt ut för enkornaS konservation, yttrande att "de som 
Wille hindra ett sädant Gudi behageligt wärk, finge wäl i si- 
nom tid sjunga Adoni Beseks wisa: Säsom jag hafwer giort, 
sä hafwer Gud wedergullit mig." I  bistop Papke, som icke 
skattade uniformitetSfjesi för en prests högsta förtjenst, hade A. 
icke en sä stör gynnare som i biflop Hahn och tyckes derföre 
hafwa hört t ill inaleontents under den nya styrelsen. Konsi
storium aflät 1688 till A. följande bref: "Säsom det be- 
rättas, att Rev. Du» Olaritas flulle hafwa begynt i sin xrss- 
positura redan att introducera den nya kyrkioordningen, fastän 
den ännu icke af H. K. M . är här i provincien publicerat 
worden, sä ehuruwäl Eons, intet kan härtill sättia nägon wiß 
tro, aldenstund man wiöserligen förmodar, att R. D. 6 . som 
en wälbetänkt man betrachtar af hwad wichtig oonssguonve 
dhet är aff egen privat myndighet et 8ino eomraullioatione ouna 
superiorlbus sädant att företaga och begynna, sä hafwer man 
lijkwäl ej williat underlätha genom detta k . D. 0. wälmehnt 
att uptächia, att der R. D. 6 . af privat auctoritet, det man 
intet w ill förmoda, nägot i sädant fall flulle begynt hafwa, 
Wille Han wara betänckt detsamma sielf i framtiden att answara." 
Det förtröt A. pä det högsta, att Hans wälmenta ifwer icke 
wann bifall i domkapitlet. I  en flrifwelse ^  s. ä. klagar 
Han öfwer prostämbetets stora beswärlighet; dä sal. biflopen 
lefde, künde man komma fram med det som angick Öfwerheten 
och Consistorii befallning, men nu swarades ohöfligt pä hanS 
päminnelser, och oordningar förelupo. Sä hade t. er. wid en 
tingssogdes hustruS begrafning 1. utfärdSpredikan hällits, hwil-
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ken warat öfwer en timme, 2. .en klockare framträdt och pä den 
dödaS wägnar tagst afsted af mannen, barnen o. s. w. och det 
med en wisa, som den aflidnaS son skrifwit, "medmycket annat 
osedwanligt piäS, som aldrig i Skäne är Hördt eller annor- 
stades." En prest hade förrättat barndop Hemma i huset och 
sedan wid modrenS kyrkogäng "lä tit barnet framhafwaS med 
Prä hl"; somliga Prester Wille icke hälla katechesförhör om sön- 
dagarne eller ottesäng päfladag o. s. w. Anledningen dertill 
att Han icke künde fä magt med sina häradsbröder, trodde Han 
war» det bref, som Han en tid förut fätt frän konsistorium och 
som sä "spargerats att käringar wid spänrocken derom talade"; 
Han mente stg icke hafwa sädant förtjenat, dä Han endast welat 
göra K. M. t ill behag och befordra uniformiteten. 1689 kla- 
gade Han ocksä jäminerligen öfwer bristande uniformitetSnit hos 
en del af kontraktisterna. S. ä. siref biflopen frän Stock
holm att A. borde fä en allwarlig päminnelse att insända rikS- 
dagsmannaarfwodet och att, om den icke ätlyddeS, borde konst- 
storium "förordna en annan att prcrstera hwad Han ratione ok- 
lloü borde göra." DeSsa dekonfiturer försötmades derigenom 
att Han 1690 njöt den utmärkelsen att förefläs till att profwa 
för superintendentsbeställningen wid amiralitetet i Carlskrona 
och 1691 war i fräga till Helsingborgs pastorat samt 1693 
riksdagsman. Af hwad ofwan är anfördt sinner man, att Han 
warit en boksynt man och ej saknat advokatorist fintlighet. Han 
sysselsatte stg med allehanda funderingar angaende kyrkornas 
och presterskapets ekonomi och har efterlämnat ett Manuskript 
med titel: "M . A:S Kyrkiotankar, det är nogra fää och smää 
eenfaldige doch sänne Meditationer, som honom widh thenne 
tiden äro infalne, sä ofta Han bekommst bref omKyrkiorne, de- 
raS byggning eto. Uti pennan förde och i denne lille book in- 
strefne. Begynnelsen stedde 1694 in I'sbruario, tä Han
kom frän Stockholm efter Rirdagens gode flut, och flutet stedde 
eoäein anno uti KielStorps Prästegärdh 1694 in 3unio." "Tan- 
karna" rättfärdiga fullkomligt epitheterna "smä" och "enfaldi- 
ge." Det heter t. er. "Kyrkian bör hafwa nödtorftigt godts 
och uppehälle till deß underhäll. Kyrkian bör hafwa flickelige 
kläder, jemte kläder som Pastor stg uti forer, när Han stall ad- 
ministrera Sacramentet. Kyrkian bör hafwa nödige och nyttige
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böcker" m. m. Delta Manuskript lär finnaS i Engeströmsta bi- 
bliotheket i Stockholm. A. stall hafwa stänkt den säkalladeli- 
bsr ckatious ät bistop LinneriuS. As stna konlraktister fordrade
A. presenter, om wänstapen flulle bibehällas. Da ett mellan 
honom och kyrkoh. Engclholm i Tullstorp uppkommet mißför- 
stand är 1695 biladeS, begärde Han en discretion, hwilken be- 
gäran E. i början aswisade, men dä A. sade: "ätminstone kan 
I  wara sä höflig som de andre mina kontraktister, af hwilka 
den ene gifwer mig en bok, den andre färst fifl o. s. w., men 
I  intet", sä swarade E., att Han icke Wille wara sämre Ln de 
andre, och gas derefter ät A. ej bloit Glassti pkiloloAio. saora 
i wackert franstt band, utan ock fyra stora kalkoner, dä A. 
gjorde bröllop ät st» dotier, och färst fist wid flera tillfällen. 
Dtterligare bidrag till A:S charakteristik komm« att anföraS i 
biographierna öfwer kyrkoh. Jakob Jönsson i Ö. Wenimenhög 
och W. Raff» i Solberga. A. dog "/... 1698. Med sin hu- 
stru I n g r i d  E r landsdot te r ,  so»r war syster till öfwerkom- 
missarien Swe» Ehrenflycht (en af snapphanarnas besegrare i 
Skäne och en stör bondtyrann), habe A. sonen Fredr ik,  som 
blef kapten, och en dotier, som war gift med prosten Golen i 
W. Sallerup. Pä ansökning af A:S enka resolverade K. M. 
^  1699, att Han "stulle gerna fee hnset conserverat, sä wijda 
sädant künde stee genom en flickelig rnan, som sökte sigh genom 
giftermäl aüiera medh dhetsamma", och Wille K. M . "sädant 
hafwa remitterat till Bistopens och Consistorii försorgh." Kon- 
sistoriunl önstade att A:S swärson, den nyßnämnde Golen, Wille 
snecedera, "för försanilingens uppbyggelse och husetS Conserva
tion", men Han undanbad sig det. Enkan dog 1690 och be- 
grofS i Kjellstorps kyrka.

11. E rh ard  K le rrk , son af handlanden Reinhold K. 
och Hedwig Bäng, föddes i Astad i Januari 1675, blef student 
1693, Magister 1698,prestwigd och Pastor här 1699,respondens 
wid prestmöte s. ä., installerad af bistop SteuchiuS ^  1701. Död 

172^. — Gift med Agna Pete rsko t te r ,  som dog iKä- 
geröd b«/, 1751 wid 75 ärs älder. De habe nio barn, bland 
hwilka följande äro kPlda, nemligen Pe t rus  Reinho ld ,  kyr
koh. i Kägeröd, Jo  Han, kyrkoherde i Brunnby, Jakob och 
Erhard,  köpmän i Köpenhamn, Anna C e r i l i a ,  g. m. kaS-
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sören Nils Aspelin, Elsa, g. m. fadrenS esterträdare, och Hed
w ig ,  g. m. auditör Jöran Henrik Barfoth, hwars son I .  C. 
Barfod är författare till de är 1847 utgifna "märkwärdigheter 
om stänfla adeln." Kyrkoinspektoren JönS Klerck torde ock 
warit son af kyrkoh. Echard Klerck.

12. N i ls  S u n d ilts  föddes 1693 i ChrWanstad, der 
fadren Petrus S. da war stadskomminister, sedan Pastor i Nöb- 
belöf af Ljunits härad, blef student 1709, kollega wid fkolatt t 
Helsingborg 1711, i Malmö 1712, Prestwigd till Pastor " / ,  1724. 
Död i början «für 1733. — Med stnhustru Elsa Klerck, dotter 
af företrädaren, hade Han följande bann S t i n a  K a t r i n a ,  
f. '"/2 1726, d. ogift 1795. — Echard, Pastor i Qwiinge.— 
Petrus ,  f. " / ,  1729. — Elsa M a r i a ,  f. 1730. — 
Marg re t« ,  f. 1732; hon lefde 1755. — N i l s ,  f. 
1733. Enkan blef gift »led efterträdaren.

13. E l i a s  O t t e r s t r ö m ,  son af kyrkoh. Jakob Päls- 
son i Ottarp, blef efter stolgang i Helsingborg student 1715 
och prestwigdeS 1727 ,iU tjenstgvring i Wälinge. Wid 
prestwal härstädeS 1733 erhöll Han röstpluralitet genom öfwerst- 
löjtnantffan Hasenkamps pä Jvrdberga kallelse och befullmäg- 
tigadeS till Pastor /̂,g s. ä. I  Hans sä wäl som i företräda- 
rens tiv fördes kyrkoböckerna oordentligt*). O. hade det miß- 
ödet att hafwa vsedliga och grälaktiga adjunkter. Leonard W ill- 
berg, som war har 1743, bemötte honom och Hans familj med 
grof ohöflighet och förde ett lastbart lefwerne (se kyrkoh. Fre- 
drik JvnSsons i S. Willie biographi). 1746 hade O. till bi- 
tcäde Nils Malmwik, som ej wille "wara nöjd med sin en- 
stylte stohl, ntan pästod sä sittja i samma stohl" ( i kyrkatt för-

"1 Dä 1770 nppgifter lnfordrades om de u»der de ststa 50 äre» af- 
lidne pastorers Lider och dödsär, länmade kyrkoh. Corner om sina Ire »är- 
maste företrädare till en del oriktiga nppgifter l bäda hänseeude», t. er. att 
Klerck dött 1722 och att SmidiuS warlt 42 är gammal. Sä litet hade 
man den tlden reda pä framfarna tider. Är 1731 begärde landshöfdlng 
Hylten nppgift on> äret, dä e» Pastor i Höja aslidit, men fastän det siett 
endast ett ärtionde tillbaka, künde konsistorinm icke fkaffa underättelse derom, 
«huru i archivet finnaS handlingar, af hwilka utg. af detta arbete inhem- 
tat bade äret och dagen dä ifrägawarande Pastor asted.

re»
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förmodligen) "som kyrkioherden" m. in. M . inkallades till däw. 
domprosten Engeström, som skulle "förehälla honom deß ofog 
härutiiinan." O. dog i början af är 1750. Han war gift 
med företrädarens enka Elsa Klerck. Twä deraS barn näm- 
naS sasom födda i Kjellstorp, nemligen Jakob, f. 1736 
och Ceci l ia Ka t r in« ,  f. 1742. DeraS dotier I n g r i d ,  
som war gift med prosten A. Rönbeck i Sjörup, finneS ej Upp
ingen i KjellstorpS kyrkobok. Elsa Klerck dog 1780 ^  wid 
79 ärs älder.

14. Johan A ren d t C o rn e r, köpmanSson frän CarlS- 
hamn och född der 1715, b le fp re s tw ig d 173g och tjenstgjorde 
derefter i Malmö, der Han 1738 3:dje sönd. i Advent höll en 
predikan, hwari sörekommo "ätstilliga anstöteliga och emotwär 
rena evangelista lära stridande utlätelser." Pä Hans inwänd- 
ning, att man icke förnummit det nägon deraf tagit anstöt, 
swarade konsistoriilin, att "wid en sä folckrijk försambling mäste 
nödwändigt finnas nägon, som sig öfwer sädana utlätelser för- 
argat, emedan sjelfwa Consistorium ej utan störst« förargelse 
kau läsa thenna Hans predikan, som sä öfwerflödar af härda och 
anstötliga erpressioner och utlätelser emot prästeständet, hwar- 
medelst then enfaldiga hopen sattes uti widriga tankar ochom- 
dömen om samma ständ och GudS ords rätta förständ och me- 
ning." C. erhöll förmaningar att i framtiden iakttaga mera 
försigtighet. Han war sedan vice Pastor i Stäfwie och hade 
en längwarig proceß angäende redowisningen af uppburnein- 
komster derstädes, hwilka woro anflagna till "Consistorii tarf- 
wor." För "wanwördeliga och mißfirineliga utlätelser" mot 
konststorium dömdes Han af hofrätten till att plikta 20 daler 
smt. och göra offentlig afbön. 1743 blef Han stadskomminister 
i Ystad och "/^ 1751 Pastor härstädes, tilltr. 1752. Äfwen 
sedermera inwecklade Han sig i processer. Han hade mycket 
gräl med en klockare, hwilken Han Wille hafwa afsatt för ostick- 
lighet, men som ickedestomindre war nog förmäten att i witt- 
nenS närwaro pästä sig kunna sjunga lika bra som kyrkoherden 
Corner. 1767 hade C. en trat« med en af sina ämbetSbröder 
angäende en lysning, och, dä konsistorii utflag gas den sednare 
rätt, klagade C. hos hofrätten öfwer wäld och lagwrängning 
m. m. Konsistorium yttrade i sin förklaring, uppsatt af Pros.
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S. I .  Munthe, följande: "Slutligen warder Högl. Kgl. Hof- 
rättenS högrättwisa bepröfwande underställt, huruwida kyrkoh. 
C. med sin harda och oanständiga strifart förbrutit sig mot kgl. 
stadgar om rättegäng wid Conststorierne. Förqwäfjandet af 
Hans rätt och lagens wrangande äro de larmstott, .med hwilka 
Han oförsynt dundrar, fastän litet betydande i hufwudsaken, 
dock kränkande Consistorii ledamöterS bäde personella och äm- 
betsmannaheder. W ilja icke Konungens högsta nämbd be- 
freda ämbetSmännen, lära försöken emot deras heder under ett 
tilltagande sjelfswäld blifwa alltför inänga och odrägeliga,alltsom 
subalterner smickra sig med styrka och bestydd wid högsta dom-
stolarne."------- -------------------"Kyrkoherden Corner har wäl
talat om wördnad och sörbön, sedan Han det strängaste korui» 
t ill ändrande af den honom öfwergängna orätt äberopat, men 
just dermed gifwit större utrymme ät galla och förakt. Säsom 
prest tyckes Han wilja wisa saktmod, men yltrar i sammanhan- 
get lnsta att efter ordspräkct med saktmod och respekt stöta dol
len i hjertat. Högl. Kgl. Hofrätten lärer högrättwisast utröna, 
om icke kyrkoh. C. förtient alt förwandla sin i beswären ytt- 
rade urtima sörbön i den billigaste afbön." C. stall hafwa 
egt goda predikogäfwor och warit en god hushällare. Död 
"/,<» 1789; dödsfallet inträffade pä Gyllerup, der hanS äldsta 
dotier bodde, och jordfästningen stedde i Hörups kyrka, men liket 
fördes sedan till Kjellstorp. — C. war gift med El isabeth 
Rosenlund,  som war prestdotter franHöj. Barn: Reg ina ,  
g. 1766 med hofrättSkommissarien Chrkstopher Berndt Santes- 
son. — Johanna, g. m. fadrcnS efterträdare. — JönS, f. 
1753, war student 1768. — El isabeth ,  f. 175-1, d. 1762. 
K a t r i n a ,  f. ^  1755. — C h r is t in a ,  f. --/» 1757, g.--/,» 
178^ m. handlanden Lars Gustaf Corne'er i Carlskrona. — 
N i l ö ,  f. " / ,  1758. — Samue l ,  f. °/,<» 1769. — Anna 
Margreta, f. 1762, d. 1764.

15 . Ander«  L in dg re n  war son af byggmästaren JönS
L. i Ystad och född der ^  1749. "Säsom ett spär af Försy, 
nens dolda flickelse plägade pr. Lindgren anmärka, det Han war 
den siste i Ustad som blifwit döpt af företrädaren i Kjellstorp, 
kyrkoh. Corner." (Detta war troligen ett mißtag, enär C. 
först 1752 flyttade frän Ystad). L. gick i Ystads flola, der
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Han för sin flit och beskedlighet med synnerlig wälwilja om- 
fattadeS af sina lärare kollegan Gerh. Langwagen (död 1766) 
och rektorn C. Kemner (sedan past. i N. Rörum) samt blef stu- 
dent 1766. Sasom obemedlad försörjde Han sig medelst kondi- 
tionerande pä flera ställen, t. er. hoS prosten Wählin i Ska- 
bersjö och hos befallningsman Carlsson i Fjäräs. Under wi- 
standet pä sistnämnde ställe besökte L. ofta Götheborg och wann 
der flera bekantflaper, bland hwilka Han särdeles wärderade 
den med lektor Beyer, Swedenborgs wän och beundrare. Se
dan L. beflutat att blifwa prest, erhöll Han kyrkoh. Corners 
kallelse till prestämbetet, men Hans inträde i detta ämbete för- 
dröjdes genom flera hinder, bland andra en swär sjukdom. 
Han "bebodde ett rum nära intill Pros. WeidmanS hus, hwarest 
Hans klagorop Hördes. Rörd af dessa besökte honom enkefru 
prostinnan Weidman (professorns mor), och sedan hon bliswit 
underrältad om orsaken till L:s utomordentliga plägor, hwilken 
war en sä stark obstruction, att icke nägra wanliga läkemedel 
künde häfwa den, lyckades det Henne att rädda Hans lif  endast 
medelst en kopp stärkt caffe." L. blef prestwigd 1776. 
Egaren till Jordberga gärd, ercellensen Arwid Kurck sörstaffade 
1787 ät L. kunglig survivance pä KjellstorpS pastorat, utan 
att kyrkoh. Corner wißte deraf. T ill följe häraf kom L. att 
efter C:s död mottaga pastoratet utan att hafwa undergättpa- 
storaleramen. I  äldre ären stall Han hafwa talat om sin af- 
sigt att söka tranöport t ill annat pastorat, men upphörde att 
nämna nägot derom, dä nägon päminte honom, att Han deß- 
förinnan borde undergä nämnde erame». Han erhöll 1800 
prostetitel. I  en af kyrkoh. Julius i Solberga författad, och 
ät utg. af detta arbete benäget meddelad minnesteckning, hwarur 
det mesta af denna biographi är utdraget och det citcrade or- 
dagrannt afstrifwet, berömmes L. säsom sticklig och nitist sä 
wäl i predikande och katechiserande, som ock i wärden om sina 
församlingarS öfriga angelägenheter; för öfrigt stildras Han 
sälunda: "Han war af en medelmättig, stark kroppsbyggnad, 
behagligt ulseende, lifliga nägot starpa ögon, hade en stark och
wälljudande röst och ett säkert öra för säng,------- Hans um-
gängessätt war hwad man kallar rättfrai», wida flildt srän 
fjest, ceremonier eller kruö." Död 1826. — Gift ^  1787
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med företrädarens dotter Johanna Corner. Hon dvg barn
lös 0/7 1818. "Langt sörut habe hon warit ett rof för bade 
kroppS- och stnneS-smärtor", och "med Henne flyktade Snillet och 
behagen ifrän den gränande Hedersmannen."

16. Magnus Lundberger, son af en hattmakare i 
Calmar och född der 1777, blef student 1796. och prestwig- 
deS i Calmar 1800, säledes utan att hafwa uppnätt lag- 
lig älder; dä L. före ordinationen anmärkte detta, sade bistop 
Wallensträle, enligt L:S berättelse, att Han sasom sjelf Pastor i 
Calmar bäst wißte, att L. war gammal »og för att blifwa 
prest. 1802 blef ha» ertraord. predikant wid WendeS artilleri, 
1805 philos. Magister, 1806 theol. kanvidat, 1807 '^7 Pastor i 
Stödhafs patronella Pastorat, erhöll hofpredikantstitel 1812, 
Prostetitel 1819, tranSport Hit 1827, tilltr. 1828. Han 
war för stn humanitet och wänfasthet afhällen af mänga. Död 
efter flera ärs sjuklighet "/§ 1838. — Gift 1808 med Hed
wig Char lot ta  Palm,  f. 1780 i Stödhaf, dotter af Johan 
Magnus P., pastor der, sedermera i Norrwiddinge. De hade 
inga barn.

17. Christoph er Tegnör, son af bistop Esaias T., 
föddes i Lund 1807, blef student 1823, Magister 1829, 
docenS i arabiftan 1831, konrektor 1832 och rektor 1838 wid 
Malmö stola, prestwigd den 19 Sept. s. ä., Pastor härstädeS

1839, tilltr. 1841, erhöll prostetitel 1843 och nordstjerne- 
orden 1853.

G ift 1841 i»ed Emma Soph ia  K inberg ,  dotter af 
prosten Kinberg i Grönby och född der 1817. Dann 
Esaias Henr ik  W i lhe lm ,  f. " /, 1843. — E l o f  Chr i« 
stopher, f. 3"/« 1844. — Anna Esaida Lowisa, f. »/g 
1848. — Jakob, f. " / -  1851.

S k r i f t e r :  se Lunds StiftS Matrikel 1854.

Ayrkoherdar i Grönby och Änderslof.

1. K nuth af Anderslöf, dcrgen uti Wcrmynge heeret 
1500, förekommer i Langebeks samlingar pä kgl. bibliotheket i 
Köpenhamn.
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2. Peder Boesön T in c ke l, född i Slagelse 1486, 
war Magister och blef Pastor har 1530, prost 1538 och dog 
1565. Dä Dalby kloster 1530 seculariseradeS och klostergod- 
sct förlanades ät Anders Bille till Söholm, kallade denne "Me- 
ster Peder Boesön, kanick og Conventis Broder i Dalby" till 
prest i Grönby socken, som lydde under klostret. Han stulle 
ärligen lämna 2 pund körn " t il l den, som Seierwcrrket haver 
at tage vare i Dalbp." Derjemte!älades Han att "icke buldre 
eller troette, men förligeS vcl med sine Sognemoend, som det sig 
bör." *) I  en gammal i Lemmeströ prestgärd befintlig bok, 
innehällande genealogista anteckningar om Tinckelsta flägten, 
uppgifwes att mester Peder warit "den forste Lutherste Predi- 
rant i Grönby och Cannick i Dalby och Lector i Lund." Den 
ststa uppgiften mä wara felaktig, enär Han icke förr än Han 
blef pastor här kan hafwa warit lektor i Lund, der en sädan 
ämbetsman först tillsattes efter utsärdandet af kyrkoordinansen 
af är 1537, och Han syneS icke hafwa kunnat pä e» gäng wara 
lektor i Lund och Pastor i Grönby samt häradSprost. Hans 
hustru Elena O lu fsdat ter war född i Kallundborg och dog 
'/« 1581 wid 79 ärS älder. Sonen RaSmuS efterträdde sin 
fader; Christopher blef pastor i Ö. Torp.

3. RaSm ns Perssön T inckel, född omkr. 1533, 
syneS hafwa efterträdt fadren bade som pastor och prost. 1584 
war Han som prost närwarande wid prinS Christians, seder- 
mera K. Christian IV:s, hyllning. Död 1593. — Gift 
1. m. M a r in e  A lber tsda t te r ,  som war frän Malmö och 
dog */, 1574 wid 34 ärS älder; 2. m. Marg re ta  HanS- 
dvt ter frän Landskrona, som öfwerlefde honoi» och blef kon- 
serverad wid pastoratet. Sonen Henrik blef pastor i Espö, 
HanS war prest i Landskrona och dottren Anna war gift 
med slottspastorn i Malmö Bertel Jespersen och blef genom 
sin son Caspar stammoder för den bcrönida Bartholinsta flägten.

4. O lu f f  W adtzön, född omkr. 1569 i Bunkeflod, 
der fadren Hans W. war pastor, blef pastor här 1593. Wid

* j  Efterretning om Dalby Kirke og Kloster af C. G. BrmiiuS i 
Historist Tidsstrift ndg. af de» dauste hist. Foreuiug 1840, s. 161 f.
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hyllningen 1610 war Han deputerad. I  V.B. kallaS Han "vir 
Konus, Kens ckvetus, prsspvsiturn äignus." Den tidens por
ter, Bertil Knutsson i Löderup och Tryggonius i Womb, bref- 
werlade med honom. Död 1:sta adventssöndagen 1618. Han 
war gift med företrädarenS enka M arg re t«  Hansdot te r ,  
som dog 1623, 57 är gammal. Sonen HanS efterträdde ho
nom; RasmuS blef student 1613, men Hans sebnare ödenäro 
okända. Han hade ock en dotier, till hwilken Bertil KnutSson i 
bref till fadren flickade "en kyß, sädan som en Cato kan gifwa 
och en Vestal moltaga."

5. H a n s  W a tz o n ,  den förres son, född här "/, 1596, 
kom 1610 till LundS stola, blef 1613 student i Köpenhamn och 
reste 1616 utrikes samt studerade nägon tid i Wittenberg. Det 
ansägS den tiden högst förtjenstfullt att hafwa studerat utrikes, 
och W. blef efter sin faders död Pastor härstädes wid endast 
22 ärs älder. Wid Visitation 1635 sann bistopen, att natt- 
wardsungdomen lärt kaiechesen bra. W. dog 1650. — Gift 
med Boel  MatSdot ter ,  Dotter af MatS Nilsson, Pastor i 
Häslöf; hon blef ock gift med W:S efterträdare. Dottren B r i t a  
war gift med skogridaren Christopher Olstedt och mor ät kyr- 
koherdarna L. Munthe i Heßlunda och L. Twoedius i St. Kö- 
pinge, B o t i l l a  m. pastorn härstädes P. Bering, Engel  m. 
past. i KerrStorp af Orie härad Ions ArseniuS och en fjerde 
dotier m. N ils Jörgensen, past. i Ullstorp.

6. Pouel Anndersenn A arhus , son af Anders 
Bertilsson, amtsstrifware och kanik i ÄrhuS och Margret« Scan
dorf, syster t ill Fredr. Pälsson Scandorf, Pastor i Söfwestad 
(se HanS biographi), föddeS i Geinge pä Jütland och prest- 
wigdes till Pastor härstädes ^  1652. Han war Magister och 
blef 1655 Prost i WemmenhögS härad. Död 1658. — Gift 
med företrädarenS enka Boel M a tsdo t te r , f .  "'/§ 1611, d. 
1658. En gammal anteckning säger om honom: "fick enkan, 
som war wäl bedagat, derföre war äktenskapet som det künde."

7. P etru s  Zeusen B e rin g  war född i Ribe omkr. 
1628. Han kallades af Ove Tot och bönderna t ill detta Pa
storat och anmäldes ^  1658 af biflop Winstrup t ill att derä 
erhälla fullmagt, hwilket de kungliga kommiSsarierna CorfitS 
Ulfeld och Erik Sparre ansägo bctänkligt att bewilja, emedan
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B. icke war född i swenflt land. Biskopen försäkrade, att B. 
jemte flere danflar, som före eröfringen warit i Skäne, erhäl- 
lit kunglig tillätelse att der söka befordran. B. prestwigdes 
t ill pastor här " / ,  1658. En wid namn Johan Palm an- 
mälde 1680 att "Herr Pehr i Grönby latit en snapphane, Jö- 
ran Hansson Hörster, predika"; P. menade detta wara "förö- 
delsenS styggelse, ständande i det Helga rummet" och payrkade 
sträng näpst för Herr Pehr. Denne ursäktade sig dermed, att 
Han ej kände Personen, som utgafs för "Professor Wulfs stif- 
son." Hörster war Werkligen stysson till Pros. Nils Wolff, 
adlad Stjernberg, hwarS hustru warit förut gift med provin- 
cialläkaren HanS Georg Hörster; men oaktadt denna hedrande 
slägtstap war Han swärligen mißtänkl för att hafwa hällitmed 
snapphanarna; Han bles dock sedan prest (se wid Oderljunga). 
Bering predikade ännu 1684 pä danska. Prosten Arenchil kla- 
gade deröfwer, äfwensvm deröfwer att B. fyra gänger absol« 
verat en qwinsperson efter begängna lägersmäl, utan att an- 
mäla saken hoS prosten eller bistopen; Arenchil mente, att B:s 
öfwerseende med Henne hade sin grund deri, att hon stickade 
strumpor ät honom och gjorde allehanda tjenster i Hans hus. 
Det tyckeS hafwa gätt nägot oordentligt till med pastoralwär- 
den under B:s tid; dock kanske mindre illa, an Arenchil an- 
tydde. 1690 fick B. sin son Hans till komminister; da denne 
1693 afled, begärde Han att sä Holger Angel till medhjelpare; 
detta bles ej af, emedan A. bles Pastor i Hammenhög. Pro
sten Arenchil yttrar i ett bref till kvnsistorium, att Han för bi- 
skop Papke anmält den oreda, som egde rum i Grönby i an- 
ledning af Pastors "incapacite", men "hwad mening den salige 
biskopen hast i detta mal, wet jag intet; detta wet jag, att jag 
skriftligen mig utlatit inför pl. ven. Oons., att jagh intet kan 
wara ffyldig att hafwa del af det, som i detta Pastorat för- 
summaS, utan the som machtena hafwa." B. fick 1696 sin 
son Vitus till medbjelpare och arbetade ifrigt för att förskaffa 
honom survivance pa pastoratet, hwilket dock ej lyckadeS, oak
tadt profeSsorflgn Stjernberg, som egde Markte gärd, under- 
stödde honom med rekommendationer. B. dog i flutet af är 
1704. — Han war gift med sin företrädares styfdotter Anna 
Watzon ,  som dog 1695. Barn: Hans ,  prestwigd



21V

1690 och gist 1692 i Helsingborg med K a t r i n «  A qu i -  
l o n i a , prestdotter frän Löderup; hon blef kort derefter enka och se, 
dan gift med kyrkoh. Jakobcrus i Kropp. Ester HanS Berings död 
stref fadren 1693 att "den salige sonen warit honom en bedröf- 
welig och hard sohn sä pä ett som annat sätt."— V i t u s ,  Pastor i 
Finja. — Bas t ia n  gick t 690 i stola i Christicmstav. — M e t t a , 
gift m. 1. H. Angel, 2. I .  Simmingh, pastorer i Hammen- 
hög. — S t i n a ;  om Henne förekommer i kons.prot. " / ,  1708: 
"SwaraS H:r Th. Eurodio, att Han alwarsamt förehäller Jung- 
fru Stina Bering att hon häller sig ifrä Jesper Hörster, syn- 
nerligen som swart rykte och es ring« förargelse om dem för 
detta warit." Jesper H., bror till den förutnämnde Jöran
H., hade manga är warit gift med Helena Rydenia, som be- 
fannS "inhabil"; Han erkände sig hafwa begatt äktenflapsbrott 
och Wille fliljaS, hwilket konsistorium bewiljade, pä det att "de- 
raS samweten künde räka i rolighet." Han sadeS hafwa redan 
före flilsmeSsan frän hustrun stält i brottfligt förhällande till 
Stina Bering, men blef ickedestomindre gift med Henne 1709.

8. Thomas Eurodius war son af en inspektor pä 
MalteSholm och född 1666. Namnet Eurodius är bil, 
dadt af Efweröd, i hwilket pastorat Han war född. Wid tre 
ärs älder förlorade Han sin far och i det ättonde äret äfwen 
modren, hwarefter Han uppfostradeS af en farbror, som war 
köpman i Christianstad. 1686 blef Han student och kalladeS
1694 af K. Thott t ill pastor i Halmstad samt undergick med 
heder eramen, men konsistorium lade sig kräftigt emot Hans be- 
fordran till nämnde pastorat, derföre att Han "utan Conststorii 
minne och tillständ fördristat sig att resa öfwer pä andra sidan 
och der sin kallelse söka, hwilken uti sig sjelf sä wäl K. M . 
som Consistorio fast prcejudicerlig är, emedan den icke nämner, 
det Han war allernädigste Konung och Herre underdänig och 
trogen war« bör, utan inäeünito stält är, att den sä wäl obli- 
gera kan till Konungenö i Danmark lydno och hörsamhet."
1695 erbjödS honom Mörrums pastorat, men Han önssade "för 
wiosa orsakers stull att icke förpliktaS till att tag« enkan" och 
sörsakade derföre fallet. 1697 '/» blef Han prestwigd till pa
stor i Finja och gifte sig med prestenkan derstädeö. 1702 un
dergick Han änyo eramen, säsom sökande till Borreby pastorat,
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och bestod profwet med heder, men hon fick ej pastoratet. 1705 
blef Han Pastor härstädeS, tilltr. 1706 och blef 1714 hä- 
radsprost. Han egde sina ständsbröders och sina sörmänS akt- 
ning och sörtroende säsom en kunstapad, förnumstig och driftig 
man. Fyra gänger hade Han funktion wid prestmöte, nemligen 
säsom opponenS 1698, respondens 1704, predikant 1718 och 
prceses 1725, war riksdagsman 1720 och kallades 1728 att 
profwa för Malmö Pastorat, men afsade sig för stn sjuklighet 
denn« kallelse. Ett prof pä Hans predikostil är anfördt i bi- 
stop Steuchii biographi (I. 115 f.). Att Han kunnat under- 
hälla sina kunftaper länder honom till sä mycket mera beröm, 
som Han i Finja hade sä ringa inkomster, att Han omöjli'gen 
künde köpa nägra böcker, och bodde sä trängt, att Han icke hade 
en studerkammare, der Han künde wara ostörd. I  en kyrklig 
fräga yttrade Han engäng en äsigt, som wär tids ertravagan- 
taste liberale knappast drista att yrka; Han Wille nemligen 
ät qwinnan vindicera rätt, att deltaga k prestwal. Wid 
en sädan förrättning i Ö. Torp, som sökteS af Eurodii styf- 
son P. Mandorff (se wid St. Köpinge), upptog Han äfwen 
qwinnornas yttrande, som afgafS till förmon för Mandorff, 
samt utlät sig i den t ill konsistorium ingifna berättelsen om 
förloppet pä följande sätt: "Skulle nägon kanste tala derpä att 
qwinnorna härwid sig ocksä hafwa utlätit, sä sörswara de sig 
dermed at de höra i sin brudwigning, dct Christus har sä dyrt 
köpt qwinnorna som mannen och är hon sä wäl Christi leda- 
mot som Han. Här är icke man eller qwinna, utan alle äro 
et i Christo Jesu. Hon bör ock höra predikan, pröfwa andarna, 
om de äro af Gud, eller pröfwa aüling och utwälja det bästa. 
Mig war befall affordra församlingarnas wähl och utlätelse. 
Är qwinnan nu ock en lem i församlingen och kanste en Abi- 
gail ofta förständigare och rätträdigare än Nabal, sä künde jag 
intet snubbla eller afwisa Henne." E. dog ^  1729. — Gift 
1697 med Soph ia  Mö l lenstedt ,  Prostedotter frän Mällby 
och sörut gift med HanS Gudmantorp, past. i Finja. E. hade 
med Henne sonen Hans ,  som blef pastor i Förslöf.

9. O l a u s  M a n d o r f f ,  styfson till företrädarcn, föd- 
deS i Finja i Oktober 1690, sattes i ChristianstadS stola 1700, 
blef student 1708 och prestwigdeS 1715 till tjenstgöring
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härstädes. 1721 föreslogS Han till N. Rörum. Ester styffadrens 
död kallade baron Arel Gyllenkrook kyrkoh. Husten i Jgelösa 
t ill Pastor härstädeS, men konsistorium erkände icke GyllenkrookS 
patronrätt, utan upprättade förflag, hwaremot Han protesterade. 
Husten ansäg sig sä säker om pastoratet, att Han 1731 hade i 
sinnet att resa t ill Grönby för att söranstalta om rägsädd o. s. 
w., men K. M . godkände konsiiiorii ätgärd, och'Mandorff er
hol! '/§ 1732 kunglig sullmagt pä pastoratet. Härmed syne- 
han icke hafwa wunnit herrstapetS ynnest. Generalstan Gyl
lenkrook anklagade honom s. ä. derföre att Han pä Philipp! 
Jacobi dag lätit en liderlig spelman, wid namn Adam, predika, 
emedan Han sjelf icke wille lämna de gäster, som woro pä be- 
sök hoS honom och firade den 1 Mas. Han uppgaf att Han 
sjelf icke warst frisk, att Adam, som war flolmästare och allS- 
icke liderlig, ofta wid förefallande behof bcstridt klockarenS gö- 
romäl och att klockaren ofta annars pä apostladagar gjort bön, 
dä endast tre eller fyra personer warst i kyrkan. M. blef 1744 
'̂ ^4 titulär prost och 1748 häradsprost samt predikade wid 
prestmöte 1752. Död '«/, 1757. — Gift 1. 1731 med
Jann ika  K a t r i n a  B ra nd t ,  dotter af kronobefallningsman 
Clas B. Hon öfwerlefde honom jemte 4 söner och 2 döttrar. 
En son studerade juridik, men dog ung; en annan studerade 
theologi, men lämnade studierna och fick en syßla wiv tullwer- 
let i Petersburg samt blef en wälmäende man. Ena dottren 
war gift m. kyrkoh. Jakob Falkman i Efwerlöf, den andra med 
kyrkoh. Gutman i Bunkeflod.

10. S i m o n  P e t r u s  S u n d i u s ,  föddes "/g 1728 i 
Ö. Sallerup, der fadren war Pastor, njöt enflild underwisning 
tills Han blef student och prestwigdeS 1751 till hofpredi- 
kant hos generalstan Gyllenkrook pä Swenstorp, hwarjemte Han 
insormerade ett Par unga baroner Stjernblad pä Torup. 1754 
blef Han Magister. Ester kallelse af patronus blef Han pastor 
här 1758, tilltr. 1759, responderade wid prestmöte 1762. Han 
war en wälmenande och hederlig man. Lunds Weckoblad be- 
rättade 1780, att Han aflidit /̂, s. ä., men samma tidning

wederlade detta med uppgift, att Han Werkligen dött 
1780. — Gift 1. 1758 G u n n i la  Johanna R u n 
de rg, som war köpmanödotter frän Carlshamn och hade wa«
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rit kammarjungfril hoS herrffaperna pä SwenStorp ochTorup; 
d. 17k l. 2. 1763 m. Anna Greta T e ng w a l l ,
prestdotter frän Lemmeströ, f. ^  17-12, d. 1776 efterläm- 
nande scr barn. Sonen M a th ia s  war prost i Twing, Jo - 
han W i lhe lm  past. t Andrarum; dottren K a t r i n «  war gift 
med prosten Borup i Bara, M a r ia  in. kyrkoh. Ekelund iS t i -  
by. 3. "/§ 1779 med Magdalena Soph ia  R in g ,  som öf- 
werlefde honom och blef gift med Hans efterträdare.

11. Jonas Gottfrid Callman, son af inspektoren
pä GerSnäs Gottfrid C. och Christina Hammar, föddeS '/z 
1730, gick i Malmö skola, blef student 17-18, war i ser är in- 
formator hos ryttmästaren Ehrenborg pä Hofdala, blef prest 
1754 Magister 1757, domkyrkoadjunkt 1777, notarie i
domkyrkorädet 1780, Pastor härstädeS 1781, tilltr. 1782, 
titulär prost 1788, häradSprost 1789. Död 1811. — Gift
l .  ^/z 1782 med företrädarens enka Magdalena Soph ia 
R ing ,  dotter af prosten JönS R. i Fjelkinge ych förut g. 1)
m. kyrkoh. Klintorph i Tullötorp, 2) m. kyrkoh. SundiuS här, 
stades; hon dog 1805 i sitt 84:de är. 2. m. Ger t rud  E l i 
sabeth K ie l l s t röm,  enka efter kyrkoh. Engzell i Ö. Torp 
och efter C:s död g. m. kyrkoh. M. Lauren i Hörröd.

12. Johan Henrik Kinberg, prestson fränHjerpäs 
i Skara stift och född der 1782, blef student 1801, Ma
gister 1805, prestwigd i Skara 1808, ertraord. regementö- 
pred. wid Wendes artilleri 1809, Pastor HärstädeS ^  1811, 
tilltr. 1813, honorarieprost 1814, vice HäradSprost 1825, ordi- 
narie '/, 1830, erhöll afsked frän denna befattning 1847. Död 
/̂, 1853. — Gift m. M arg re t«  Lowisa Sch ly te r ,  dotter 

af fältkamreraren Carl Johan S. och Lowisa Maria Hjelm. 
Barn: Lowisa W i lhe lm  ina Helena,  g. m. prosten J.Pe- 
tersson i Ö. Wemmenhög. — H i ld a  August«,  f. 1816, d. 
1853, g. m. auditör I .  H. Grönwall. — Emma Soph ia ,  
g. m. prosten C. Tegner i Kjellötorp. — Johan Gustaf  
H ja lm a r ,  f. 1820, med. dokt., g. m. Helena Stockenberg. 
C la ra  Jose.phina Henr ie t ta ,  f. 1823, g. m. sekreteraren
H. Grönwall.

13. Gustaf Magnus Dnwander, son af bokbin- 
daren Gustaf D. och H. G. Widerström, föddes i Lund
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1818, gick i LundS stola, blef student 1835, prestwigd 
1842, lärare wid en werelunderwisningsflola i Mad 1845, 
pastor HärstädeS 1854, tilltr. s. ä.

G ift 1855 '/z m. El ise Char lot te  H i ldegard  M ö l 
ler,  dotter af borgmästaren Lars Johan M . i Mad.

Ryrkoherdar i GjerdslLf och Ännarp.

1. C a r o l u s  war pastor här 1571 och förmodligen dä 
en gammal man, ly s. ä. prestwigdes Christiern Pedersen 
till medhjelpare at honom.

2. Eske Jffuerssen har som pastor HärstädeS under- 
tccknat en hyllningsfullmagt 1584.

3. Johannes Franciscus, som utan tidsbestämning 
uppgifwes hafwa warit pastor här, bör troligen intaga denna 
plats i serien.

4. Matthiis Hanssön, war pastor HärstädeS 1610. 
Wid en bistopsvisitation höll Han en god predikan och allt be- 
fanns wara i god ordning.

5. Christen Pederssen Weffner. Han studerade 
1617 i Leipzig. Hwilket är Han blef Pastor här är icke kändt. 
Af nagra handlingar i akademiska konsistorii archiv i Köpen- 
hamn upplyses, att Han 162l blifwit anklagad för signeri. 
Han habe s. ä. kommit till Köpenhamn i en arfsaffär, och 
dä samma dag en eldswäda der uppkom, begärde Han en röd 
tupp och en knif för att upptaga nägot jord, hwarefter Han 
kastade tuppen och jorden i elden under uppmaningar till de 
närwarande att bedja Gnd för eldens fläckning. Berättelsen 
härom tillägger, att Herr Christen "havde ikke Runs den aften." 
Del uppgifna eldfläckningsmedlet hade Han lärt af doktor Georg 
Weinwich (?) i Leipzig, som sagt att "det ene Element kan 
fordcrmpe det andet", och hade samma medel med framgäng 
blifwit anwändt wid en eldswäda i KjellstorpS prestgärd. I  
sin förklaring sörsäkrade Han sig aldrig hafwa Haft "Lyst, Sind 
ellcr Willie til naa îana äiakolioain, men at hwad sieet er maa 
regnis Ham til iZnorantinin ex simplieitats prokeotam." I
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sots, Oons. '"/,2 1621 heter det: "Och eftersom Han i gaar er 
bleven undervist derom, bekjendte Han det er et sermckalum, en 
supsrstitio og Guds fortörnelse, som Han af hjertet fortryder." 
Att saken likwäl icke härmed flutades, flönjes af kgl. br. 
1622 som älägger biffopen i Lund att t ill landemötet instämma 
Herr Christen, som sades hafwa nyligen i Köpenhamn "brugt 
nogen göglerij offuer en ildtznöd, som hersammesteds vaer op- 
tcrndt." Förmodligen blef Han afsatt, ty en annan omnämneS 
följande äret som Pastor.

6. Oluf Pederssen Colding sörekommer som Pa
stor 1623 och dog förmodligen 1639, ty wid Höstsynoden s. ä. 
förewar en fräga om arf efter honom. S itt ämbete har Han 
ej skött t ill biskopens belätenhet, ty 1627 erhöll Han förmanin- 
gar till större flit, som Han ock utlofwade, och 1635 besann- 
ungdomen wara blott "medelmättigt underwisad."

7. Henrick Boessön, som warit bistop MatS JönS- 
sonS amanuens och notarius svnoili 1627, war medhjelpare i 
Allerum innan Han, troligen 1639, blef Pastor här. Att Han 
lefde 1648 firmer man af en hyllningsfullmagt.

8. A n d re a s  S e v e r i n i  W ib y  prestwigdes tillpastor 
härstädes 1652 och blef 1672 prost i WemmenhögS härad. 
Under kriget begaf Han stg 1677 öfwer till Danmark. Man 
känner ej närmare omständigheterna derwid, ejheller om Han der 
blef befordrad till nägon lägenhet.

9. J o n a s  A n g e l i u s  war bördig frän Smäland, habe 
blifw it Magister i Abo och blef wid unga är Pastor härstädes. 
Han utiiämndes dertill af konungen pä Ljungby gärd °/,2 
1679. 1686 intygade Han, att sollet flitigt besökte kyrkan, och 
önskade "att alla künde winna hwad Han genomgätt med cere- 
monier och barnainformation." Prosten Arenchil berömde mycket 
hanS nit för uniformiteten. Död 1688. Hans hustru Anna 
Lannerus war frän Smäland och blef konserverad wid pa- 
storatet. A. habe 4 barn. Sonen Peter och dottren B r i t a  
Helena omnäinnas i konsistorii handlingar.

10. O l a n s  J u l in s  P l a n t i n  war ängermanlänning, 
blef 1685 student, 1686 philos. kandidat i Lund samt 1687 
rektor wid LandSkrona stola. Om HanS befordran t ill GjerdS- 
löfS Pastorat sörekommer följande i kgl. br. */,, 1688 till kon-
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sistorium i Lund: "Emedan W ij i anl. af Eder underdänige 
strifwelse dat. sistl. sampt deruthi anförde skäl och »wtiver 
öfwer framlidne Magister Angelii enkaS conservation wid Pa- 
storatet GärdSlöf och Önnerup i Wäpmanhögs Härad hafwe 
Edert underd. förflag om Candidaten Oloff Plantins befordran 
lil l successionen nädeligen agreerat, sä är hermedh -wär nädiga 
willie och befallning at I  honom forderligast till bemalte Pa
storat installere, pä det säledes icke nägon annan mä giöra sig tan- 
kar dethsamma nu hos Oß eller Eder wijdare at utbedia." P> 
blef prestwigd 1689 och dog 1696. Han war gist med fö, 
reträdarenS enka Anna Lannerus,  som öfwerlefde honom.

11. Nicolaus Heslenander war fränKalmar, blef 
student 1683, phil. kand. 1691 och prestwigdes 1692 efter 
erhällen kallelse till andra studSkomministraturen i Lund. 1696 
blef Han pastor i Jngelstad och erhöll redan följande äret, dä 
Han sörgäfwes sökt Löderup, transport Hit. Wid prestmöte 
1702 war Han respondenS och blef ^  1706 häradsprost. Hail 
fkref en wacker och redig stil samt synes hafwa warit en habil 
man. 1708 klagade Han att somliga bland Hans kontraktister 
icke wille föra anteckningar öfwer christendomSkunskapen, utan 
lämnade det ät klockarne, ickeheller infunno sig wid samlingar 
och sjelfswäldigt uteblefwo wid af honom utlysta visitationer i 
församlingarna. Han dog wid 51 ärs älder " / ,  171^. — 
Gift i Lund 1692 med jungfru Annika Kruse, som öfwer
lefde honom. De hade följande barn, födda i Lund: Ann ika ,  
f. 1692. — Swen,  f. 1695; war student 1716. — Johan, 
s. 1696.

12. Nicolaus Murman, son af en postmästare i 
Ustad, war 1707 kollega wid derwarande stola och blef 1713 
rektor dersammastädcS. S. ä. fick Han af konststorium föl
jande päminnelser, "1. att Han er flitig i Scholan och hwar mänad 
gifwer register hwad Han medh OollvAis läser; 2. intet mele- 
rar sig i de saker, som honom intet competerar; 3. är ärbar 
och alfwarsam; Haller med prmxosito godh förening och 
communication." Hwad som brast i ämbetSnit tyckes Han haf
wa welat ersätta genom en krypande artighet mot dem, af 
hwilka hanS lycka berodde. Han fkref 171-1 till bifkopen: 
"Hos EderS Faderl. Högwördighet har jag ej längre bordt

1L
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fördröja med min ödmiuka tacksamhetS betygande för den sä 
ofta « Lund i E. F. H:s högstförnäma huS mig Hände sä wäl 
öfwermättan stora och bewägna wälplägnad, som all annor 
öfwermycken gunst, ynnest och bewägenhet pä mig längt öswer 
wärde confererat, det jag med dhe mina k. föräldrar sä mycket 
war ringaste förmäga nägonsin kan tillräckia och swara emot 
all oförtient affection, stola alltid och wid alla sig yppande t ill
fällen finnaö störst obligerade och omhugse at aftiena och med 
siyldigst och tacksamste sinneS wördnad demerera. Eljest för- 
dristar mig demödigst öfwersända H:S Höggrefl. ErcellenceS 
CronhielmS mig nädgunstigst meddelte recommendation till 
V. Oons. i den demödigste tilförsigt af den af E. F. H. 
altid pästinte öfwerflödelige näd, at min ansökning uti Ll. V. 
Oons. genom E. F. H:S tillkommande kräftigste tillarbetande 
torde winna efter min säkraste förhoppning et sä för mig för- 
dehlachtigt och önsteligit stnth, som dhe mina künde jemie 
mig tillskynda en större förnöjelse än man hinner beflrifwa 
med ord. Hwad E. F. H. nu i följe af sitt mig föruntenä« 
dige löffte och de kännetecken, som wi alla af en besynnerlig 
deß bewägenhet rönt, höggunstigst täcks meddela till min tim- 
meliga lycka och wälfärds befrämjande flal lämbna effter sig 
en ewärdelig obligation och stnneS tacksamhet, som jag af in- 
gen annan utan E. F. H. allen« nu sä wäl som alltid wän- 
tar mig min lyckas stjernaS uppstrählande och lefwer i det 
otwifwelaktiga hoppet, atl medelst E. F. H:S alltid betedde yn
nest och af mig högstwyrdade willfahrighet hinna mitt ödmiu- 
kaste systemähl.'  ̂ Wid samma tid bad Han kvnsistorii notarien 
"inkasta ett ord t ill Hans bästa hos bistopen." Förmodligen 
hade allt detta afseende pä GjerdSlöfS pastorat, hwartill Han 
1715 utnämndes. S . ä. wistades Han utan tillätelse länge i 
Stralsund och försummade flolan, sä att konsistorium mäste pä« 
minna honom att begifwa sig hem. 1716 prestwigdeS Han 
och tillträdde s. ä. pastoratet. Han kom derwid i delo med 
nädärSpresten Carl Bagger (se ofwan p. 124), som ej Wille 
redowisa inkomsterna för äret 1715—1716 och i en predikan 
yttrat, att "en stälm fränröfwat honom pastoratet, hwartill Prin- 
ceSsan kallat honom." B. pästod äfwen sig hafwa blifwit " till 
sin ähra swärligen blamerad" genom MurmanS beflyllningar.



227

M . war, dä Han hitkom, mycket oöfwad i prestämbetet. Dä 
Han första gängen striftade och predikade i Gjerdslöf, midfa- 
stosöndagen 1716, söng Han instiftelseorden "mycket ynkeligt" 
och laste wälsignelsen wänd mot altaret o. s. w. Han war 
phil. kandidat. Död af meßling 1722. Hustruns namn 
är icke kändt; hon war wid Hans död i grossesse-och dog kort 
derefter i barnsäng.

13. S am u e l W in d in g , klockareson frän Frenninge 
och äldre bror t ill kyrkoh. PetruS W. i S. Peters kloster, blef 
student 1689 och prestwigdeS ^  1702 till komminister i Heß- 
lunda, der Han "/§ 1703 blef Pastor efter kallelse af grefwe 
Carl Julius Lewenhaupt. Professor Lundersten klagade 1713 
"ä grefwenS wägnar" att W. egenmäktigt förfor medKatSlösa 
patronella kyrkaS medel, att dä en man, som war styldig gref- 
wen 70 daler, aflidit af pesten jemte hela sin samilj, hade W. 
tillegnat stg en hast, en ko och ett ärsgammalt nötkreatur, att 
W. pä ett annat stalle, der en samilj utdökl med undantag af 
twä barn, tagit ett par orar, som ukgjorde den redbaraste qwar« 
lätenskapen, att Han tagit 2 mark i betalning sör det Han för- 
hört en gösse i christendomskunskapen o. s. w. I  sin förkla- 
ring pästod W., att profeSsorn, som under tiden aflidit, warit 
"förförd", och försäkrade sig icke hafwa Haft nägot emot honom, 
"den Gud initt i sin arghet mot mig kallat; Gud fröjde hanS 
själ!" Äfwen flaffade W. intyg, att den omförmälde bonden 
lofwat honom "det bruna hästkreaturet, pä det Han icke mätte 
som en ogerningSman eller hedning bortkastas", samt att Han 
gjort "en herrlig predikan öfwer denue bonde öfwer en timma." 
W. synes wid samma tid hafwa warit anklagad af en annan, 
som "hotade honom pä kappan", derföre att Han om sönda- 
garna i sammanhang med predikningarna hällit liktal öfwer 
de pestdöda, hwilket ej war tillätet. Konsistorium sörständigade 
honom, att Han för sädana minnestal, likasom för katechesför-- 
hören, icke egde att fordra betalning. 1717 sökte Han transport 
till Mörrum och försäkrade sig wilja bäde uti ett och annat 
sig sä anställa, att biskopen künde hälla honom för GudS och 
sin trogne tjenare. 172-1 erhöll Han transport Hit. Här war 
Han likasom i Heßlunda föga afhällen i anseende till sin egen, 
nytta och grälaktighet. Bistop Steuchius stall enligt sägen

15*
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hafwa flrifw it i en bibel: "För Quidingar och Windingar be- 
wara oß, milde Herre Gud!" 1731 Wille W. afträda pastora- 
tet ät sin mäg I .  Wandel,'. Död wid 74 ärS älder 1739, 
enligt vice Pastors pä stallet är 1770 lämnade uppgist. — Han 
war gift med kyrkoh. MuntheS i Heßlunda enka Elsa Gem- 
zoea, Prostedotter frän N. Wram. För otidigt sänglag mäste 

de 1703 gifwa 10 daler aä pios usus. W. hade flera barn. 
Enligt Elmgrens anteckning woro sönerna sä oregerliga att 
folk ej ntan stör farhäga künde färdas genom byen, sedan det 
war mörkt; en af dem blef major; en annan wid namn Jo - 
han Ludw ig ,  blef gränSinspektor, bodde i Uddewalla och war 
far ät kyrkoh. Winding i Höja. Dottren Anna S t i n a  blef 
g. m. fadrenS eftcrträdare.

14. Jvar Wandell tillhörde den berömda Wandalin- 
sia slägten pä sä sätt, att Hans mor, klockaredotter frän Höre- 
ryd, war sondotter t ill Magister Jvar Wandal, som war bistopS- 
son frän Wiborg (se I. p. 332). Han blef studeiit 1716 och 
prestwigdeS 1727 till medhjelpare härstädeS, blef pastor 1741 
och dog 1768 wid 73 ärS älder. Han likasom företrä- 
daren bodde pä annerhemmanet iÖnnarp. HanShustru Anna 
S t i n a  Wind ing,  företrädarens dotter, dog '"/,2 1786 wid 
81 ärS älder. Deras dotter I n g r i d  Magda lena  war gift 
med kyrkoh. Stenhoff i Lyngby.

15. Johan Christophe! TrägLrdh, son af pro
sten EraSmus T. i Carlshamn, prestwigdeS pä fadrens kallelse 
b"/,, 1753 och blef 1762 amiralitetsprest i Earlskrona. 
Han blef 1768 anklagad derföre alt ha» i amir. kons. yttrat, 
alt en Person för honom erkänt sig hafwa under äktenstapslöfte 
häfdat en qwinsperson; men anklagaren erkände sedan sig hafwa 
blifwit t ill anklagelsen förledd af advokatfiflale» Furuschöld och 
kanSlisten Sheldon och gick in pä förlikning. T. begärde 1769 
att amir. kons. Wille sig utläta, huruwida en grafstrift, med 
titel: minneSrunor öfwer Winkler m. m., künde bestyllaS "för 
fanaticism, omenstlig dumhet, fel i Poesien" m. m. Kons, an- 
höll att författaren (utan twifwel Trägärdh sjelf) Wille upplysa
1. hwad Han förstod med näd och 2. hwad som menades der- 
med att "den döde gjort sig öde med näden frän det, som Gud äc 
emot." 1770 blef T. Pastor härstädes, tilltr. 1771. Sedan
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annerhemmanetS äbyggnadcr 1772 afbrunnit, uppbyggde Han 
ett boningöhus ä prestgärden och bodde der. Han sägeS hafwa 
hast goda predikogäfwor, men warit en dälig hushällare och 
mycket fattig. Dä efter ett dödsfall i von Blirenfla familjen 
en betydligare fattigprocent erhällitS, stall Han till underrättel- 
sen dervm för församlingen hafwa tillaggt: "som^jag är den 
fattigaste i hela församlingen, är det billigt att jag behäller 
penningarna." T ill fattigdomen war hustrun icke utan stuld, 
ty hon stall warit sä okunnig i hushällssaker, att hon frägat, 
om man künde fä en fjerding öl af en tunna malt. T. dog wid 
52 ärs alder "st 1782 och enkan I n g r i d  T rägärdh  dog' "̂st 
1783 wid <12 ärS älder; bäda blefwo de begrafna i Gjerdslöfs 
kyrka. Barn: Anna Magda lena ,  f. 1770, d. 1772. — 
Conrad Erasmus,  f. 1773. — M arg re t«  Am a l ia ,  f.
1779.

16. Jacob  L u n d e n iu s ,  son af kyrkoh. i Daretorpaf 
Skara stift Erik L. och född "stz 1753, blef student 1774, 
prestwigd "̂st 1780, Pastor härstädeS "st 1782, tilltr. 1783 och 
erhöll prostetitel 1795. Död "st 1829. — Gift 1. "s t 1783 
med U lr ika  Planck,  dotter af en amiralitetsbokhällare i 
Stockholm, f. der "st 1744, d. "st 1820. 2. "st 1821 m. 
U l r i k a  Chr is t i  na Stenhof f ,  köpmansdotter frän Carls- 
hamn, f. "st 1773, d. 1833. Bäda äktenstapen woro 
barnlösa.

17. M a g n u s  E k s t r ö m ,  son af ensnickareiTolänga 
och född der ŝt 1784, blef student 1807, prestwigd '"st 1809, 
titulär vice Pastor 1827, Pastor HärstädeS ŝt 1829, tilltr. 1831, 
erhöll prostetitel 1839. Död "s t 1841. — G ift "st 1818 
med Constantia Magda lena  Albrecht ,  f. "st 1792,dot
ter af Pastorsadjunkten och innehafwaren af klockarelägenheten 
HärstädeS Erik Johan A. och Johanna WindeliuS. Barn: 
Jakob MagnuS,  f. 1818, landtbrukare. — Ulr ika  Lowisa, 
f. 1829, g. m. kronolänsman Knut Gullberg i Östra Grefwie. 
Peter Johan, f. 1823, Inspektor. — -Chr i s t i an  f. 1825, 
eram. kameralist. — Johanna Soph ia ,  f. 1828, d. 1851. 
Ceci l ia  Josephina,  död som barn.
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18. Lars Paulus Holmberg *1 föddeS i Jgelösa 
^7 1808. Fadren war dä trägärdSmästare pä SwenStorp, men 
blef sedan inspektor pä TuleSbo; modren hette Joh. Brunnberg. 
Frän fitl 7:de är fick H. kostnadsfritt begagna underwisningen 
i en Pension, som hölls af prosten EureniuS i Skartosta, blef 
1823 student och war derefter i tre är informator hoS nämnde 
prost, som bewisade honom en faderlig wälwilja och omwärd- 
nad, blef 1827 informator HoS baron F. Gyllenkrook pä Sin- 
clairsholm, prestwigdeS 1837, biträdde derefter wid S. 
Petri församling i Malmö och tjenstgjorve wid derwarande 
apologiststola till 1841, dä Han tillträdde GjerdSlöfs Pasto
rat, hwarä fullmagt erhällitS 1811 efier kallelse af nyß- 
nämnde baron Gyllenkrook och öfwerstekammarjunkaren baron 
Gyllenkrook, säsom förmyndare för egaren till NäSbyholm baron
C. F. von Bliren Finecke, blef prost i Wemmenhögs härad 
n /2 1817, samt riksdagsfullmäktig 1851 och 1853.

Gift 1811m. W i lhe lm ina  Fredrika Gu l lander,  
f. '"/z 1819, dotter af prosten doktor Gullander i Malmö. 
Barn: Theodor, f. 1815, d. 1816. — N i l s  Anders Fre- 
drik, f. -«/, 1816. — Fredrika A m a l ia  C ha r lo t ta ,  f. 
" / i  1818. — Johanna W i lhe lm ina ,  f. 1850. — 
Gusta f  Theodor, f. 1853.

Skr is te r :  Se Lunds stiftS matrikel 1851.

Ryrkoherdar i Vstra och Westra WemmeichLg.

1. Lauritz Söffrensse» har säsom Pastor i "Öde, 
löst oc Westre Wemmijnhöy med sin medtieners egen haand" 
undertecknat en hyllningsfullmagt 1581. Pastoratet blef 1583 
patronelt till Jörgen MarswinS enka Karin Gyllenstjerna och 
hennes arfwingar.

2. Georg Jgkobsen namneS i efterträdarenS kallel- 
sebref, enl. Rönbeck.

') Biographien har H:r Prosten Holmberg sjelf meddelat.
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3. LauridS Jacobsenn uppgifwes hafwa blifwit pa,
stör här 1604 och lämnat ämbetet 1657, men lefwat 8 ärder- 
ester. Att Han war här 1610 och ännu 1655 är säkert. Wid 
biflopsvisitationen 1618 befanns allt wara "««rc« ?nu-
linarn" med undantag af ungdomenS underwisning; med denna 
war bistopen ickeheller 1627 beläten, men 1635 teirckigen. H:r 
LauridS brefwerlade med Bertil KnutSson i Löderup, som i ett 
bref förebrär denne sin wän, att Han en morgon bittida rest 
srän Lödernp utan att taga affled och «tan att äta frukost.

4. Jakob Jönsson, borgmästareson frän Bogense pä 
Fyen, preftwigdes t ill Pastor härstädes 1657. Han Wille, 
eller troligen rättare künde pa äldeidomen icke lära sig predika 
pä swensta, hwaröfwer prosten Arenchil ofta klagade, men efter 
Hans död, som inträffade pä hösten 1688, dä enkan önstade att 
blifwa konserverad, stref bemälde prost till konsistorium 
om Herr Jakob: " 1. Han war en Guds man, som retteligcn 
kan segas warit hafwa een lius för andra präster, hwad ett 
christeligt lefwerne widkommer, wiljandeS jag uti wiß anseende 
likna honom, «jualnvis non aä inoclnm iinpriinentis, doch nck 
inocknin reoeptivitntis, <̂ nre kuit in reoipiente, at Han war en 
saktmodig MoseS, ätminstone bland detta häradS präster, fast 
Han intet med Mose warit bland alla pä jorden en sädan man. 
2. redligheten och gudsfruktan wiste Han uti allt sitt tahl och 
alla gerningar. 3. Swensta barnen älfiade Han som sine brö- 
der, det Han lät pästina sä i fredlige som ofredlige tider. 4- 
ingen sökte Han stjelpa, men sä mänga Han kunne hjelpa. 5. 
jag kan intet neka, fast jag allt sädant äsidosatt och förgätit, at 
mig ju ifrän sjelfwa unisormitetsbegynnelsen ätstilliga swär- 
heter och disputer motte, men det kan jag den saliga mannen 
berömmeligen efterseya, at aldrig nogen contradiction eller w i, 
drighet mig wederforS hoS honom, utan Han alltid med täla, 
mod och högsta respect t ill kongl. stadgar än ocksä i deß höga 
älder kastade sig under alt det Hans älderdom künde werkställa. 
In  sulnma om nägon hafwer lefwat och lärdt wäl, sä hafwer 
sannerligen den salige mannen det giort, hwarföre jagh tillika 
med alla redeliga heruti häradet sä mycket större orsak hafwer 
bektaga Hans liuflige och berömlige Umgänge, som jagh sanfer- 
deligen med mänge andre kan betyga, att man fä sä redelige,
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gudsruktige och stickelige man nu i denna sista werldeneS tid 
finner" m. m. Men följande äret dä enkan stulle uppgöra ac
kert» med den nye pastorn om arlkgt understöd, stod Arenchil 
pä den sednares sida; det hette dä i ett bref "/,z 1689, att 
sterbhuset habe ingen rätt att nägot fordra; hwad Han förut 
intygat angäende Jakob JönSsonS wälförhällande, det war ju 
den saliga mannenS pligt och styldighet; för öfrigt wißte Gud 
och mennistor att "den salige mannen lämnat efter sig mänga 
och stora oordningar, hwilka sig sä inrotat, att den gode Herr 
Jesper sä mycket mer omak och beswär fär, innan Han kan dem 
utrota, som det är ett härdt soll" m. m. — Jakob JönssonS 
hustru hette Karna  och lefde ännu 1704. DeraS son Lars 
war student och dog 1688 samt begrofs pä samma gäng som 
fadren s. ä. Dottren Anna war g. m. prosten N. En
gelholm i Tullstorp, M a r ia  m. 1. RaSmus Bang, 2. Daniel 
Langh, pastorer i Söfwestad. Tre döttrar woro oförsörjda wid 
fadrens död. Enkan stulle hafwa ärligen 7 tunnor körn, 3 t:r 
rag och 4 tr. hafre, 6 lam, 6 gäß, 12 daler sint., foder till 
2 kor, och till ett par hästar "2 t:r emptor och 2 trafwar haf- 
raklippor", deßutom boningSrum och nödige uthuS i prestgär- 
den. Hon künde ej komma öfwerens med pastor. Distop Papke 
stref 1690: "Skäligt är det att pastor loci stall hafwa 
nödtorftigt huSrum i prestgärden, men att enkan stulle utstjutaS 
eller hwilka huS hon egentligen stulle hafwa, kan jag omöjeli- 
gen determinera, utan der de intet genom gode arditros kunna 
saken sig emellan i wänlighet afgöra, hafwa de lag och rätt för 
sig, hwarest de deraS bästa kunna söka, alldenstund jag nu fast 
tröttas wid det wäsendet, som mig sä mycket beswär, förtret 
och wcdenvärdighet förorsakat hafwer."

5. Jessper Wanneberg war son af borgaren Hans 
Olsson i Christianstad och blef 1688 kollega wid stolan der- 
städes. 1689 blef Han af K. M . utnämnd till Pastor härstä- 
des, till sä wäl prestenkans som Christian Billes pä Dybeck 
stora Harm och förtret, enär Han ej fätt konservationöstyldighet 
sig älagd, utan K. M . i bref s. ä. endast yttrat sig wilja 
nädigt anse, om förra pastorns hus genom den nye blefwe för- 
sörjdt, sä wida sädant med församlingens nytta och uppbyggelse 
wore förenligt. W. prestwigdes ^  s. ä., och 7 sönd. e. Trin.
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infann sig prosten Arenchil i Wemmenhög för at installera ho
ne»». I  Westra WemmenhögS kyrka gick det wäl för sig, men dä 
alten stulle börjas i Östra Wemmenhög, gick Bille med familj och 
betjening nt ur lyrkan, med uppmaning till sina egna och sin 
brvr Jörans bönder att göra detsamma. Prosten yttrade da, 
att den, som ej qwarstannade och respekterade K. MF-fullmagt för 
Wanneberg, wore ingen redlig Patriot. Nägra bönder blefwo qwar, 
och förrättningen försiggick i wanlig ordning. Sälen anmäldes hos 
guvernementSfistalen, och en läng proceß uppstod. Christian Bille 
och hanS medhällare pastodo Wanneberg wara oduglig till Pastor, 
säsom warande "ganste krogrygget och beläthen" (beladen) "med 
stör lekamenS sinkvom och flröplighet, som förhindrade deß röst och 
mehla, Guds rena ord till tydelighet at förklara och utföra." Aren
chil äter anförde, alt Bille pä flera är icke begätt naitwarden 
och att Han wille hafwa en "gallant och prälande persohn för 
de gallante och prälande WemmenhögS jomfruer", men deremot 
intet afseende habe pa Guds ära och församlingens gagn; A. 
försäkrade ocksä, att W. war en wäl begäfwad man, det ock 
hela Westra WemmenhögS socken erkände. Bille och Hans Parti 
begärde att fä en anna» prest i stallet för W., som efter deras 
pästäende war Uten, krokryggig, flef och högbröstad, künde för 
spädt mähl icke höras och för sin litenhet ej nyttja messeklä- 
derna, dertill ock war "pikant och formaledicerade sollet;" 
de föreslogo att "denne eländige persohn mätte wid nägot Ho
spital employeras." Arenchil gaf ej Billen efter i "pikant" 
fkrifsätt. Han t. er. eiternde ur en "gammal rar och besvn- 
nerlig danst Tractat" följande: "Det er icke sagt, at them stall 
förtagaS heder och <rre, som ere af erlig och ypperlig flächt, 
men jeg vil at de stulle sig bewijse i de ting, af huilke Adel- 
led hafwer sin förste begyndelse, sä att de udi merckelige ger- 
ninger kunne betee deriS foroeldris Belede, fordi huor som de 
icke vore vildere och bedre, end vi nu mange se udi aarkrSlöS- 
hed, offuerflödighed och qvindsche gerninger, wanwittige udi alle 
gode kunster eto., for huad sag stulle wi da mer agte dennem 
end andre Skomager och Bönder." K. M . afwisade Billens 
klagomäl säsom "ohemula." Dä denne sann, att W. icke künde 
aflägsnas frän lallet, förklarade Han sig icke wilja erkänna en 
sädan "Hel sjuklig och lydder persohn" för sin kyrkoherde och
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själasörjare samt begärde att sä begä nattwarden i Skifwarp. 
Wanneberg syneS hafwa lätit förmä sig att "ululars euiu 1u- 
xis" och fick af biflop Papke förmaningar att icke inmänga fig 
i widlyftigheter, utan flvta sitt kall i stillhet och fridsamhet. 
Han dog 1699. — Gift ^  1690 med Kar ine  Jönödot ter ,  
som war dotier af en befallningsiiian i Önestad. Hon öfwer- 
lefde W. och blef gist med Hans esterträdare. Om deraS barn 
är intet widarc kändt, än hwad i nästa biographi förekommer.

6. O l o f  P l a n t i n  blef " / ,  1700 Pastor härstädes, se- 
dan Han lofwat att "taga enkian", och installeradeS Trinita, 
tissöndagen s. ä. Han war en bland dessa presteständetS fiam- 
fläckar, hwilka, oaktadt sina outtröttliga bemödanden att göra 
fig prestämbetet owärdiga och förlustiga, dock icke blifwit deri- 
frän afsatta. 1705 war Han anklagad att hafwa pryglatkloe- 
karen JhlbäckS dräng och att hafwa tagit penningar af dem, 
som första gängen admitteradeS till nattwarden. Dä Han in- 
üämdeS för konsistorium, "tergiverserade Han att comparera." 
Änyo inkallad, för att derjemte swara för sin "nachlässtghet 
att wisa Consistorio tillbörlig lydna", afbad Han sin förseelse 
och erhöll tillgift med wilkor att gifwa nägot aä pios usus. 
1708 klagades, att Han godtyckligt ntefiutit flera srän natt-- 
wardsgäng, icke utan betalning dertill admittcrade nägon första 
gängen samt bemötte stna ähörare med wränghet. Han erhöll 
förmaningar, och de, som Han ntefiutit srän nattwardSgäng, fingo 
tillätelse att begagna en annan flriftefader. Följande äret sökte 
P. att frän ämbetSutöfning hindra denne wid en nattwardS
gäng i  Wemmenhög, med anledning hwaraf P. suspenderades 
och det uppdrogS ät häradsprosten att draga försorg om guds- 
tjenstenS förrättande. Kort derefter inkom P. till konsistorium 
med förfrägan, hwarföre honom icke tillätS flöta sitt ämbete, dä 
Han icke wißte sig "nägot hafwa brutit ekler försedt sig mot 
nägon artikel i läran"; Han begärde äfwen konsistorii »tflag 
för att kunna gä till högre rätt. Prof. LinneriuS förmanade 
honom att "heldre betänkia och agnoscera hwad han felat." P. 
swarade: "jag hade ej sädant af Hr. Professoren förskylt; hwar- 
pä Han sedermera och än wijdare alt beropade sig pä sin oskyl- 
dighet, tog omsider afträde" (kons. prot. 1709). S. ä. 
*"/io war Han äter jemte nägra bönder inkallad för konsistorium.
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Utom de förre klagopunkterna anförde bönderna, alt P. icke i 
rättan tid började gudStjensten, utan lät dem i kölden wänta 
flera timmar, alt Han icke Wille begrafwa lik eller besöka sjuka 
wid päfordran, war wräng och otillgänglig samt for med böSsa 
mellan kyrkorna äfwen pä bönedagar. Merligare uppgafs, 
att Han brukat ett "orueUt prooeäers" mot sinq-styfbarn och 
drifwit dem nakne och flagne ur sitt huS, att Han "flriade och 
Hw lade" i prestgärden sä att det hördeS längt derifrän, o. s. w. 
Linnerius künde "för wissa orsaker", troligen sin slägtffap med 
P., "icke utläta sitt votum härutinnan, dock intercederar för 
honom." Saken hänflöts till werldslig rätt, och konsistorium 
sann nu "radligt" att P. tog en medhjelpare till att flöta äm- 
betet, och Wille konsistorium tänka pä att hjelpa honom till en 
annan lägenhet. P. följde ej rädet, utan wille sjelf flöta äm- 
betet. Följande äret anfördeS änyo klagomäl öfwer det mest 
upprörande förhällande i ämbetsförwaltningen, hwarefter P.

1710 blef suspenderad, och Hälften af pastoratetS inkomster 
anflogS ät vice pastorn Klingenberg. Äret derpä, dä P. berät- 
tadeS wara " i  anseende till sine troublertill Helsa ochförständ 
nägot afsigkommen", erhöll Han tranSport t ill Röke, der Han 
fortsatte sitt oflickliga uppförande (Se wiv nämnde Pastorat). 
Med Herr Jörg» Bille lefde A. i uppenbar owänflap, och de 
werlade flrifwelser med hwarann, wittnande om den störst« ilfla 
och rähet. Ett par erempel mä anföras. "8a1vo litu lo . Deß 
oförflämde djefwulflap förnimmer jag nogsampt af de ätflillige 
upptäg, som Han Haft för händer, men försäkrar honom Han 
flall sä flam för all« sina strekar pä en gäng, när det wäl flall 
revangeras. Null« titulo pro I .  B ." — "Jag flickar honom 
tillbaka de mig tillsände penningar, läggandeS nägot dertill, 
lätandes honom härmed förstä, att Han kan behällat och lärer 
behöfwa de flillingar till att fortsättia den widlöftiga actionen 
med högädle och wälborne Herr Gustaf Hammarberg *), som

' )  Jöran Billes dotier Perxilla Margret» B. war gift med öfwer- 
jägmästare» Hanimarberg, som begärde att blifwa frän Henne siild i anse
ende dertill att hon, likasom ock Heimes mor, fru Rigitza Beck, enligt all- 
mänt rykte warit "närniare, ä» anständigt wore, engagerad" med f. d. akad. 
danSmästaren i Lund Paul Wulfenhertz, hwarS hustru Wille frän honom stil- 
jaS och säsom siäl dertill bland annat anförde att hon, efter Hans rymning,
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wäl hafwer lust att hälla I .  B. warm, hwartill «längen lärer 
contribuera allt hwad soin görligt är." Dä Jöran Bille är 
1710 begrofS och UkproceSsionen passerade förbi prestgärden, 
gick P. i sin trädgärd med en Uten bjellra i Händen, sägande 

* stg wilja "ringa för liket." P. war en uppmärksam fistal öf- 
wer dem, som sökte andaktStillfällen utom kyrkan. Han an- 
mälde, att skolmästaren Christian Widken "brukade den «bus, 
att Han om morgonen i flera personerS närwaro 1. söng en 
morgonpsalm, 2. tog ett dictum soripturse och förklarade det 
widlöfteligen, hwilket warade en half timma, 3. laste morgon- 
bönen samt bad för Konungen och sist för herrstapen pä Dy
beck, 4. söng äter en morgonpsalm." P. föregaf ock, attdenne 
stolmästare wille inbilla folk, att Han war en Prophet, och hade 
erbjudit fig att, om Han finge nägot att dricka, hälla en tröste- 
predikan för dem, som ej warit i kyrkan om söndagarna.

7. M ä r t e n  F l o r e l  uppehöll stg 1680 säsom student 
hoS generalmajor Lybecker och blef 1691 ^  prestwigd till Pa
stor i Röke. Säsom en wälförtjent och hederlig man war Han 
oft« i ätanka t ill bättre lägenheter och fick flntligen 1711 byta 
Pastorat med Plantin. I  protokollet wid Prostvisitation i Wem- 
menhög 1717 är antecknadt, att bland sörsamlingsboarne woro 
Atflilliga "intet af bästa flaget." Han ansägS würdig att blif« 
wa häradsprost och war i fräga dertill 1730, men war för 
gammal och sjuklig t ill att mottaga denna befattning. Pä sed- 
nare ären hade Han en medhjelpare wid namn Nils FabriciuS. 
Florel dog ^  1743 wid 85 ärS älder. — Hustruns tillnamn 
war Maes ;  hon war född 1654 i Ronneby och dotier af en 
köpman derstädeS samt hade förut warit gift med kyrkoh. C.

funmt flera bref till honom frän fru Rigitza i mycket ömma ordalag. Ham- 
marberg blef siiljd frän sin hustru 1706, och hon dömdeS att 4 fönda- 
gar a rad fitta vä pliktepallen. 1712 hade detta icke ännn gatt i werk- 
ställighet; hon hade dä "siagit sig till liderligt lefwerne i melancholi och 
brenwin, och befarande war att nägot wärre med Henne knnde blifwa, efter 
hon war i swär tentation", hwarsöre konsistorinm s. ä. hos general- 
guvernören begärde, att Han, sä wida icke öswerheten mitigerade straffet, 
Wille föranstalta om att hon, till nndwikande af sjalawada, mätte undergä 
den ädömda kyrkoplikten. Hon Wille siristaS i Malmö och icke i den för- 
samling, som hon förnt tillhört.
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Munck i Röke. F. hade flera döttrar, bland hwilka C h r i 
st in« war g. m. kyrkoh. Solberg i Färlöf.

8. Jakob  Q u i d i n g ,  södd 1705 i Quidinge och 
son af pastorn derstädeS, sedan i LandSkrona Petrus Q., ät- 
njöt först underwisning Hemma, sattes 1719 i Lunds flola, blef 
student 1722, prestwigd till fadrenS biträde 1729, stads- 
komminister i Ustad 1734. Prosten Lacander och Q. künde icke 
sämjaS. Den sörre klagade deröfwer att Q. utan Hans wet, 
stap anställde nattwardsgängar pä söcknedagar, med anledning 
hwaraf konsistorium förmanade Q. "att ej wara stutzig emot sin 
förman Probsten, säsom den der Directionen i församlingen 
tillkommer." L. förtörnades ocksä deröfwer att Q. lätit kalla 
sig pastor och sagt sig icke wara prostens, utan stadens kommi- 
nister, samt klagade att Q. predikade alltför länge och med allt- 
för stör ansträngning af rösten. Q. genmälde, att ingen annan 
klagat att gudstjensten warat för länge, att den, som kändeden 
i staden rädande bedröfliga osämja, wäl künde finna nödigt att 
stundom widlyftigt lära och förmana, samt att Han wäl finge 
bruka den röst, som Gud honom gifwit, helft det i steiften he- 
ter: ropa trösteligen, spar icke, upphäf din röst säsom en ba- 
sun m. m. Q. utnämndes ^  1743 till pastor härstädes, war 
respondenS wid prestmöte 1748 och dog '"'/.z 1756. — Gift 1. 
1735 med Hedwig Soph ia  R ing iuS ,  d. 1749, dotier af 
prosten Nils R. i Hör. Af deras tolf bar» »ämnaS N i l s  
Peter , tullförwaltare i Lund, JönS, advokatfistal i Stockholm, 
Bernt  Christopher,  köpman dersammastädes, Peter J o 
hannes, qwartermästare, Cer i l ia  K a t r i n « ,  g. m. kornetten 
Solberg, Chr is t in«  och Magda lena  Soph ia ,  som lefde 
ogifta. 2. 1754 m. Johanna U l r i ka  J u l i u s ,  dotier af 
kyrkoh. Nils I .  i Norrwiddinge; med Henne hade Q. dottren 
Hedwig Sophia.

9. Johan Kemner, son af kyrkoh. HenrikK. i Mjell- 
by och född der 1724, blef student 1738, Magister i Greifs, 
wald 1748, prestwigd till fadrenS biträde 1749, sedan pre- 
bendekomminister hoS biflop Engeström, i hwilken befattning 
Han sä förhöll sig, att Han wann "wederbörandeS besynnerliga 
ynnest och goda tycke." Det war förmodligen detta som beredde 
honom besordran till Wemmenhögs pastorat framför äldre med-
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sökande och mot församlingarnas önffan, hwilka kallade kom- 
ministern Martin Lyde'n. K. blef Pastor här " / ,  1758, tilltr. 
1759 och erhöll prostetitel 1783. Han ansägs sör en kunnig 
och wäl begäfwad inan. Död 1787. — Gift 1. m. Hed
wig Kröger;  2 .medPetronel l« K a t r i n «  ScheweniuS, 
prestdotter frän Skurup; hon öfwerlefde K. och blef gift med 
prosten A. Lyckä i Lemmeströ. Sonen Johan Henr ik  war 
pastor i Ö. Sallerup; dottren K a t r i n«  war gift med fadrenS 
efterträdare.

10. Olof Hindbeek, son af kyrkoh. Daniel H. i S ilf- 
akra och född der '/, 1743, blef student 1758 och Magister 1768. 
Ester att hafwa utgifwit en akademifl afhandling om "nyttan 
af wäl inrättade eldstäder" blef Han 1774under Professor Tro- 
zelii auspicier docens i ekonomi och naturalhistoria, men walde 
sedan en annan bana, blef prestwigd 1787 och pastor här- 
städeS '^2 1788, erhöll prostetitel 1800 och dog 1829. 
Han stall warit en sticklig swarfware. I  ha»S hus säges ännu 
den gamla seden warit rädande att tjenstfolket intog sin« mäl- 
tider wid samma bord som husbonden. — Gift 1789 med K a 
t r in «  Ke mn er, dotier af företrädaren. Barn: Johan Da
n ie l ,  prost i HemmeSdynge. — C a r l  M agnus ,  hofrättSrad 
i Swea hofrätt.— O lo f ,  kammarstrifware i kammarkollegium.
— Hedwig  K a t r i n « ,  g. m. prosten E. Angelin i Malmö.

11. Nils Lovön, 1831—1850; se wid Espö.
12. Jacob Petersson, född 1801 i Borlunda 

och son af pastorn derstädeS, sedan i Ausäs Peter P., gick i 
Malnsö flola, blef student 1817, Magister 1823, kollega wid 
Carlskrona stola 1824, rektor i Helsingborg 1825, tilltr. 1826, 
prestwigd "/,2 1831, pastor i Kägeröd 1835, tilltr. 1836, 
honorarieprost 1839, transp. Hit 1849, tilltr. 1850.

Gift 1. 1832 m. M a r i a  Beyer,  d. ^ /, 1838, dotier af 
stadSläkaren, doktor Gottfr. B. iMalmö. Barn: Car l  Agne, 
f. 1833, student. — G o t t f r i d  Peter Eberhard, f. 
1835, anställd i bokhandel. — Frans U l r i k ,  f. 1836;
äfwen anställd i bokhandel. 2. "/g 1842 m. Lowisa W i l 
helm. Helena K inberg ,  f . " ^  1814, dotier afpr. K. i Grönby. 
Barn: Lowisa Helena W i lh e lm in a  M a r i a ,  f . ^ 1 8 4 3 .
— W i lh e lm  Henr ik  Jakob, f. 1845. — Tycho
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H ja lm a r ,  f. '/, 1846. — Georg EsaiaS, f. 1847. 
— Helena Char lo t ta ,  f . 1848.— H i l d a  M arg re ta  
Lowisa, f. " / ,  1850.

Äyrkoherdar i Lolberga och fasste Bösarp.

1. JacobuS Olai Trileoburgensis prestwigdeS 
till pastor härstädeS 1566.

2. Jacob Haussen prestwigdeS till pastor här 
1574, förekommer säsom sädan 1584 och uppgifweS hafwa dött 
1607. Honom tillägges stundom namnet Spandemager, 
med uppgist att Han warit son af Hans S>, som war Pastor 
wid Lunds domkhrka.

3. Michell Thomisfön stall blifwit pastor 1608, 
war det atminstone 1610 och dog '"/g 1636 wid 70 ärS älder. 
Wid bistopsvisttation 1627 war ungdomen okunnig i christen- 
domen.

4. Jens Pallesen (Janus Palladius WarduS), f. i 
Warde pa Jütland (lomiiuo» luvocavit är 1600 af föräldrarna 
Palle JönSson och Kerstina Märtensdotter, prestdotter frän Ny
kirke, kom wid 13 ärs älder till Lunds stola, blef student 1626 och 
studerade 2 '/, är i Köpenhamn under prof. Wolfgang Rhu- 
manS enfiilda handledning. I  Lund hade Han botthoSsinan- 
förwandt, kapellanen MatS Jönsson, som sedan blef pastor i 
Harlösa. Som student fick Han i dennes grannstap kondition 
hos pastorn i Höreryd Knut Pedersen. 1628 blef Han kamu- 
lus hoS en sin flägting, pastorn wid HelliggeistS kyrka i Kö- 
penhamn Ole Wind. S. ä. antogS Han, efter ett en fre- 
dag i Lunds domkyrka aflagdt predikoprof, af bistop MatS 
JönSson Medelfar t ill amanuenS och notarius s^ooäi. Han 
upptogs nu i bistopens hus och behandlades af honom i allo 
säsom en son. 163t erhöll Han "attestats tjenlig atvcere 
i sin tid til proedikeembedet" och prestwigdeS annandag Päst 
1632 efter erhällen kallelse till kapellaniet wid Marie kyrka i 
Nstad. 1636 predikade Han prof i Solberga kyrka i pro- 
stens närwaro, men som icke all« "kaldsmännen" woro tillstä-
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deS, "togs det i beraad" till nästa söndag, dä Han predikade i 
bäda kyrkorna, och "alle Ham Hörde befall det wäl bade mand 
och quinde." Samma dag begäfwo kaldsmännen sig till Bed- 
dinge för att erhälla stiftslänsmannen Tage Thottö samtycke 
t ill kallelsen. Det erhölls, kallelse utfärdades och Jens 
Pallesen "forstrefS till Bistopen om forskrifwelse t ill Slotts- 
herren om Collatz at bekomme." Han uppwaktade derpä sjelf 
2'/, Tage Thott pä Biergsholm och erhöll sullmagt, hwarester 
Han installeradeS af prosten Anders Mattson " / „  sälrdes innom 
en mänad efter företrädarenS död. Prestgarden afbrann i hanS 
tid, och K. M . bewiljade honom brandstodshjelp af stiftetS kyrkor 
enl. kgl. br. 1648. 1655 war Han swärt sjuk, men repade sig 
ater. Död 1663. — Gift m. Jngefred Chr is tensdat ter ,  
som war frän Jütland och brordotter t ill förra pastorn härstä- 
deS, i hwilkens hus hon wistades. De wigdes af bistopen 
frän Lund i Marie kyrka i Mad 1636. Barn: Pa l le ,  
f. "/g 1637; wid Hans dop höll farbrodren, Märten Pallessen, 
past. i Röddinge, predikan öfwer Matth. 18: 3; död ^  1638. 
W a l lb o rg ,  f. «/, 1639, d. i Rörum 2'/, 1706. — P a l le ,  
past. i Silfäkra. — Micke l ,  f. 1642. — Chr is t in« ,  f. 
i Rödby pä Jütland 1644. — Dorothea ,  f. " / .  1646. 
M a r in a ,  f. 1647. — Chr is ten, f. -»/„ 1651.

5. Wilhelm Albertsson Raffn, f. '/- 1628 i 
Womb, der fadren Albert R. eller Corvin war Pastor, gick i 
stola i Lund, blef student 1650 och war derefter "Erich Gyl- 
densticrnes Skolemester", innan Han blef Pastor bar, hwartill 
Han prestwigdes 1663. Han dog 1680 efterlämnande 
enka och tre döttrar, af hwilka en hette Karna. Prosten Aren-- 
chil rekommenderade enkan pä det högsta till konservation, in- 
tygande i bref till bistopen, att hon war "ung och habe ett ko- 
steligit beröm af allom och att hon genom sin evncluite och 
klokhet sä wähl lagat om sigh, att der fannS wackert bäde af 
boflap och annat." Den nye pastorn, Jonas Neander, war 
ocksä willig att äkta Henne, men Han stod icke Henne wäl an. 
Arenchil flref 1682 t ill bistopen, att Han tillsport Henne om 
anledningarna dertill, dä hon efter mycket tergiverserande swa- 
rat: "1. att Han engäng hade satt sig pä henneS säng, det hon 
mente aldrig nogon hade giort unnantagande HenneS mann, 2.
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at Han habe sagt uti prästgärden war en sqwalrare, som ut- 
förde allt hwad som paSserade, 3. att Han engäng giort böne- 
dagSpredikan uppä sista onsdagen i mänaden, der Han hade 
bordt den giort första onsdagen." Härutaf ansäg Arenchil tyd- 
ligt wara att "den som opartist w ill döma honom och Henne 
emellan, kan intet annat seija, än att änkian hafwer en annan 
kähr och pä hwarjehanda sätt söker H:r Jon att qwitt warda. 
Och syneS det underligit och een nästan alt för stoor förmäten- 
het wara, att hon sä dristeligt spehlar medh dhen nädh, som 
Henne wardey tillbuden af Gud genom Högwyrd. H:r Bisto- 
pen, icke bestnnandes att hon hafwer orsak tacka Gud och den, 
som sä Höcht läter sig wärda om hennes wältrefnadh. H:r 
Jon hafwer ett mycket godt loford och beröm as socknemännerna, 
och flulle nu en annan komm«, som icke kunne sä drifwa uppä 
uniformiteten, som jag honom till beröm kan efterseya, sä war- 
der det senare fast wärre än det förra. Och sannerligen, den 
som stall behällat, kommer in tids nogb, det jagh doch tillförene 
aldrig trodt hade; när de stohra inbilningar ock stulle äsido- 
sättas, sä er intet mycket qwar. Med fäh ord, hon läter nog 
päflina af ett och annat förstagh, som hon giör, att hon ingen 
swänst maga hafwer. Hwaröfwer alla sig förundra, emedan 
hon af aldeles intet hafwer sig att inbilla, hwarutöswer H:r 
Jon sä mycket mehra är bedrüfwat, aldrig wetandeS hwadh Han 
sig stal tilltaga, helft nähr Han ser sig wara utblottat och äter 
hwar bijt med Harm." Bistopen beklagade i bref ^  1682 att 
hon "icke Wille läta persuadera sig till äktenstap med Herr Jon." 
Hon lärer dock flutligen hafwa beqwämat sig dertill.

6. JonaS Neander, smälänning, erhöll som predi- 
kant wid amiralitetet ^  1680 K. M:s promotorial till att 
"wid första öpning" blifwa befordrad till pastorat. Icke längt 
derefter blef Han pastor härstädes. Han gjorde sig känd för 
mindre ordentlighet i ämbetet och lefwernet. Död 1795. 
Han efterlämnade enka, wid namn Christen sa, och styfbarn 
i  största fattigdom. Enkan war troligen densamma, som gjorde 
swärigheter wid att taga Herr Jon till äkta. Konsistorium flref 
b'/, 1706 att som nädärspredikanten "intet synnerligt sör tjen- 
sten hade att wänta af prestenkan, som förarmad war, sä drog
Cons. den goda tanka till samtelige pastorer i häradet, att de

16
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Wille komm« Henne t ill hjelp att löna nädärspresten, hwilket 
wore ett oxus §raticv och tacknämligit hos wederbörande och 
andra, som hade att hugna sig af ett sä christeligt och beröm- 
meligt erempel." Neanders son W i lh e lm  hade 1705predikat 
utan tillätelse, enl. prestmötöprotokollet. Om Han sedan blef 
prest är okändt. Neander kallas för swäger af prosten Engel
holm i Tullstorp; kanste woro deraS Hustrur systrar.

7. Aohan Ramberg, blekingsbo, p r e s t w i ^ e s 1695 
till tjenstgöring i JemShög, war 1701 i Mjellby och blef 1705 
Pastor härstädeS. 1712 och 17 l4 sökte Han tranSport t ill nä- 
got "erkläckeligare bröd", men förgäfwes. 1734 begärde Han 
att sä medhjelpare, i anseende till stn älder, sjuklighet och 
swaga syn. Död ^  1735, 71 är gammal. — Han war gift 
med en dotter af kyrkoh. Jöran Kock i Mjellby. Ester R:S död 
war fräga om konservativ», men om det war enka eller dotter 
som man Wille hafwa försörjd, nämneS icke. En dotter war 
gift med en kapten Budd.

8. Märten Hörlin, son af Christen Märtensson, 
arrendator i Esarp, blef prestwigd 1729 till tjenstgöring i 
Fjelkestad och war huspredikant pä Krageholm, dä Han 1735 
kalladeS till fjerde profpredikant HärstädeS. Forst i December 
1738 insände Han sin pastorsfullmagt till konsistorium, som dä 
uppdrog ät häradSprosten att installera honom. 1758 blef Han 
häradsprost och dog ^/,2 1769, 66 är gammal. Han berättaS 
hafwa warit en from, men dock munter och lustig man. Hans 
enka hette Rachel Gist ren och war prestdottcr frän Wissel- 
tofta, f. 1711. Sonen N i l s  blef pastor i Hör, och dottren 
P e t rone l l«  war g. m. prosten EureniuS i Kropp.

9. Jsak Nordbeck, född 1720 i Torrlösa, der fadren 
Lars N. war pastor, blef prestwigd '"/z 1751 t ill tjenstgöring 
i Billinge, vice pastor i Bärslös 1760, Pastor här 1770, tilltr. 
1771. Han stall warit en foglig och stilla man. Död^/, 1792. 
— G ift m. Ceci l ia  C o rv in ,  dotter af past. i Bärslöf An
ders C. Äktenstapet war barnlöst, men N. uppfostrade en dot
ter t ill systersonen, kyrkoh. Jöns Leche i S. Willie.

10. Carl Erik Loffman, son af stolkollegan A. Loff-
man i Malmö och född der 1747, blef student 1764, prest
wigd "/,2  1773, Pastor här 1793, tilltr. 1795. Han be-
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rättaS hafwa warit owanligt liten t il l warten, knappt 5 fot 
läng, och bar allongeperuk. Död ^  1821. — G ift m. E l i 
sabeth Ulr ika  ChristopherSson, rädmansdotterfränNstad, 
d. 1826. De habe inga barn.

11. Benedictus Pettersson, 1824—1838; se wid 
Brunnby.

12. Johan Henrik Wilhelm Julius, son as
Carl MagnuS I . ,  prest och innehafware af klockarelägenheten i 
Tryde, g. m. Ingrid Katrkna Berggren, föddeS derstädeS 
1788, blef student 1804, prestwigd 2 1812, pastor här 
1836, tilltr. 1838.

Gift 1823 med Anna M a r ia  Hedberg, dotter af 
sergeanten P. Hedberg och Ulrika Oliwa Äberg. Barn: C a r l  
Gustaf , f. ^/z 1824, underofficer. — Johan Samue l  
Christopher, f. 1826; vice kronolänSman; d. 1853. 
Frans Henr ik  Theodor, f. 1828; handelsbokh.iAme, 
rika. — P au l  W i lh e lm ,  f. 1831. — Peter  Got t -  
f r id  H ja lm a r ,  f. 1833, landtbrukselev.

Ayrksherdar i Hstra Torp och Lilla Isie.

1. C hris topher Pedersen T in c k e l, prestson frän 
Grönby, dog som pastor härstädes 1569 i sttt 34:de älderS- och 
10:de ämbetSär.

2. Anders Haussön prestwigdes t ill pastor här 
1569 och war det 1584.

3. P o u il l  M aagensen war pastor härstädes 1591, 
omnämneS äfwen 1610 och dog 1628. Wid bifkopsvisttation 
1627 befannS ungdomenS kunstap wara ringa.

4. S veno  L a u re n tii har fätt sig tillagdt namnet 
Harum,  troligen af den anledning, att pä Hans grafsten wid 
altaret i Ö. Torps kyrka stod att läsa: "Hoc turnulo eonäitss 
sunt exuvirv Viri Uev. D:ni Luenonis I^aurentü Imruin seole- 
siarurn Dorp et Isie pnstvris" m. in. Han war troligen frän 
Trelleborg och bles student 1621. Pastor här blef Han 1628
och dog midsommarsdagen 1646 wid 48 ärS älder. — G ift 1.

16»
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in. Boel Hansdot te r ,  d. 2/s 1631,2. m. AnnaHansdot te r ,  
d. */§ 1633, 3. m. M a r ine  Bast ianSdot ter ,  som bekostat 
grafstenen. Sonen M a ts  dog 1645,9-är gammal, och begrofs iÖ . 
Torps kyrka; dottren Bengta f. 1644, war g. m. 1. Ions 
Wandel, past. i Hwellinge, 2. Michel BengtSson, past. i Espö.

2. Hans Pedersen (Lasswus) prestwigdes till kommi- 
nister i Sallerup 1644 och förekommer som Pastor här 1648 
och 1655.

6. Daniel! Swendssön Kierrnlf prestwigdes till 
Pastor härstädeS 1657. Sedan prosten Anders Sörensson 
1677 begifwit sig till Danmark, bestridde Herr Daniel proste- 
tjensten t ill 1681, dä den mottogs af Arenchil. Herr Daniel 
fordrade s. ä. med stränghet visttationSpenningar för fein är. 
Död pä sommaren 1688. — Gift 1680 med Metta 
N i l sdo t te r ,  dotier af Nils Allesen, past. i Reng. Jöran 
Hörster, som nämnes ofwan p. 218, erhöll, säkert genom sin 
styffars, prof. Wolff-Stjernbergs förord, 1688 kungligt 
promotorial till detta Pastorat, om Han dertill befannö flicklig, 
men dels säsom mißtänkt att hafwa stätt i förbindelse med snappha- 
narna, delS säsom redan gift och säledeö ur ständ att konservera 
enkan, ansägs Han ej flicklig t ill Pastor HärstädeS. K. M. flref 
"/g s. ä. till konsistorium: "W i hafwe bekommit edert under- 
däniga swar uppä wärt nädige remijs för Predikanten H:r 
Jöran Hörster wid deß gjorde ansökning om TorpS Pastorat i 
Wemmenhögs härad, och som W ij derutaf förmercke att berör- 
de pastorat ähr een ringa lägenhet, hwaruthi sttter en sättig 
Enckia med tre sma omyndige barn, som och nn sielf är haf- 
wande, hwilke uthi ett sä mycket flättere och älendigere till« 
ständ flola wara lembnade, som henneS afledne man har mäst 
prästagärden, som för fää ähr sedan genom en häfftig wädeld 
blef afbränd, uppbyggia och däruppä anwändt sine sättige och 
ringe medell, har ock elliest i sitt lefwerne och Embete förhällit 
sig flickeligen och redeligen, bäde i krigstiden, sä wähl som förr 
och sedan, däslijkeS och med all flith äfwen i sin älverdom befräm- 
iat unisormiteten, och säledeS ett godt läford sig hoos rättsinnige 
menniflor förwärfwat, hwilket W ij med mehra sä wähl uthur 
edert eget som af Probsten Mag. Michel ÄrenkijhlS dhär hooS 
fogade bref förnimma, altderföre hafwa W ij förnembligast i
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anseende till dhet senare, men icke blott för det att Enkan stall 
äter bli försörgd, det W ij hälla sör mißbruk och en kötzligför- 
bindelse, härmed förklara wehlat att berörde pastorat mä be- 
sättias af Eder tillfölje af Körkeordningen med en sädan flir- 
kelig och meriterat man, som församblingen wähl ätnöjes och 
huset conservera och upprätta w ill." Studenten CI Kock be- 
fannS dertill willig, och konststorium hade wäl dä intet annat 
att göra, än anse honom "flickelig och meriterat." H:r Daniels 
barn woro N i l s  f. 1682, Swen f. 1684, d. 1695, K a t r i n a  
M a r ia  f. 1686 och Ger t rud f. " /, 1689. Styffadren höll 
1697 Informator för sonen och lät lära döttrarna läsa, flrifwa, 
räkna, knyppla, sömma o. s. w.

7. ClaesKoch war född i Lund, der fadren Peter 
K. war handlande och gift med Gertrud Saur, rädmanSdotter 
frän samma stad, blef student 1683, prestwigdes till Pastor här- 
städeS "/12 1688 af bistop Schütte i Kalmar samt efterträdde 
derefter Herr Daniel "in toro et oMeio." *) 1692 mäste Han 
plikta 30 daler derföre att Han en lördag dansat med sin hu- 
stru pä en krog i Malmö (se I. 377 f.). För öfrigt befinneS 
Han icke hafwa gjort sig styldig till nägon förseelse i ämbets- 
förwaltningen eller wandeln. Han dog 1700 efter "en 
kort och i begynnelsen föraktlig swaghet", enl. prosten Engel
holms uttryck. — Dä Herr ClaeS utnämndeS till Pastor här- 
städes, war Han naturligtwiS redan trolofwad med företräda- 
renS enka Met ta  N i l sdo t te r ,  som ännu icke sramfödt det 
barn, hwarmed hon wid sin förra mans död war hafwande. 
Detta hade för den tidenS sedliga grannlagenhet ingenting stö- 
tande. 1689 ^  hlefwo de gifta. Barn: Annika  f. ^  1690. 
— Met ta  f. 1691. — U t i l i a  f. »/, 1692. — D a n ie l  
f. 1693. — Per f. °/« 1696. — U t i l i a  f. »/, 1697. 
Metta Nilsdotter blef ännu en gäng konserverad wid pastoratet.

*) Man har erempel derpä att domkapitlet ^förordnat" en vrest ej 
blott att wara kyrkoherde i ett Pastorat, utan ock att wara d̂en gudfruk- 
tiga enkanS rättsinnige Make och alla deß barnS trogne Fader i all sin och 
deraS lifstid." Se Wallqwist, handb. öfwer eccles. befordringSmäl p. 387, 
der ett inftallationSbref, ntfärdadt af Werjö domkapitel 1687, anföreS, hwari 
de citerade orden förekomma.
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8. A lb e r t B u rs s , son af holtzfursten Jochim B. och 
Emerentia Dahlmann, föddeS i Anklam i Pommern"/,, 1674, 
prestwigdes t ill pastor härstädes 1701, war respondenS wid 
prestmöte 1711 och dog «/, 1727. — G ift 1. 1701 med före. 
trädarenS enka Metta Ni lSdot ter ,  d. "/§  1707. 2.
1708 m. Sophia  Jakobcea, d. "/« 1716. 3. 1722 m.
kyrkoh. N. RunströmS i Espö enka Divrothea W anda l ina ,  
som war f. 1674 och dog 1742.

9. Andreas Sture, son af kyrkoh. Mats S .iG lad- 
sar och född der 1682, hade 1710 kallelse t ill SkurupS Pasto
rat, som Han likwäl icke erhöll, och prestwigdes '/« 1711 till 
tjenstgöring wid de da förenade Össjö, Tosfjö, Munkaljungby 
och EngelholmS föcsamlingar, der Han tjenstgjorde i 17 är. 
Han sökte ofta Pastorat och erbjöd sig derwid till konservativ», 
äfwensom till andra prestationer. T. er. dä Han sökte B räM p 
1726, lofwade Han bist. Linnerius att, i händelse Han finge kallet, 
icke förgäta bistopens gunst och wälgerning, "utan i sjelfwa 
werket wisa derföre stn skyldiga tacksamhet till sä stört nöje, som 
af nägon annan wäntas künde." Med pastorStillsättningen 
härstädeS efter Burß tillgick pä följande satt. Konsistorium fö- 
reflog I .  Engelström (se wid Sjörup), P. Mandorff (se wid 
St. Köpinge) och A. Sture samt utsatte till profdagar 6:te, 7:de 
och 8:de söndagarna e. Trinitatis. Den förstnämnde fick ej 
profmissivet i rättan tid och infann sig derföre icke, men de 
twä andre höllo stna prvfpredikningar pä de bestämda dagarna. 
Ester att hafwa hört Mandorffs predikay, öfwerenSkommv bön- 
derna att kalla honom. En korporal Björkman, gift med förra 
pastorns syster, arbetade för att flaffa kallelse ät Sture, men 
mötte motständ särdeles hoS hustrurna, hwilka mente att prest- 
enkan, som warit wid tre pastorater, nu künde wara nöjd och 
icke ytterligare borde kvnserveras. För Engelström utfärdades 
nytt profmiSstv t ill 10.de sönd. e. T., men Han infann sig icke- 
heller den dagen. Deremol tillstädeskommo dä prosten Euro- 
diuS och kyrkoh. Florel i Jsie kyrka, för att hälla wal. Det 
berättadeS für dem, att prestenkan dagen förut kallat bönderna 
t ill prestgärden för att aflämna rägtionde samt derwid förmätt 
dem att underskrifwa en kallelse för Sture. Dä prosten efter 
gudötjenstenS flut hällit ett förmaningstal och lagt folket pä
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hjertat att samwetSgrannt och säsom inför Guds anstgte afgifwa 
stna röster, framträdde kapten Sture (en bror t ill presten), kor» 
poral Björkman, akad. räntmästaren Svenonius frän Lund och 
studenten Runström (prestenkans son) och ställde sig öfwerst i 
kyrkan. Dä bönderna ftulle afgifwa stna röster, sägo de pä de 
tre nämnde Herrarne, "hacklade och mumlade", men-wille i bör« 
jan intet säga. Slutligen nämnde flera Sture, men en bonde 
wid namn Holger BengtSson framkom med tärar i ögonen, 
erkände att Han blifwit lockad och tubbad att undecskrifwa en 
kallelse för Sture, hwilket Han ängrade, och afgaf stn röst pä 
Mandorff. Nägra Wille aflägSna sig, sägande att de Wille 
wara ifrän alltsammans, emedan de fruktade att fä kaptenen 
och räntmästaren till owänner, om de röstade pä den, de Wille 
hafwa till prest. Prestenkan uppgafs samma dag pä morgonen 
hafwa trakterat ätstilliga bönder i prestgärden, och Sture och 
SvenoniuS sadeS hafwa warit inne pä flera ställen i byarne 
samt lofwat "betalning" ät dem, som icke kallade Sture. För 
denne afgafwoS 26 röster, men för Mandorff endast 2. I  föl- 
jande wecka anmälde Engelström sig till att profwa 11 Sönd.
e. Triw., hwilket ock stedde. Prosten kom dä äter tillstädeS och 
framställde efter gudstjenstenS flut för församlingen följande 
punkter: 1. att de efter Mandorffs profpredikan utlätit sig wilja 
kalla honom, 2. att de enligt allmänt rykte yttrat sig icke wilja 
hafwa Sture, 3. att likaledeS enligt allmänt rykte korporal 
Björkman i början warit för M., men af prestenkan lätit sig 
öfwertalaS att intrigera till förmon för Sture, 4. att qwinnorna 
allmänt yttrat mißbelätenhet med denne, 5. att flera om lörda- 
gen före walet blifwit af enkan med böner och tärar öfwerta- 
lade att rösta pä Sture, 6. att om söndagen äfwen flera warit 
inne i prestgärden och trakterats för samma ändamäls winnande 
och 7. att kaptenen och räntmästaren gätt omkring i byacna och 
med lock och Hot sökt utwerka kallelse för Sture. Dä allt detta 
erkändes wara enligt med sanningen, frägade prosten änyo, 
hwem de önflade t ill prest, men künde icke fä annat swar än: 
"Prosten har nu hört huru det tillgätt. Nu mä Gud och höga 
öfwerheten göra flut deruti." "Höga öfwerheten" gjorde flut 
t ill StureS förmon. Han blef Pastor 1728 och gifte fig s. ä. 
'"/« m. företrädarenS styfdotter Benedikta Runström,  som
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sedermera twä gänger blef konserverad wid pastoratet. Sture 
dog af stenpassion ^  1737. — Barn: M a th ias  f . '»/, 1729. 
— K a t r i n a  M a r i a  f. 1731. — K a t r i n a  M a r ia  f. 
2/g 1732. — N i l s  f. ^/,z 1733. — Dorothea Marg re ta
f. «/„ 1735. — M a th ia s  f. -/, 1737.

10. C a r l  Johansson H a llb e rg , f. '2/,i7io,prest- 
wigdes t ill prebendekomminister i Stäfwie 2«/̂  1732 och blef 
efter församlingarnaS enhälliga kallelse pastor Här 1738, gifte 
sig '/z 1739 med företrädarenS enka Benedikta Runström, 
och dog '"/, 1745. Sonen Jo Han Andreas föddes 2"/, 1740 
och dottren Anna K a t r i n a  1742. H:s mor, som Helte 
Sara, dog härstädes 1745 wid 70 ärs älder.

11. Jöns Landby, son af fältkamreraren Ludwig L. 
och Anna Wettersten, hwars far Jöns Jönsson war befallningS- 
man, föddes i Malmö 1709, blef student 1726, prestwigd 
t ill tjenstgöring i Ö. Herrestad 2«  ̂ 173g, pastor härstädeS 
1746, tilltr. 1747, häradsprost tillf. 1777, ord. 1779. Död

1789. — Gift °/2 1747 med företrädarenS enka Bene
dikta Runström. Barn: Ludw ig ,  s. 1748 "/g, d. 2»/̂  
1781 som adjunkt i österländfla spräken i Lund. — Anna 
Dorothea f. 2̂  1749, g. m. kyrkoh. C. Nolen härstädes.

12. G u s ta f E n g z e ll war son af en fattig floiiiakare 
och född i Wika socken i Dalarne 2»  ̂ 1757. T ill sttt fjor- 
tonde är wandrade Han omkring med fadren och förfärdigade 
stör, men fick sedan genom wälgörande mennistorS understöv 
tillfälle att gä i stola i Westeräs, blef student i Upsala 1782 
och konditionerade sedan till 1784, dä Han begaf sig till Stock
holm i tanka att der utgifwa ett franstt lerikon, hwilket före- 
tag Han likwäl i brist pä förläggare mäste öfwergifwa. Un- 
der en iräkad sjukdom äsamkade Han sig fluld och sökte sedan, 
för att kunna afbetala den, inträde i prestämbetet, hwars an
swar Han förut ej tilltrott sig att bära. Han prestwigdeS i 
Westeräs 1787 till adjunkt i Swärdsjö och blef 1788 kommi- 
nistersadjunkt i Fahlun. Genom sin werksamhet för upprät- 
tandet af Dal-fricorpsen wann Han Gustaf III:s  ynnest, blef 
pastor wid deiisamma och ertraord. kgl. hofpred. s. ä. Dä Han 
skulle söka pastorat, wände Han sin hog ät Skäne, som Han hört 
wara ett fruktbart land. Pä tillfrägan hwilketdera af twä der
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ledigwarande pästorater wore det bästa, Tygelsjö eller E>. Torp, 
erhöll Han af en bekant det s>var, att den aflidne pastorn i Ty- 
gelsjö warit fattig, men deremot den i Ö. Torp wälmäende. 
E. bestämde sig derefter att söka detta och utnämndes dertill 
1790. Han infann sig i Lnnd 1791 för att aflägga äm, 
betsed, nien mäste resa hem med osörrättadt ärerstx, emedan 
konsistoriinotarien war borta och intet edsformulär att tillgä. 
Wid samma tid blef C. Nolön, prest och innehafware af kloc- 
karelägenheten i Ö. Torp, miSstverad t ill Sjörup emot Eng- 
zells önstan. Denne stref '/7 t ill konsistorium att N., som fö- 
restätt pastoratet under vakansen och war answarig för kyrkans 
medel och prestgärden, borde wara närwarande wid invente- 
ringen, som ej künde ske förrän E. aflagt ämbetsed, hwilket 
ännu torde nägot dröja, emedan Han för ekonomista affärers 
skull och i anseende till. sin hustrus sjukdom icke sä snart künde 
äter resa till Lund; deßutom künde Han, äfwen sedan redogö, 
reise skett, " i  djup ödmjukhet icke bifalla" N:s afflyttning frän 
stallet, emedan denne wäl icke künde af konsistorium afsättas 
frän sin innehafwande klockaretjenst, dä Han ej genom ämbets- 
sel gjort sig den förlustig, ejheller künde pä en gäng wara kloc- 
kare i Ö. Torp och vice pastor i Sjörup; Han anhöll derföre 
att konsistorium, som utan twifwel wore "hugsamt om at t ill-  
hälla hwarochen innom kyrkostaten (sie) att göra silt ämbete 
redeliga", icke Wille genom förordnande till presterlig tjenstgö- 
ring ä aflägsen ort hindra klockaren Noten att sköta sin tjenst 
i Ö. Torp, utan i stället "tillhälla honom att förblifwa och 
sin syßla med barns och ungdoms underwisning och andra flyl- 
digheterS iakttagande troligen förrätta." Ester inhändigande 
af denn« skrift, beflöt konsistorium att inkalla E. till för 
edens afläggande samt att sedan resolvera angäende Hans skrift. 
Derpä swarade E. '^7 s. ä.: "M ot ordres är jag aldrig wan 
at bryta, men när jag i denna belägenhet tillkallas, anhäller 
jag i djupaste ödmjukhet att till en annan tid dispenseras ifrän 
den ätlydnad jag annars är skyldig. Den 16:de denneS är 
3dje BöndagSafton. Lund ligger genom de obeqwämligaste 
wägar 6 mil härifrän. Jag ser mig dä ej i ständ att uttröttad 
af resan och kaufte äfwen utsatt för obehagligt wäder dagen ef- 
ter uppträda pä predikstolen" m. m. Han anhöll att i stället
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fä komma den 27:de, hwilket bifölls, och nägon resolution an- 
gäende Hans förra flrift lärer ej blifwit fälld. E. erhöll proste- 
titel 1795. Han ansägS för lycklig folktalare, ehnru Hans tal 
lära warit bäde bombastista och platta; den tiden anstogS man 
af tirader, sädana som denna: "Som bröder stola wi kyssa 
hwarandra i alla werldenes ändar" *). Som poöt war Han 
"en Enboms medtäflare inom Lidner-Thorildska ffolan" **). 
Död^/, 1797. — Gift m. Ger t rud  El isabet K ie l l s t röm ,  
som efter E:S död blef gift 1. med prosten Callman i Grönby, 
2. m. kyrkoh. Laurön i Hörröd. E. habe en son, Gustaf ,  
som är häradshöfding i Onsjö och Rönnebergs härader, och en 
dotier Eleonora El isabeth, g. m. häradsflrifwaren Borg
ström. En son Gustaf  Ewa ld  dog i späd älder.

13. Casten Andreas Noten, son af Johan N., 
Pastor i Huaröd, föddeS 1753, blef prest 1781 och pastor 
härstädes «/, 1798. D öd .2"/,„ 1808. — Gift med Anna 
Dorothea Landby, dotier af prosten Jöns L. härstädes. 
Barn: J u l i a n a  Benedikta, f. 1784, d. 1785. — Anna 
Dorothea, f. 1785, g. 1809 m. handlanden H . Dahlman 
frän Malmö.

14. Johan M a g n n s  Stenbeck, son af Jöns S., 
past. i Ottarp, sedan i Höreryd, föddes i Ottarp '̂ /z 1767, 
blef student 1777, prestwigd 1790, Pastor här ^  1809, 
tilltr. 1811. » Död ^  1841. — G ift 1. 1795 m. Johanna 
Dorothea AIs ing ,  f. 1775, prestdotter frän Jngelstad. Barn: 
JönS Georg f. ^  1797. — Gusta f  f. «"/, 1798. — Ear l  
MagnuS f. v/g 1801, klockare i Ö. Torp. — Wi lhe lm  
Theodor,  past. i Öfraby. 2. 1808m. Thedora Bök, dot
ier as pastorsadjunkten Severin B. Barn: Johan Jakob 
f. 2 ^  1809. — Johanna W i lh e lm in a  f. 1811. — 
Fredrika Theodora Augusta f. 1816, g. 1851 m. v. 
past. H . P. Hellman.

15. H äkan  C h r is t ia n  Bokelnnd, son af bild- 
huggaren I .  Bokelund och Christina Kreitzer, föddes i Gum,

*) Wieselgren, Sw. Sk. Lilteratur IV. p. 461.
*>  Samma bok p. 761.
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lös« 1783, blef student 1^02, prestwigd 1809, Pastor 
HLr «/» 1842, tillt. 1844.

Gift 1844 m. M a r i a  Broome, dotieraf handlan
den Michael B-, prestson frän Tranäs, och Beata Wählin. 
Barn: M a r ia  Lowisa, f. "/g 1846.

Ayrkoherdar i Espo och Wagstorp.
1. S im o n  uppgifweS hafwa warit Pastor här pä 1500-

talet.
2. Hans war Pastor här 1565, dä Han fick sin son Per 

till niedhjelpare.
' 3. P er Hansson prestwigdeS 1565 till medhjel-

pare här och förekommer 1584 säsom Pastor.
En wid namn Hans Mänsson upptages, troligen ge- 

nom mißtag, i denna ordning i stiftsmatrikeln af är 1842. 
Han uppgifweS hafwa warit son af biffopen MogenS Madsen 
i Lund, hwilket dock syneS otroligt. Han kan swärligen sed- 
nare än 1587 hafwa wariKpastor här, och nämnde biskop blef 
först gift är 1564. Äfwen uppgifweS det, att Han fätt trans- 
port till Bunkeflod, men man känner ingen Pastor der «ed 
namnet Hans Mänsson.

4. H enrik  Rasmussen T incke l,  son af prosten 
RaSmuS PerSsön i Grönby, och född der, war efter all san- 
nolikhet redan 1587, efter en uppgift redan 1584, Pastor här 
och 1593 prost i Wemmenhögs härad. Att Han war det 1599, 
är med säkerhet kändt. Wid biflopsvisttation 1627 befanns 
Han flöta sitt ämbete däligt och lofwade att wid nästa synod 
afsäga sig prostetjensten, hwilket ock fledde. Död 1636. — 
Han stall warit gift 1. m. den ofwannämnde HanS MänSsonS 
dotier M a rna ,  som dött '°/,<, 1587 wid 17 ärs älder; troli- 
gen war hon dotier af den under n:o 2 förekommande Hans. 
2. m. E l ine  S im onsdo t te r ,  som stall warit dotier af en 
prest i Espö. Sonen S imon dog ung i Lund 1601; C h r i -  
stopher och RasmuS bosatte sig pä Gvttland; Jöns dog i 
Norge. Dottren I n g r i d  blef g. m. fadrens efterträdare.

5. Jens Pedersen Hobro efterträdde Herr Henrik,
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blef g. m. Hans dotier I n g r i d  och dog 1651. As Hans 11 
barn nämnas de sju; de.woro: Caspar, bagare i Mad, Hen
rik, hwars son Mathias war ryttmästare och adlades med 
namnet Reutercrona, Anna,  Karen,  K i rs t ine ,  M ar ine  
och Dorothea. Den sistnämnda war gift med klockaren i 
Espö Nils MänSson Rönnow. Deras barn kallade sig Esp- 
man och woro följande: JönS, past. i TranäS, Margreta, g. 
m. stallmästaren Jakob Hagerman pä Widtflösle, Anna g. 
m. strandridaren Daniel Ring i SölweSborg, hwars twä sö- 
ner, Swen och Carl, kallade sig Ringman, och Katrina, g. m. 
qwartermästaren Lönqwist och mor ät prosten Lönqwist i Bara.

6. H cn ric  Rasmusscn B rod  prestwigdes ^  1651 
till pastor härstädeS. Han war son as RasmuS Lauritsen, past. 
i Lemmeströ. Under Hans tid afbrann prestgärden "'/z 1661. 
Död wid 52 ärs älder '"/g 1677, efterlämnande enka, om 
hwilken för öfrigt intet är kändt.

7. Morthen Jörgenssen (Odder) blef prestwigd till 
Pastor i Oderljunga 16-15. Der vereradeö Han mycket af 
snapphanarna. Som man ej engäng i kyrkan fick wara ostörd, 
stall gudstjenst haswa hällitS i Dtzen wid en stör sten. Dä 
snapphanarna försport detta, konimo de en nait till prestgärden 
och«twungo presten att medfölja till flogen för att ät dem nt-- 
dela nattwarden. Han förmärkte deraS afstgt wara att drifwa 
gäckeri med sakramentet, men förekom detta genom att kräftigt 
och allwarligt bestraffa och förmana dem, hwilket stall Haft sä 
god werkan att de föllo pä knä, under tärar befände sina syn- 
der och lofwade bättring. Derefter utdelade Han nattwarden 
och blef sedan ledsagad hem igen. Mänga af snapphanarna 
flola srän den tiden öfwergifwit sitt ogudaktiga lefwerne. Detta 
omtalas i Fryrells berättelser ur swenfla hist., X V . 189, och 
den omförmälde presten är troligen Märten Jörgenöson. Denne 
blef likwäl mißtänkt för otrohet mot swenfla öfwerheten och 
afsatteS frän pastoratet samt höllS en tid sängflig pä Halm- 
stads flott. Dä Hans ostuld blifwit uppdagad, frigafs Han och 
blef 1678 Pastor HärstädeS. Död wid 61 ärS älder 2»/, 1683. 
HanS enka Anna lefde ännu 1703 i Sölwesborg, der sonen 
LarS Odder war pastor.

8. M ic h e l  Bengtöson B r u n ,  som warit pastor i
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Hwellinge 1677—1680, men bifwit afsatt säsom mißtänkt all 
hafwa hällit med danstarna (se ofwan p. 111), blef Pastor här- 
städeS ^ '̂4 1685. LarS Odder habe blifwit prestwigd till sin 
faderS biträde och hade anspräk pä att sä efterträda honom som 
Pastor, hwilket likwäl sä mycket mindre künde sie, som hanS 
trotzet mot swensta öfwerheten icke warit sri fräu-inißtankar. 
Prosten Arenchil yttrade i bref t ill biflopen, att "de förra x»a- 
stores warit säsom E li mot sina söner, eller säsom Dawid mol 
Absalon, menande att man altid skulle fara sakta med piltar, 
na"; hwarföre det nu wore önsteligt att Herr Michel, som al- 
drig "gjort sig sä gemenmed bonden", blefwe Pastor; Han stulle 
säkert blifwa en "beqwäm, nitälstande och capabel kyrkioherde." 
Herr Michel stall warit en nilist prest. Han anmälde 1702, 
att ett förargligt bruk war gängse der ä orten, i det man, dä 
nägon stöld eller annan elak gerning blifwit begängen, twin- 
gade de mißtänkte att taga salt och walten i munnen samt 
swärja sig fria frän gerningen. Nyß förut hade byens gäß 
warit försedde med ett owanligt märke och en hustru blif
wit mißtänkt säsom styldig dertill, hwarefter hon beswurit sin 
ostuld med önstan, att om hon swor falstt sä mänga djeflar 
matte sara i Henne, som der wore sandkorn i hafwet, lös pä 
träden och fjädrar pä hela gäSflocken. Jckedestomindre hade 
hon sedan erkänt sig flyldig till gerningen. 1705 förord- 
nadeS Michel Bengtsson att sörestä prostetjensten under vakans 
och erhöll wid prostwal s. ä. de flesta rösterna. Dä likwäl 
tjensten tillföll en annan, sä erhöll Han ^  1706 prostetitel. 
Han har pä tysta öfwersatt en likpredikan öfwer generalstan 
de Mortaigne, i hwars hlls Han warit informator. Död wid 
66 ärs älder 1711. — Gift med Bengta S w e n s -  
dotter, som war dotter af kyrkoh. Swen Lauritsen i Ö. Torp 
och förut warit gift med Jöns Wandal, past. i Hwellinge; 
hon dog '°/,2 1700, 56 är gammal. Barn: Jöns,  past. i 
Hemmesdynge. — Swen f. "/y 1686. — Bengt  f . 1688, 
d. som student 1710.— Gertrud ,  g. m. kyrkoherden Wie- 
tiuS i Högestad. — Elna.  En dotter wistades 1748hos bro- 
dren i Hemmeödynge.

9. N i ls  Sörensson Runström , född i Runneby 
omkr. 1670, blef ^  1706 prestwigd t ill hospitalsprest och 1710
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förste stadSkomminister i Landskrona; jemte den sednare befatt- 
ningen hade Han prebendepastoratct Wadensjö. 1712 erhölls 
tranSport till Espö, som 1713 tillträddeS. Han dvg 1721 
och begrofS i Espö kyrkg. — Gift 1707 m. företrädarens styf- 
dotter Dorothea Manda t ,  som enligt en gammal antecknlng 
Zunder 8 ärS tid af en sjuk, eländig man Haft ett stört huS- 
kors." R. hade sönerna Hsu S, past. i W. Ahlstad, och Swen 
Vöd som barn, samt dottren Benedikta,  g. m. A. Sture, C. 
Hallberg och I .  Landby, pastorer i Ö. Torp. Enkan blef gift 
med A. Burß, p. i Ö. Torp.

10. Johan Mandorff 1722—1741; se wid Köpinge 
af Gärs härad.

11. F ra n s  R a a f ,  född i Önestad omkr. 1693, war 
som student Informator i Finja och kalladeS 1722 till prest af 
pastorn derstädes D. Hjersovius samt prestwigdeS s- ä. 
Da Han efter tio ärs presterlig tjenstgöring tyckte sig hafwa 
wäntat alltför länge pä befordran, anhöll Han hos konfistorium 
att fa weta, huruwida Han ansägs alldeles owärdig befordran, 
dä Han wid 40 ärS älder och efter sä läng tjenst Ingen sort- 
komft kunnat winna. 1741 blef Han Pastor härstädeS. Död 
^/z 1746. Kyrkoh. Otterström i KjellStorp predikade wid hanS 
begrafning. — Gift 1741 med företrädarens dotter Anna 
K a t r i n «  M andor f f .  Barn: Johan Peter f. 1742. 
— 3sak f. "/« 1743. — M a r ia n a  f. 1744. — C h r i 
st in« f. och d. 1745.

12. E rasm u s  P ih lm an , son af kronobefallningö- 
mannen i Göinge härad Ola P. och Annika Fundahn, föddeS

1712, blef efter ätnjuten underwisning i prosten Trancei 
hus i Ousby student 1727, prestwigd '^/,2 1736 till tjenstgö
ring i Stoby, sedan medhjelpare i OuSby, Pastor bärstädes 
1747. Död '2/, 1765. — Gift 1758med Pet rone l la  Grön-  
beck, med hwilken Han hade sönerna O la  f. ?'/, 1761 och 
Beugt f. och d. 1763 samt dottren Annika f. 1762.

13. N i l s  G u s ta f F ü l l ,  son af prosten Fult i Hjorts- 
berga och A. C. Albin, föddes i Carlskrona ^  1715, gick i 
flola i Werjö och i Carlskrona, blef student 1734, Magister 
1741 ock prestwigdes pä sin fars kallelse s. ä. Följande 
äret tjenstgjorde Han säsom predikant wid flottan, men äter-
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wände wid SretS flut till HjortSberga. Förhällandet mellan far 
och son war. icke det basta. Den förre klagade 1749 att sonen 
bemötte honom med otidighet och obefledlighet. De förliktes 
dä, men 1753 fördeS enahanda klagan. 1757 war N ils F. 
utan tjenstgöring och, dä Han begärde missiv, swarade konststo- 
rium, att det icke künde pätwinga nägon Hans tjenst."' Dä Han 
sökte Espö, intygadeS dock hanS wälförhällande sä uti ämbetet 
som i lefwernek, och Han utnämndeS till pckstor härstädeS 
1766. Wid prestmöte 1773 predikade Han öfwer 1 Cor. 5: 8. 
Han.skall hafwa satt ett synncrlizt wärde pä sin magistergrad 
och i allmänhet warit nägot fäfäng. Dä HanS adjunkt önftade 
wara ledig, föregaf Han för F., att församlingarna med största 
otälighet längtade efter alt blifwa uppbyggda- genom sin Pa
stors sörträffiiga predikogäf^or; F. underlät dä icke att till- 
sredsställa deraS trängtan. Död efter nägra timmarS sjukdom 
^  1791. — Gift 1746 med Inspektoren Simon Talls dotter 
Soph ia  Lowisa T a l l ,  som barnlös öfwerlefde honom.

14. Johan P a u lu s  B i l l i n g ,  son af kyrkoh. Johan 
B. i Slägarp, söddes °"/,o 1740, prestwigdeS 1764 pä fa- 
drens kallelse, blef 1792 Pastor HärstädeS och dog 1811.

15. M ag n u s  Fröd ing , son af en handlande i Phi
lipstad och född der 1779, blef student i Upsala 1798, Ma
gister i Greifswald 1804, prestwigd i Skara s. ä., vice 
amiralitetspredikant i Carlskrona 1806, lärare wid steppsgoSse- 
ftolan derstädeS och notarie i amiralitetskonsistorium s. ä., med- 
följde flottan pä en erpedition 1808, blef Pastor här "/, 1812, 
tilltr. s. ä. Död -»/, 1828. — Gift 1813 med. Elsa 
Greta Wadstein, hwars far war kronolänsman. Barn: 
M a r ia  E l i sa  f. 1814. — U l r i ka  Eleonora f. 
1816. — Lowisa Johanna f. */, 1818. — Abraham f. 
'°/.r s- ä., pastorSadj. — Augusta f. 1820. — Char-  
lot ta Soph ia  f. '«/, 1821.

16. G a b r ie l  Lagström, sonafen handlande r Run-
neby och född der 1777, blef student 1792, Magister 1799,
prestwigd i Werjö "/§ 1804, kyrkoherde här 1829, tilltr.
1831, erhöll prostetitel 1836. Död 1847. Han flildraS
säsom en from, arbetsam och wälgörande man i det tal, som
wid HanS begrafning hölls af häradsprosten Holmberg. —
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G ift med Sophia B jö rk ,  dotier af vice pastorn JönS B. i 
Riseberga. Äktenstapet war barnlöst.

17. N i ls  Loven, son af prosten Per Magnus L. i 
Reng och född der 1796, blef student 181 l, Magister 1817, 
ertraord. bibliotheksamanuens s. ä., docens i litteraturhistorien 
1820, prestwigd 1821, ertraord. adjunkt i estetik ^  1822, 
Pastor wid Hendes artilleri 1823, pastor i Ö. Wemmen- 
hög 1830, tilltr. 1831, prost öfwer egna församlingar 1837, 
transp. Hit 1848, tilltr. 1850, erhöll 1852 ett priS af 
Swensta Akademien och utnämndes 1853 till ledamot af nord- 
stjerneorden. Säsom litteralör är prosten Loven känd genom 
"Folklifwet i Skytts harad" samt öfwersättningar afCamoöns 
och Dante m. m.

G ift 1. ^  1824 m. Hedwig E m i l i a  Loven, dotier 
af borgmästaren Christian L. i Stockholm; hon dog "/^ 1838. 
2. '2/7 1840m. J u l i a  M a r i a  Sky t te ,  dotier af pr.Georg 
Libert S. i Mällby. Barn: P er Chr is t ian  L iber i  f. '"/§ 
1841. — Hedwig E m i l i a ,  f. ^  1843. — C la ra  Ebba 
M a r i a ,  f. ^  1844. — Swen MagnuS f. 1845. — 
Emma Ewa C a ro l in a ,  f. 1851.

Sk r i f te r :  Se Lunds stifts matrikel 1854.

Ayrkoherdar i lemmeströ och V'örrmge,
hwilka socknar numera äro sammanflagna till en under namn 
af Gustafs församling.

1. Laurits flall hafwa warit näst den fürste lutherfle 
prest i Lemmeströ och aslidit omkr. 1558. En hanS son wid 
namn M iche l  bodde i socknen säsom bonde.

2. Anders Jesperson. T ill följe af ett kungligt 
stadgande af är 1555 blef efter hr Laurits' död Börringe socken 
anner till Lemmeströ och Anders Jespersen pastor wid bäda 
1558. Enligt kgl. br. '"/z 1565 erhöll Han "Lemmundhöy torp" 
till boställe mot afstäende af "Norra Byrringe" prestgärd till 
kronan. 1584 har Han undertecknat en hyllningSfullmagt. Död 
omkr. 1592.
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3. Hans. En sä benämnd Pastor förekommer i 1596 
ärS kyrkoräkning, der Han sägeS hafwa fätt " t i l l förtäring, dä 
Han drog om fallet, pgr. 5 daler."

4. M ic k e l. I  kyrkoräkningen för 1601 och 1603 näm- 
neS, att Han "annammede af kirkevcrrgerne visitatspenge 6 mark 
til Prowisten".

5. Rasmus Lauritsen Brod war frän Lolland och 
blef Pastor här 1604, dä "Prowisten for Hans kalvSbreff" erhöll 
1 daler. Han nämnes 1610 och 1624 som Pastor i Byrringe 
och Lemmeströ. 1630 ^  har Han flrifw it en uppgift om ut- 
säde och skörd wid prestgärden, klagande att "aff dette fore- 
nemde opceder vilde diur nieste Parten for presten, saa vell som 
for bönderne." Wid biflopSvisttation 1618 befanns allt i god 
ordning, men 1627 och 1635 war ungdomens christendomSkun, 
skap icke tillsredsställande. Han stall under Gustaf Horns fält- 
täg hafwa flyttat in till Malmö och dött der 1644. Hans son 
Henrik blef pastor i Espö och Chr is t ian  dog 1651 som 
rektor wid Ribe kathedralstola. — Att V. B. nämner en Ras- 
muS Hansson som pastor härstädes härleder sig förmodligen frän 
mißstrifning af tillnamnet.

6. L a u r i t ö  Zeusen D iu r ,  som warit pastor i Bje- 
reshög sedan 1627 (se I. 411), uppgifwes hafwa fätt trans- 
port Hit 1644, förekommer som Pastor här 1648 och 1655 samt 
dog 1666. Han efterlämnade enka, wid namn Dore the,  
med hwilken Han warst gifl blott 14 dagar, samt barn af ett 
föregäende äktenstap. Ä enkans wägnar klagade hennes styf- 
fader Knud Andersen, "strifwer til Börringe birck", att pastorn 
Johan Clausen icke allenast nekat Henne att ätnjuta inkomstema 
af nädäret, utan ock "hinde med gewalt aff stue och gaard for, 
vijst och i gaarden udkast hindeS Vcrff, som i stuen stod opsat 
med lerret ndi, den sättige qvinde til iche ringe stade och prcr- 
juditz." Pastorn pästod, att hon ätnjutit halfwa äretS inkomst 
och att Han anwisat Henne bostad i ett hus, der hon künde bo 
bättre än i den föga rymliga prestgärden. Han satte ock i 
fräga, huruwida hon, som hade sina föräldrar i byen, icke war 
faltig och endast warit gift i 14 dagar samt inga barn födt, 
rätteligen borde betraktas säsom en prestenka. Knud Andersen 
deremot förmente, att hon borde "kaldes en Prüfte Encke och

17
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niude Raadsens Aar ester Ordinansen, effterdij hun haffuer 
hafft den Sal. hoederlig Mand udi Senge och haffde detvoeret 
gudtz Villie, den Sal. Mand lenzer motte leffvet, künde Gud 
Allermectigste vell haffue maget det saa, at hun künde bleffvet 
velsignet med lifSfruct, och effterdij den Sal. Mand nu er 
död."

7. John« C lau sen  T r« « o v i» S ,  son af pastorn i 
Träne Claus Marqvorsen, blef prestwigd till Pastor här 
1667. I  kgl. br. "/,2 s. ä. heter det: "W ij hafwe i anledning 
af det goda beröm, som oß af närwarande Johannis Tränovii 
person, hanS gode lefwerne och flickelighet giord är, för godt 
funnit beinelte Johannem Tränovium pä oß älfkelige wälborne 
Gustaff CarlSsons wägnar, soui dersammastädeS Ms patrona- 
tns hafwer, till kastorsra uti besagde Lemmestrup och Bierröö 
sochn at constituera och förordna." Han lämnade pastoratet 
1676, men om Han sjelfmant begifwit sig öfwer till Danuiark, 
eller Han för otrohet mot Swerige blifw it landSförwist, är icke 
kändt.

8. N i l s  Zönsfoi» F a b r ic iu s ,  son af tingsflrifwa- 
ren i Göinge härad JönS Nilsson och född i Arkelstorp 
1638, blef srä» Lunds flola fand till KöpenhamnS universitet 
1657, der Han studerade under prof. SpormandS enflilda Hand, 
ledning. 1661 blef Han kollega och kantor wid Lunds stola och 
inflrefs 1669 fom student wid Lunds universitet, prestwigdeS 
*/, 1671 till pastor i Gullarp och erhöll 1677 tranöport Hit. 
I  en likpredikan-öfwer HanS efterträdare omnämnes F. säsom 
en qwick man samt en trogen och nitälstande lärare. Der sä- 
geS ock, att Han för mänga tillstötande förtretligheter ej künde 
uthärda mer än 11 är som pastor härstädeS. Enligt en annan 
anteckning war Han "en liuflig harpolekare och vokalist." I  
prostenS Arenchils aktning stod Han, oaktadt stna goda egensta« 
per, icke högt, säsom föga nitist för uniformiteten. Han lär 
aldrig hafwa lärt sig att predika pä swensta. Död ^  1689. 
— Gift med Cec i l i a  M icke lsdo t te r ,  som öfwerlefde ho- 
nom och blef gift med efterträdaren. Barn: JönS, f. 1679, 
war 1699 "lärd att läsa, räkna och strifwa samt tjenade i en 
tyst grefwes Hof i Danmark." — B r i t a  och Anna K a t r in«  
wistadrS sistnämnde är hoS styffadren. — Michae l ,  pastor här«
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städeS. — Jo Han, förste stadskomminister i Lund. — C a r l ,  
f. 1688, informeradeS 1699 af styffadren.

9. H ans  J u l iu s ,  prestson frän KellS Nöbbelöf och 
född der 1656, gick i LandSkrona ffolafrän 1672 till 1676, 
dä Han blef student i Lund. Snart derester begaf Han sig un- 
der krigsoroligheterna till Köpenhamn, der Han Hörde profeSso- 
rerna Chr. Nold, Jens Bircherod och O. Borch samt blef bav- 
oalarireus pkilosvplliss. Aterkommen till Skäne blef Han 1684 
kollega wid KstadS fkola och utnämndes 1689 till Pastor 
härstädeS, prestwigdeS ^  s. A. och mottog sä "ett beswärligt 
pastorat och bedröfweligit prästhuuö." Wid prestmöte 1704 
habe Han uppdrag att predika. Enligt personalierna war Han 
i sitt ümbete "af osäjeligt trogen nijt och redelighet, men warbt 
omfider sä ulmattat och trött, säsom och af tillstvtknde stukdo- 
mar och ströpligheter (til at tiga sörtretligheter) sä förswagat, 
at Han nödgadeS fitt Pastorat resignera, dherutinnan Han äf- 
wen betygade faders hiertelag", i det Han nemligen utwerkade 
sullmagt ät ena styfsonen. Detta fledde 1713. Ester denn« 
tid deltog Han i ämbetet sä mycket Han förmädde och sysselsatte 
sig för öfrigt med läSning och med att underwisa styfsonenS 
barn, hwilket "wälsignade arbete hos dem, isynnerhet hoS den 
äldste sin Soneson, sädan srukt wunnit, att den Sal. GudS 
mannen fielf deraf hadde sägnad och nöje, hwilket uthan flärd 
och flrymtan nu pä Hans döda mull böör och stall till odöde- 
ligit loford utsäjaS." Pa caution för en sjötullnär StobceuS i 
Ustad förlorade Han gansta betydligt. För öfrigt beprisaS Han 
i personalierna säsom "en sädan wälsignat Siähl, ifrän hwil- 
ken man aldrig gick räd- eller tröstlös, men bittida och sent med 
gudelig wälsignelse öswerönflat och förnögder." Ester enupp- 
byggelig dödsberedelse afled Han 1732, "kommandes sä, 
sedan Han ätnjutit Gudötienst-ämbetetS Heber i 43 är, för Thro
nen och Lambet i de Älstas Chor och Collegio." — I  perso
nalierna heter det: "Herren Gud stickade denn« Sal. mansens 
hjärtrlag till den bedröswade Änkjan." Enligt föreffrift i konun- 
genS fullmagt tog Han företrädarenS enka Cec i l i a  M icke ls -  
dotter till hukru. Deras äktenfiap, som ingicks ^ 2  1690, 
war barnlöst.

10. M ic h a e l  F a b r ic iu s ,  företrädarenS styfson och
17»
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född härstädes ",7 1684, blef student 1700 och prestwkgdeS till 
biträde ät styffadren 1709. Som ofwan sagdt är fick Han 
i denneS lifStid emottaga detta pastorat, efter att hafwa fätt 
kgl. rädets fullmagt 1718, hwilken af konungen bekräfta- 
deS 1717. Wid prestmöte 1722 war Han respondens. Han 
beröinmes säsom en hederS man, den der med oförtruten flit 
werkat i sin kallelse. Wid Visitation 1782 yttrade proste» H il
lebrand särdeleS belätenhet med christendomskunstapen innom 
detta Pastorat. F. dog 1739. — Gift 1714 m. befall- 
ningsnrannen i Göinge härad Ions JönSsonS dotter Gabr i -  
el la Wettersten. De hade 4 söner och 8 döttrar. Af de 
sednare war Anna Soph ia  g. m. fadrenS efterträdare och 
B r i t a  K a t r i na  m. pastorn i Wanstad T. Hwaling. Enprest 
med namnet N ils FabriciuS dog obefordrad 1743, och en med 
samma namn likaledeS 1755. Endera war wäl son af Michael
F. Huruwida fru Nordenflychts man, amiralitetSpastorn Jakob 
F. i Carlskrona, äfwen war det, är ej kändt, men troligt, 
enär Han 1740 war i fräga till detta pastörat.

11. M ic h a e l  T en g w all  föddes 1705 i Q w i- 
inge, der fadren LarS T. war Pastor, blef efter enskild under- 
wisning student 1724, biwistade proff. A. Rydelii, I .  Ben- 
zelii, C. PapkeS, von Döbelns och P. Aurivillii offentliga och 
enskilda föreläsningar, blef 1728 informator hoS prosten Arn
berg i Dahlköpinge, kallades 1730 af sin fader till prest, men 
blef först efter denneS död prestwigd till tjettstgöring i Qwiinge 
2/7 1731. S. ä. kallades Han till fjerde profpredikant der, 
förordnades 1733 att förestä Nättraby Pastorat, hwilket da in- 
nehades af tyfla pastorn i CarlSkrona, och blef 1738 predikant 
pä örlogssteppet Swerige, som skulle utgä pä en erpedition till 
Constantinopel. T. fick nu t ill en början besöka England, der 
Han med undran bemärkte den allmänna aktningen för sab- 
batens helgd, äfwensom engelSmännens laglydnad, företagsam- 
het och arbetsamhet. Resan fortsatteS derpä till Mcdelhafwet, 
der fkeppsbrott gjordes i närheten af Cadir mitten söre 26 
sönd. e. Trinitatis. T. wäcktes upp ur sömnen, sieg upp " i 
nattpermisstoner och linstrumpor," samt mäste i denna lätta 
kostym uthärda köld och storm ända till tisdagsmorgonen, dä 
Han jemte de öfwerblifne af fkeppets besättning, fördeS i land
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frän det pä en klippa fastsittande och nästan alldeleS sönder- 
flagna steppet. De kommo nu till en spanst by, der de räkade 
en prest och en, som kallades Don CeSse. Den förre och T. 
täflade med hwarandra i att anföra tröstande bibelspräk. Don 
CeSse, som syneS haswa warit en rik och förnäm man, bjöd 
derpä de steppsbrntne till mältid och försäg T. med'nya kläder; 
bland annat erhöllö en halt, hwilken T . begagnade wid sina 
twä första bröllopp. Följande dagen begäfwo de sig till Cadir, 
hwarifrän de fram pä wären äterwände till säderneSlandet 
med ett fartyg frä» Westerwik. Ester att haswa uthärdat en 
swär storm i atlantista hafwet och änyo besökt England, kommo 
de Christi himmejSfärdodag 1739 till Carlskrona. T. begaf 
sig snart till Skäne och erhöll pä genomresan offer i flcra för- 
samlingar, der Han tjenstgjort, äfwensom andra penningesam- 
manstott. Deremot erhöll Han icke den ersättning sör lidna 
förluster och mödor, hwilken Han begärde af regeringen. Fö- 
resiagen till Lemmeströ pastorat reste T. 1740 t ill Stockholm 
och utnämndeS 174l af K. M. till Pastor härstädes. Här- 
med flutar T:ö i Sommel. saml. befintliga uppsatS om sina 
lefnadsöden. Wid prestmöte 1752 war Han respondens. Se- 
dermera afhöreS intet annat om honom, än att Han blef an- 
klagad att haswa uraktlätit hälla tal till strande af upptäckten 
utaf 1756-ärS revolutionSkomplott (se I. 177). Han uppgaf 
att en student, wid namn Dahlbom, som predikat, ocksä hade 
hällit det anbefallda tatet. Wittnen blefwo hörda wid dom- 
stol, och scr personer intygade att tal Werkligen hällits. T. dog 
pä sommaren 1777. — G ift 1. 1741 m. företrädarenS dot-
ter Anna Sophia Fabr ic ius ,  som 21-ärig dog '<"/, 1743, 
efterlämnande dottren Anna M arg re ta ,  som blef gist med 
kyrkoh. SundiuS i Grönby. 2. 174z med Marg re ta
A qu i lon ius ,  dotier af Kyrkoh. Simon A. i Häslöf; hon dog 

1747 efterlämnande sönerna Lars,  som blef juris prof. i 
Lund, och S im on  N ik las ,  som blef past. i Wallby. 3. ^  
1748 m. M a r i a  S a rnow ,  dotier af Jakob S., tyst kom- 
pastor i Malmö; hon dog i barnsäng 1749. Dottren M a 
r ia  dog wid 6 ärs älder. 4. ^7 1750 med K a t r i n «  M a 
r ia Hoswerberg, f. 1717 i Barsebäck, der fadren Jo-
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Han H. war pastor; med Henne hade T. ett bam, som dog 
wid födelsen. Hon öfwerlefde stn man.

12. G ö ran  P eter  B i l lb e r g ,  son af kyrkoh. i In ,  
gelstad Gustaf B. och född der '"/,z 1736, prestwigdes 
1758, tjenstgjorde 1767 i Auöäs och blef 1777 pastor här- 
städeS. Död " / ,  1780. — Gift med Dorothea Margret« 
A ls in g ,  prestdotter frän Wallby; som öfwerlefde honom och 
blef konserverad wid lallet.

13. A d o lf  Lyckä, son af Petrus L., past. i Stoby, 
och B. H. Drefling, föddes i Stoby 17^6, uppfostradeS 
frän sitt 10:de är, dä Han redan war fader- och moderlös, af 
sin förmyndare, kyrkoh. Ejlert Frost i Hästweda, blef student 
1763, philos. kandidat 1768, prestwigd ">/̂  1770 till tjenstgö- 
ring i, Qwiinge, efter kallelse af patronus pastor härstädeS ^  
1781, titulär prost 1789. Under Hans tid sainmanslogos bäda 
socknarna t ill en socken med en gemensam kyrka, hwilket wäckte 
böndernas stora mißnöje. L. stall hafwa warit en man med 
godt hufwud och Haft qwicka infälleu. Enligt personalierna 
war Han af medelmättig wärt och wäl danad kroppSbyggnad, 
hade rena anletSdrag, stn Hy, lefwande ögon, fyllig röst, redigt 
uttal samt ett allwarsamt, sedigt och angenämt umgängessätt. 
Död 1800. Prosten I .  Hjort i Skurup höll likpredikan 
öfwer honom. — Gift 1. ^  1781 m. företrädarenS enka D o 
rothea Marg re t«  A ls in g ,  som dog 1786. 2. >/„ 
1789 m. Pe t rone l la  K a t r i n a  SeheveniuS, enka efter 
prosten Kemner i Wemmenhög.

1^. W ilh e lm  Fredrik  R ib e l iu s  war son afFrenne
N., som war prest, men aldrig wann befordran, och Mazda, 
lena Corner, föddeS i Ottarp */, 1754, blef student 177-1, 
prestwigd "/,2 1777 till tjenstgöring i Kyrkheddinge, ertraord. 
regementspred. wid norra stänfla kavallerief 1783, huspredi- 
kant hoS baron W. Nennet 178-1, Pastor i Lyngby, Genarp 
och Göddelöf ^  1786, titulär prost 1800, prost i Bara härad 
1801, pastor HärstädeS " / ,  s. ä., tilltr. 1803, prost t Wem- 
menhögS härad 1811. De ststa ären af stn lefnad hade Han 
tjenstledighet och bodde i Malmö. Han stall hafwa Haft goda 
predikogäfwor. Pä älderdomen dä Han ej künde tjenstgöra, 
sysselsatte Han sig likwäl med ämnen, som stä i sammanhang



263

med prestämbetet, hwilket flönjeS deraf att Han utarbetade 
en "afhandling t ill stadgande af rätta begreppet om D:r 
Luthers ratecheS isynnerhet för ungdomen wid försia Natt- 
wardSgängen;" Han Hann dock ej utgifwa den. För allmvgens 
upplysning i ekonomiska 'och medborgerliga ämnen intreSserade 
Han sig äfwen och ntgaf "en Moralist berättelse om Jesper 
Hansson, till AllmogenS uppmuntran att genom klokhet och 
flit samt samwetsgrann wandel göra sig lycklig och förwärfwa 
aktning." Död "/g 1830. Wid begrafningen predikade dok- 
tor Gullander i Malmö öfwer den af N. sjelf walda treten, 
Gal. 6: 15.: Bort det att jag af nagonting flulle berömma 
mig, utan af wars HerraS Jesu Christi kors, genom hwilket 
werlden är mig korSfäst och jag werldene. Predikanten inty- 
gar, att den aflidne genom lära och wandel bewisat att detta 
spräk innehöll Hans innerst» öfwertygelse. — G ift 1. ^  1790 
med Anna Chr is t ina  LunniuS, prestdotter frän Kyrkhed- 
dinge, d. 1812. Af deras 4 söner och 4 döttrar dog en 
son och en dotier i späd älder; deöfrigeworo sönerne Johan 
Sam ue l ,  past. härstädeS, E a r l  Gustaf ,  stadSfistal i En
gelholm, och Lars Albrekt ,  handlande, samt döttrarne Anna 
Cec i l i a ,  Gustawa Fredr ika och Lowisa Magda lena ,  
gift med artisten Sjönhult. 2. 1812 m. Anna B r i t a
Junggren,  hwars far war kammarrättsräd. Barn: W i l 
helm Ludwig ,  död som flolyngling 1827. — N i l s  Fer
dinand, jurist. *

15. Johan S am u e l N ib e l iu s ,  företrädarens son, 
f. i Lyngby '2/2 1799, hles student 1818, prestwigd '°/, 1822, 
Pastor HärstädeS "77 1830, tilltr. 1832, erhöll prostetitel 1842.

Gift 1. m. Anna Chr is t ina Pet tersson, som dog 
1830; sadren war landtbrukare. Barn: Anna Chr is t ina  
Helena f. 2»̂  1828, g. m. landtbrukaren Olof Edelberg. —- 
W i lhe lm  Fredr ik f. "/« 1830; Militär. 2. 1835 m. Ca
ro l ina  Gustawa Seeden, hwarS far war pastor wid We- 
sterbottenS regemente. Barn: C a r l  Gustaf  E r la nd  Theo 
dor, f. 2«̂  1839. — Selma Caro l ina ,  s. */§ 1841. — 
T h i ld a  Euphcosyne, f. 1842. — Johan Ludwig ,  
f. '"/« 1844.
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Ayrkoherdar i Tullstorp och Twenstorp.

1. Fredericuö nämneS som "8uosrc1os, persona eovle- 
sim 3?u1kvstorp" är 1347.

2. M ä r te n ,  som flall hafwa warit dm forste lutherste 
prest härstädes, har ät stna efterträdare gifwit ett inventarium, 
hwilket 1677 wärderades till 23 daler 8 öre smt. och bestod af 
2 gamla ploghästar, 2 kor, ett par lakan, 2 sängdynor, en gul 
hufwuddyna och en gaiiimal sang.

3. E n u o ld  B e r t i i ls s e n  prestwigdeö till pastor här
städes 1570. Han war här <584 och ännu 1591, da ett 
litet pastor underlydande hemman i Swenstorp utbytteS mot 
ett stycke jord pä Sillesjö egor under Näsbyholm.

4. O lu f f  Pederssön uppgifwes haswa blifwit pa
stor 1591 och warit det nära 32 är, hwilket dock lärer wara 
nägot för mycket. Ätstilliga reparationer ä kyrkorna werkställ- 
deS i Hans tid. Biflopsvisttationer hölloS 1615 och 1618, 
och pastor förmaiiades att afhalla sig frän otukt och drycken- 
flap, men man syneS icke hafwa wäntat synnerlig srukt af 
förmaningarna. Han war gift med Kar in e  A r i ldsdot te r  
och hade barn samt flall warit i goda ekonomifla wilkor.

5. N ie l ls  N ie llsön , född i Malmö, gick i flola i 
Trelleborg och blef student 1616 samt prestwigdes 1620, 
Öligen t ill ordin. pastor härstädes. Han gifte sig med före- 
trädarmS enka Kar ine  A r i l d s d o t te r ,  med hwilken Han 
lefde i barnlöst äktenflap t ill 1652, da hon först dog och Han 
tre weckor sednare. I  börja» flall- Han warit mycket faltig, 
men pä flutet stätt sig bra. En läktare uppsatteö under Hans 
tid i TullstorpS kyrka.

6. C hristopher C o rv in  eller R a v n  1652— 1658; 
se oswan pag. 37 f.

7. S ö ren  Anderssön Söwede eller D elph in ,  
son af pastorn i Söfde Anders Sörenson, gick i Lunds flola, 
blef student 1653 och prestwigdeö 1658 till pastor här
städes. Under Hans tid afbrann prestgärden omkr. 1663. Död 
päfldagen '6/4 1677. Han lefde ogift till 1665, dä Han gifte 
sig med Anna Lau r i t sdo t te r ,  som barnlös öfwerlesde ho-
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nom och blef gift med esterträdaren. Hon har lätit lägga en 
grafsten öfwer sin förste man i Tullstorps kyrka.

8. NicolauS Enge lho lm  war född i Engelholm 
omkr. 1651 och son af en komminister derstädeS Äke Jönsson. 
Denne hade en son wid namn Jonas, som war far ät biffop 
Engeström. — E. prestwigdeS till Pastor härstädeS'^/, 1677. 
Han gjorde stg känd säsom en kunnig och driftig man samt 
förwärfwade sig stna förmäns förtroende. Prosten Arenchil 
berömde 1684 Hans flit i att lära stg tala och ffrifwa swenfla. 
1688 förordnades Han att deltaga i undersökningen angäende 
en twist mellan prosten Hofwerberg och stadskomministern Del
phin i Landskrona. S. ä. förwärfwade Han sig magistergrad. 
1692 blef Han af befallningöinannen N ils Skäning anklagad 
att hafwa i en predikan apostropherat denne säsom löfteSbry- 
tare och berättat en pä honom syftande, opassande fabel om 
en örn och en räf v. s. w. Enligt E:s förklaring hade Skä
ning nnder en sjukdom lofwat hygga ett fattighuS wid Tulls
torps kyrka, men sedan Han blifwit frifl, i bref t ill E. yttrat 
att Han mäste afstä frän sin plan, emedan den tilltänkta plat- 
sen för fattighuset icke wore tjenlig, hwarpä E. swarat, att 
Han säsom prest mäste tillräda det gifna löftets uppfyllelse, 
att andra platser wore att tillgä och att Gltd icke säge med 
mißhag, om hnset uppfördeS pä en annan plats än den först 
tillämnade; pä 9 de sönd. e. Trin. hade E., med anledning af 
evangeliet om den orättfärdige sogde», omtalat oredlighetens 
följder och berättat en i Luthers Tischreden förekommande saga 
om en räf och en ör», hwilka öfwerenskommit, att den förre 
skulle bo i en ihälighet wid soten af ett träd och den sednare 
göra sttt näste pä grenarna af samma träd; under räfwens 
bortowaro hade örnen bortsnappat deß Ungar, men sedan Hände 
stg att örnen, dä Han frän ett offeraltare tagit ett stycke kött, 
fätt en eldgnista ined, hwilken antände trädet sä att örnenS 
bo jemte Hans Ungar uppbrändeS. E. mente att man wäl 
finge > kyrkan tala om örnar och räfwar, dä bibeln talar om 
Simsons mänga räfwar och i Hesek. 17 framställer en liknelse 
om en örn, ja Christus sjelf säger i Matth. 8: Räfwarne 
hafwa kulor m. m. och pä ett annat ställe: der ätelen är, dit 
församla sig ock örnarna. Da det upplysteS, att E. städse i
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fitt ämbtte förhällit fig wäl och ingen mißbelätenhet ined ho» 
nom egde rum i församlingarna, sä erhöll Skäning tillrätta« 
wisning sör stn obefogade klagan och fick icke bifall t ill sin 
önffan att begagna annan skriftefader. E. byggde jemte för- 
fgmlingen ett fattighus i stallet für det af S. utlofwade. Pä 
samme SkäningS bcgrafning räkade E. i nägon mißhällighet 
med proste» Arenchil och beswärade sig derefter i konsistorium der« 
öfwer att Han af denne blifwit förolämpad. De förlikteS inför 
konsistorium, och E. lofwade "att med en diSeretion ihägkomma 
probsten sör det omak och omkostnad, som Han i detta mähl 
Haft och gjordt." E. uppfyllde detta löste (se ofwan p. 210), 
men dä Han försnmmat att taga qvitto härpä, sä fordrade 
Arenchils swärson prosten Golen i W. Sallerup är 1705 att 
af E. utbekomma den utlofwade discretionrn. 1699 */z blef 
E. prost i Wemmenhögs härad. Nyßnämnde Golen begärde 
1705, att E. matte äläggaö att äterbära 8 tunnor rüg, som 
Han uppburit i häradet är lF99, hwarpä E. swarade, att 
prostetunnorna sör detta är wäl tillkomme Arenchils sterb- 
huS, men att konsistorium förklarat E. berättigad t ill ersätt- 
ning sör prostetjenstens bestridande, och tyckte Han sig för mö- 
dan, flitning af prestkappa och kläder m. m. böra tillgodonjuta 
Hälften af prostetunnorna. E. insände 1700 till konsistorium 
nägra oblater, hwarpä ett erurifir war afbildadt, frägande hu« 
ruwida sädana tryggeligen och utan superstition künde begag- 
nas. I  en ämbetsberättelse är 1701 yttrade Han: "Hwad mig 
sjelf och mine Ktuäia widkommer, sä versera de förnämligast 
oiroa Liirlla 8aora och Loriptorss Dodssiastieos sinosrv 
Dutlisranos. M in metllockus vonoionancki är K^ntdetioL." 
Han har utgifwit en likpredikan öfwer den förutnämnde be- 
fallningsmannen SkäningS fru, Gabrielle Mouchong, som 
war född i Geneve och hade tillhört reformerta bekännelsen. 
Terten är 1 Mos. 20: 1, der AbrahamS flyttningar omtalas, 
och i predikan uträknas miltalet af Hans resor, hwarjemte 
mycken Polemik mot calvinisterna förekommer, ehuru det med- 
gifwes att de icke äro hedningar, ickeheller staden Geneve en 
hednisk stad. Sedan predikanten widare ordat öfwer alltings 
förgänglighet, heter det: "Hwarföre ock intet under är att wi 
fällige prester ä landet mäge ock hwart är se wära halmtak
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af wädret rifwaS, wära lerwäggad genom regn och Watten 
afblötas och huset tid efter annan märkeligen aftaga." E. lä- 
rer ocksä hafwa försökt sig säsom flald; säkert har Han nemli- 
gen sjelf författat de af honom till konsistorium insända wersrr 
öfwer past. Jakob Jönsson i Wemmenhög och denneS son stu- 
denten Lars Jakobsson. Werserna hafwa följande titel: "NainS 
Dubbel-Sörgeliga Lijk-Proceß: thet är: Östra WemmenhögS 
diupa Hiertans Klago-Gräät, jempte theß hugneliga Tröste- 
Tanckar, öfwer thet serdeles stora, selsamma och diupt klageliga 
Döds-Fallet, som stedde uthi prästegärden ^.nno 1688 bäde 
medh Fadren, then för thetta Ehrwyrdige och Wällärde Herr 
Kyrckioherden Herr I .  I . ;  och medh Sonen, then för thetta rätt 
fkickelige och Wällärde studentenL. I . ,  numehra Bäde Salige 
hooS Herran, Dä bädaS döde Lekamen fölgdeS äth till Grast 
wen och wordo bnrna tillijka uth at JordaS den 16 
vembris, Nu seda» Begrafningen l Pennan författat aff een 
godh Wänn, Them sörjandom til Hugnat och Lijsa i Sorgen; 
men allom androm til Lärdom och Päminnelse om thenna 
Werldsens hastiga Förändringar och stoora Obeständigheter." 
Säsom prof pä spräket och versifikationen anföra wi följande, 
som Gud föreställeS tala:

Gräat icke sa, och klaga tin Nödh, tu Sorgfulla Enkia!
Holt lijtet opp! Jagh hindrar the Stött, som monde tigh krenckia. 
Har tu änn mist tin käraste mann, then hugneligh Sonen, 
Freydigh i ähr, wällärd i Förstand; Om mörckes änn Mänen; 
Solen och icke will gifwa sitt Skeen; Lät dundra alt Wädret, 
Hotar änn hwar Dagh göra tigh mcen; Thet gäller om Lädret: 
Jagh har änn Macht at hindra thet alt och wenda till godo, 
Säger itt Ord, ty migh sä befall, the falla t il Fode.
Wädret ther blääS, thet läggec sig nedh, och törS icke röras; 
Mänen mä liuse, Solen och medh: Ja, intet ondt höraS m. m.

E. dog '6/4 1705 och biftop Steuchius höll likpredikan, öfwer 
honom. — Gift 1. »1. företrädarens enka Anna Laur i tS-  
dotter, som dog 1682 wid li5 '/z ärS älder. De hade 
twä barn, neml. Anna M a r i a ,  g. m. fadrens efterträdare, 
och Soph ia ,  som efter att frän sitt 17:de är hafwa warit 
förlofwad i 17 är med O. Rolleroth, past. i Färlöf, 1711
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blef af denne öfwergifwen, dels derföre att Han sjelf "fattat wi- 
drigt sinne till Henne/ dels derföre att Hans far war mißnöjd 
med förlofningen, som flett utan Hans wetstap och hwarwid Han 
alltsä "icke njutit sin faderliga heder." 2. in. Anna Jakobs
dot ter ,  prestdotter frän Wemmenhög, som lefde ännu 1731. 
I  detta öktenflap föddes, utom 2 barn som dogo i späd älder, 
sönerna Jakob Samuel  1688 och Johan 1695.
Den sistnämnde kallade sig Engelström och blef Pastor i Sjörup.

9. P e r  B o r u p ,  son af past. wid Wads S. Petri 
församling Lars B-, föddes "/, 1680, nppfostrades efter fadrens 
tidiga död af R. Fontelius, som efterträdt denne "in toro et 
vküeiv," gick i Wads stola, blef student 1696, kollega wid 
Nstads stola " / ,  1704, Pastor härstädes 1705, prestwigdeS

f. ä., tilltr. 1706, prost i Wemmenhögs hörad ^  1739. 
I  Sommel. Saml. yttraS 01» honom: "Han war en man af 
redeligit sinne och stvra kroppskrafter, stark hälsa och oförtru- 
ten flit att wärda sin ombetrodda hjord, sina kyrkvr och preste- 
gärd." HanS visitationsprotokoller innehälla wanligen: "har 
är ingen easus," att allt wid gudstjensten tillgick "hederiigen och 
ordenteligen" och att solket künde "stickeligen göra bested för 
sin christendom." Han begärde i konsistorinm 1739 att en af- 
rättSplatö, som war belögen pä ett stalle der endast TullStorpS 
byS innewanare färdades förbi, mätte sörläggas till nägot 
stölle nära landswögen, "för de resande mellan Malmö och 
Nstad samt häradsboarne, pä det samma resande künde hafwa 
nägon warnagel och ätanka derom, huru illa de farit, som en 
eller annan blodstuld öfwer sig dragit, samt fä anledning att 
betänka sig ock bedja Gud Han Wille dem nädeligen bewara 
ifrän sädana gerningar." Konsistorium sann HanS önstan ega 
god grund, men bad honom andraga den i hofrätten. B. in- 
sjuknade wid prestmötet i Lund b/,„ 1741 och kom sig derefter 
icke rött före. Död 1742 i Tullstorp. — Pä sin iiistalla,
tionsdag "/« 1706 wigdeS Han af bistop SteuchiuS med sin 
företrödares dotier Anna M a r ia  Engel Holm, med hwilken 
Han hade fein söner och sein döttrar, af hwilka endast twä sö- 
ner öfwerlefde honom, neml. N i l s  Roland, Pastor i Brunnby, 
och Jakob Emanuel ,  borginöstare i Lund.

10. J o h a n  K l i n t o r p h ,  son af handlanden Henrik K-
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och Margret« von Schoting, föddes i Carlshamn "^1 7 0 6 , 
blef student 1724 och prestwigdes ^  1731 till biträde ät 
stadskomministern Sorbonius i Carlshamn, der Han tjenstgjorde 
till deß Han 1743 moltog Tullstorps Pastorat. Han re- 
sponderade wid prestmöte. 1750. Prostetjensten stall han hafwa 
wägrat att mottaga, dä den erbjödS honom. I  Sockmel. Samt, 
pttras om honom: "Han är en uppbyggelig och nitifl prest, 
som later församlingarnas wärd wara sitt angelägnaste ärende 
och angenäntÄste styldighet." Död 1777. — Gift 1.
1743 med K a t r i n «  Marg re ts  Q u id ing ,  som war prest- 
dotter frän Bärslöf och wistades hos sin morbror prosten Trä- 
gärdh i Carlshamn. De habe 5 barn, af hwilka en son blef 
Hans efterträdare. K. blef enkling 1753 och gifte sig 2.

1754 med Magdalena Soph ia  R ing ,  som öfwerlefde 
honom och blef prestfru i Grönby; se p. 222.

11. H enrik  K l in to rp h ,  den förreS son, fö d d e S h ä r^  
1744, blef student 176l, Magister 1766, prestwigd "/,2 1765 
till fadrenS biträde, pastor härstädes 1779 efter att hafwa blif, 
wit kallad till 4:de profpredikant. Död 1793. — G ift '/z 
1782 m. Chr is t in« LundcruS, dotier af prosten Johan L. 
i Tygelsjö. De hade twä söner hwilkaS öden äro okända.

12. P ette r  T ö rn e w a ll ,  son af en möllare ochföddi 
Swärtemölla afBalkäkra socken 1750, blef student 1765, prest
wigd 1771, Pastor här 1794, tilltr. 1796, titulär prost 
1813. Död -»/z 1836. — Gift 1796 med Ewa Chr is t in«  
S tenhof f ,  prostedotter frän Christianstad. De hade inga barn.

13. Lars G u s ta f P a lm q w is t ,  son af jordbrukaren 
L. SwenSson och Anna LarSdotter, föddes i Unnaryd af Werjö 
stift 1797, blef student 1817, Magister 1820, tillf. akade- 
minotarie 1820, docenS i didaktik och Pädagogik 1822, ertraord. 
adjunkt i praktist philosophi 1824, adjunkt i Historien och sub- 
prefekt wid Historist« museum 1826, prestwigd >"/,2 1830, fö- 
reflogs till theol. Professor 1833, blef pastor härstädeS ^  1837, 
tilltr. 1838, erhöll prostetitel s. ä. och war tillf. häradSprost 
1851 och 1853—54.

Gift 1847 med prosten Lakes i Jngelstad enka M . I .  
Borgqwis t ;  se p. 85.

S k r i f t e r :  Se Lunds stiftS Matrikel 1854.
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Ryrkoherdar i 'Aemmesdynge och F'o'dra Äby.

1. Theophilus Hanssön war wid hyllningen 1584 
deputerad frän WemmenhögS härad.

1. Peder Swensson war pastor här 1600 enligt en 
instrift ä en klocka i  S. Äby.

3. Gudrnund Truidsönn war 1610 Pastor i "Hem- 
mendhdvude oe Aaby."

4. Peder Gudm antzon, den forres son, war pastor 
här 1624 och uppgifwes hafwa warit det i 16 är.

5. Peder Pedersen stall, enligt en instrift öfwer in- 
gängen till predikstolen i S. Äby kyrka, warit pastor här 
1626.

6. M a t s  Jenssrn, Lundabo, stall warit pastor här 
nio är, troligen 1632—1641. Han war här säkert 1635, dä 
bistopsvisitation här hvlls och ungdomens framsteg i läsning 
befunnos antagliga.

7. Jens Jenssen, svm war frän Helsingborg, prest- 
wigdes t ill pastor härstädeS 1641 och nämnes säsomsädan 
ännu "/,, 1673. Han är jemte sin hustru Anna Pä lS- 
dotter begrafwen i HemmeSdynge kyrka. Deras dotier K a 
t r in «  war g. m. 1. kyrkoh. Alsing i Tommarp, 2. kyrkoh. Run- 
bohm i St. Köpinge.

8. P etru s  Sörensson Gröndeck prestwigdes 
1674, säkert till att blifwa pastor här efter Herr Jens, och war 
pastor i 10 är. I  en anteckning frän den tiden kallaS Han 
"en frist mand."

9. Johan JohanSson (von Mynden) war född i 
Helsingör 1644 och bles ^'/z 1684 prestwigd till pastor Här
städeS. Under Hans tid förekom den besynnerliga kasuS att 
att en piga Ester Jönsdotter, enligt föregifwande, lefde utan 
föda i flera är. Pastorn berättade (i en odaterad flrift, hän- 
förd till är 1707 i domkapitlets archiv), att Ester, som war 
25 är gammal, hade legal till sängs 4 är "contrakt pä all« 
lemmar." I  början af hennes sjukdom hade hwarje dag sä 
mycket blöd utflutit as henneS näsa och mun, som finnes i twä 
eller tre menniflor. Pä 3 '/2 är hade hon icke förtärt sä myc
ket mat och dricka, som ett barn pä en gäng kan mättaS med,
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men det oaktadt war hon "pä sin kropp och lemmar fii fast 
at taga pä och treflig, som hon wäl künde förtära." HenneS 
naglar warte icke och woro tunna som ett nyfödt barns. Hon 
swimmade wäl 200 gänger hwarje dag. Aldrig Hörde man 
af Henne ett otäligt ord, hon künde uppräkna alla söndagS- 
edangelierna och wißte mänza trösterika bibelspräk,'hwilka hon 
fade sig lära af Gud, som hon dagligen "höll conference" med. 
"Och till ett beflut," heter det, "kan jag säkerligen säga then 
»ädefulle Guden wisar uthi thenna mennistan ett särdeleS prob 
pä sin stora almacht och hwarochen, som Henne ser, en ret 
gudsfruktanS och tälamodS spegel." I  bistop SwedbergS sjelf, 
biographi berättas, att Han under sitt wistande i Lund 1718 
engäng begärt Carl X II:s  tillätelse att resa till Malmö för 
att lala med Ester Jönsdotter. Konungen yttrade: "Ester 
JönSdotter hade lätit göra wäl emot sig af Ryttaren som un
der stötseln hade rädt Henne med barn: thet war intet wackert." 
Swedberg swarade: "Äktenstapet är GudS heliga förordning. 
Rär twa personer, som räda sig sjelfwa, komma öfwerens att äkta 
hwarandra, sä är det för Gudi ett äktenffap om häfdandet kommer 
dertill. Men lysningen och prästewigningcn är, för godt flick 
skull, en menniffoordni'ng" *). Johan JodanSson dog '^ 1 7 3 0  
och begrofS i Hemmesdynge kyrka. Hans rnka hette M a r -  
grcta Tinckel  och en Hans dotier blef gift med efterträdaren.

10. Jönö Brunbeck, son af prosten Michel BengtS- 
son i ESpö och född /̂,2 1683, blef student 1701 och flall wa
rst en bland de sä studenter, som qwarblef i Lund wid dan- 
flarnas inbrott 1710. Han prestwigdeS till medhjelpare här 
22/, 1711 och blef 1719, alltsä i företrädarens lifstid, utnämnd 
till pastor. 1720 war Han i oenighet med sin swärmoder an- 
gäende enkehjelpen. Wid prestmöte 1729 war Han respondens 
och blef 1744 häradsprost. Död 2 ^  174g ock> begrafwen i 
Hemmesdynge kyrka. — Han war gift med företrädarens dotter; 
enkan nämnes Anna M ar ia .  En Hans dotter war gift med 
efterträdaren.

11. M ic h a e l  Uppenbick, prestson frän Hammenhög 
och född ^  1715, blef student 1731, prestwigd till medhjelpare

*) I f r .  I .  SwedbergS biographi i biogr. lerikon.
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i Hackmenhög ^/g 1738, pastor härstädeS 1749. Enl. Elm- 
gren war Han "en stör älflare af allmvgenS aqua vitss och 
Hans wandet intet uppbyggelig föc ahörarne." Äs domkapit- 
lets handlingar inhemtaS, att Han 1754 blef anklagad att hafwa 
"pä en söndag hwarken före eller efter predikan läst Fader 
wär, ejheller läst evangeliet samt trakterat terten efter godtyckio 
med härda och otillämpliga utlätelser." Som Han ansägs wara 
" till stna sinnen rörd och hufwudswag," nedladeS ätalet, men 
vice pastor förordnades till ümbetetS bestridande, enligt för- 
samlingarnas begäran. I  pastorns hus stod sä däligt till, att 
vice pastorn icke künde bo der. U. dog "/,2 1755 eftecläm- 
nande enka wid namn Dorothea K a t r i n «  Brunbeck, dot
ier af företrädaren; de blefwo gifta 1741.

12. Jöns  Muhrbeck, son af smeden Ions M. och 
bror till superintendcnten i CarlSkrona Lars M., kyrkoherden 
i Fridlefstad Petrus M . och kyrkoherden i Fosie Justus M., 
föddeS ^  >714 i CürlSkrona, sattes i flola i Lund 1723, blef 
student 1730, Magister 1745, kallades tre ganger till prest, 
utan att kallelsen af domkapitlet biföllS, konditionerade derefter 
i Stockholm, blef kollega wid Astads flola 1752, prestwigd 
1755 och pastor HärstädeS 1757. Ända srän 1760 flall 
Han för sjuklighets ffull föga förmätt nträtta i ämbetet. Han 
war en fromsint och wälgörande man, men mycket fattig, habe 
egna lefnadSwanor, ät middag kl. 4, aftonward wid midnatts- 
tid, lade sig da andra stodo upp och sof till middagstid. För 
öfrigt utmärkte Han sig genom sin kroppsstyrka, om hwilken 
fabelaktiga berättelser äro gängse. Om den i biogr. ler. IX .  
p. 187 förekommande anekdoten är sann, neml. att wid ctt t ill
fälle, dä biflop Linnerius gjort ett stört kalaS, men med hän- 
fulla utlätelser yttrat att ingen student flulle smaka den wäl- 
fägnad, som derwid bestods, studenterna samlats utanför biflops- 
huset under kattmusik, och ett stört lefwande swin blifwit inka- 
stadt pä gästabndsbordet, sä war det troligen denne Muhrbeck, 
och icke brodren Petrus, hwars wäldiga armar inslungade swi- 
net. Han flall warit en flräck för wissa den tidens ädlingar, 
hwilkas uppförande mot bönder och studenter, hwilka anträf- 
fades pä landswägar eller pä gästgifwaregärdar, war mindre 
ädelt. En sädan ädling, kornetten Stoböe (sc pag. 178), flall
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blifwit af M . eftertryckligen tnktad. Genom sin styrka säges 
M . hafwa räddat sig frän att blifwa innebränd, dä prestgär- 
den i Hemmesdynge afbrann 1707. Lik en annan Simson, 
men med mera lycka, omkullstörtade Han med blotta händerna 
den ena wäggen i sin kammare, som redan pä de tre sidorna 
war omgifwen af lägorna; genom denna utwäg mtdkom Han 
lyckligen. Död ^  1789. — Gift '/, 1758 med förelrädarenS 
enka D. K. Brunbeck,  d. -»/, 1781.

13. S w e»  Thunborg, bondson frän Thuna i Sun- 
nerbo härad af Werjö stift och född 1750, kom 1767 till 
gymnasium i Werjö, blef student 1772, philos. kandidat 1774, 
docens in kumanioribus wid kadettkorpsen i Carlskrona 1775, 
prestwigd i Werjö 1777, Magister 1778, steppSprest pä fregat- 
terna Gripen och JarramaS under erpeditioner t Medelhafwet 
1780—82, pastor wid swenfka församlingen pä Barthelemy 
1784, Pastor härstädeS ^/z 1790. Pä hemfärden förlorade Han 
all sin egendom, dä det fartyg, pä hwilket Han afrest frän Bar
thelemy, sjönk i hamnen wid S:t Croir. Med ett danfkt stepp 
kom Han 1791 till Köpenhamn; 1792 ^°/, aflade han ämbetsed 
som Pastor och erhöll s. ä. prostetitel. Han berättas hafwa pä- 
mint bönder, hwilka icke wisade honom tillbörlig aktning, att de 
borde hafwa "respekt för en man, som warit pä andra hemi- 
spheren." Död 1808. — Gift '«/,2 1793med Anna E l i 
sabeth S t r e l i n g ,  f. 1757, d. 1832, dotier af prof. Jvhan 
S. i Werjö och förut gift m. prosten Dawid Widegren i Ryßby 
af Werjö stift. Dottren Johanna Pet rone l la ,  f. 1796, 
blef 1811 g. m. advokatfistalen Nils Bruzelius i Trelleborg.

14. P er V a le n t in  W adstein föddes 1756 i Häg« 
linge, der fadren Carl W. war pastorSadjunkt och innehafware 
af klockarelägenheten, blef student 1773, philos. kandidat 1777, 
prestwigd 1780, Pastor i Ottarp 2»/, 1793, tilltr. 1794, 
transp. hit^/tz 1809, tilltr. 1811, erhöll prostetitel 1822. Död

2 1829. — Gift 1794 med sin företrädareS i Ottarp enka 
Gertrud M a r i a  Stenbeck. Dottren Caro l ina  D o r o 
thea war g. m. vice auditören C. F. Wadstein.

15. Johan D a n ie l  Hindbeck, son af prosten Olof 
H. i Wemmenhög och född 1790, blef student 1805, prest
wigd efter erhällen näd. äldersdispens 1812, Magister 1814,

18
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bataljonSpred. wid konungenS eget wärst». regemente 1824, 
Pastor här 2«/, 1830, tilltr. 1831, erhöll Prostetitel 1842.

Gift 1823 »1. Anna Chr is t ina  L indgren, hwarö för- 
äldrar woro byggmästaren Johan Jörgen L. och Ingrid Jo
hanna Möller i Ustad. Barn: Johanna K a t r i n a ,  f. "/, 
1824, g. m. landtbrukaren Samuel Adrian i GiSlöf. — Ca
ro l in a ,  f. b/, 1826, g. m. löjtnant I .  W. Muhl pä Dybeck. 
— O l iw a ,  f. 1827, g. m. kustchefm R. S. Scheffer i 
Ustad. — Lowisa, f. 1835.

Ayrkoherdar i 5k»»rup.
1. B ernhard  W estskill iug war Pastor här omkr. 

1540. Det uppgifweS att under hanS tid Särslöfs socken, 
hwilken förut ensam utgjort ett pastorat, blifwit lagd under 
Skurnp, och deß kyrka, belügen wid Näsbyholms sjö, raserad 
samt prestgarden afträdd till egaren af Swaneholm, hwilken i 
stallet lämnade ett hemman till boställe ät Pastor i Skurup, 
so», sörut stak hafwa bott och njutit sitt underhäll pä herre- 
gärden. Troligen har dock detta stett nägot sednare.

2. B arth o lo m eu s  Jensen uppgifweS hafwa warit 
pastor här 1554.

3. P etru s  L a u re n t i i  Tychiauuö, som prestwig- 
deS 1587 M  "minister verbi in aula Swanholm,"

4. Laurentius  P e t r i ,  som ordineradeS till samma 
tjenst 1567, och

5. M a r t in u s  A lb e r t i ,  som till samma beställning 
prestwigdeS b/, 1572, tordeö ocksä böra upptagaS bland Prester 
i Skurup. Den sistnämnde blef troligen sedermera Pastor i 
Ystad.

6. Jakob Nielse u. Hans »amn har pä ett bedröf- 
ligt sätt gätt t ill efterwerlden. Historien om Hans lefnadööden 
och tragista ändalykt inhemtas httfwudsakligen af nägra Hand- 
Ungar, hwilka förwaraS i akad. konsistorii i Köpenhamn archiv 
och blifwit tryckta för nägra är sedan i Danste Magasin, 3 
Rcrkke, 3 Bind, 2 Hefte. Ester att hafwa studerat i Köpen
hamn blef Han, owißt hwilket är, men ej före 1578, Pastor i
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Skurup. Icke längt derefter blef Han dömd att pä twä ärS tid 
sättaS ifrän sitl ämbete, derföre att Han flrifw it en smädeskrift 
mot Henrik Brade, höfwidSman pä HammerhuS flott. Denne 
begärde, att saken änyo mätte upptagaS, hwartill konungen 
samtyckte i bref 1581 t ill stifts-länsmannen CorfitS Wiffert 
och kapitlet i Lund. Jakob Nielsen blef derpä dömd till per- 
petuell afsättning, men kom likwäl äter i besittning af pasto- 
ratet efter nägon tidS förlopp. Detta warade dock ej länge, ty 
2/,,, 1593 befallte konungen i en skarp flrifwelse biffopen Nils 
Hwid att "hannem samme kald affstge och thid forordne en god, 
fiickelig och duelkg Person udi Hans sted, soin menigheden sam- 
mestedtz med Christelig Leer och Erempell kand foregaa och icke 
were thennom till widere forargelße" *). Jakob Nielsen trodde 
att biffopen utwerkat denna kungliga befallning, och fattade 
derföre t ill honom ett bittert hat. Han begaf sig nu till Tyff- 
land, der Han wid nägot universitet förwärfwade sig magister- 
grad. Hemkommen uppehöll Han sig i Wä, der Han hade sitt 
nnderhäll genom nägra adelsmänS nemligen Henrik BraheS 
pä Widfföfle, Arwid Ugemps pä Ugerup, Sten BilleS pä 
Herrewadskloster, Gabriek Sparres pä Swaneholm, Christian 
Gyllenstjernas pä Stjernholm m. fl. ' r̂undhed och velgierning." 
Han kallar ocksä derwarande Pastor, Herr Tyge, för sin fader; 
förmodligen menaS styffader eller swärfader. Emedlertid räkade 
biffopen ut sör den i Hans biographi (I. 27 ff.) omnämnda 
grafstenSaffären, som ädrog honom flera mägtiga adelsmänS 
owänffap. Detta gas mester Jakob dristighet att gifwa Inst 
ät sin hämdkänsla mot biffopen. I  början af är 1586 androg 
denne följande klagan för kanSleren Niels KaaS och räntmä- 
staren Christopher Walkendorff. Mester Jakob hade under ju l- 
helgen kommit till Lund och en afton uti ett samqwäm hoS 
Jörgen guldsmed, som ock war rädman, lätit twä flolgoSsar 
under accompagnement af instrumentalmusik sjunga en smäde- 
wisa om biffopen. Dä Han sport, att biffopen deröfwer blif- 
wit förtörnad, hade Han en söndag wid middagstid kommit 
till biffopShuset och med wäld welat intränga sig der, hwilket

*) I  Mars 1584 synes likwäl ingen prest warit tillsatt i Skurup, ty 
ingeu sädau förekommer pä eu dä utfärdad hylluingsfullmagt.

18»
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likwäl bistopenS tjenare förhindrade. Mester Jakob habe da 
yttrat: "H w i haffwer bispen mig saa meget att tage waare? 
Faa Hand siu tusinde paacker, haffde Hand icke staalit den steen 
som Han staell, da haffde ingen wise bleffuen giort om han- 
nem." Följande aston kl. mellan 10 och 11 hade Han i 
flera personers sällffap äterkommit t ill biflopshuset; de hade 
först flagit härdt pä luckan och frägat: "hafwe I  icke tystöll" 
(tyflt öl) "at selge?" samt hast "mange strnds oc unyttige 
ordsedan hade de bäde läst och sjungit den omnämnda smäde- 
wisan samt med stänger och spjut nedrifwit takstenar och kastat 
dem in pä gärden, der en half taksten träffat biffopinnan, sä att 
hon sä när störtat omkull. Om morgonen hade mänga sön« 
derslagna takstenar legat sä wäl utansör som innanför luckan, 
äswensom wisan derutanför blifwit funnen. KanSlern och ränt- 
mästaren anmälde denna biflopens klagan för konungen, som 
'6/, 1586 i bref t ill stifts-länsmannen CorfitS Wiffert befallte 
att mester Jakob skulle fängslaö. Han undflydde engäng dem 
som blifwit utstickade för att gripa honom pä Swaneholm, men 
blef snart derester ertappad och fängslig förd till KöpenhamnS 
flott. I  afgifwen förklaring nekadr Han bestämdt sig hafwa 
nägon kunskap om författaren till ifrägawarande wisa, den Han 
erkände sig haswa sjungit. Han hade först hört den pa som- 
maren 1585 i Wä, der den under marknaden inför ett större 
sällflap föredrogS i en "ölbo" af twä spelmän, hwilka sagt 
den wara "wide udkommen." Följande Höst hade Han i by- 
fogdenS hus i Wä hört den sjungas af "tuende stiureqwinder," 
som sagt sig hafwa lärt den i Blekinge och att en Person, som 
tjenat hos biflopen, författat den. Beträffande uppträdet i Lund 
erkände Han, att Han 13:de dag jul warit hoS Jörgen guld- 
smed och "udi Hans huS med honom gjorth sigh glad och lö- 
stigh udi Hans huS udi ald höffuidsthed fra klockien wor ote 
foremiddagh och t il hun flogh try cfftermiddagh, och war ij 
medeltid hos os tilstede tuende udaff flolenS personer, som haffue 
legt for os paa theris spil, thend enne paa en Eiter, thend 
anden paa en gie." Dagen derester hade Han rest ut t ill Herr 
Anders i Bonderup. D it hade följande dagen de twä nyß- 
nämnde flolgossarna kommit och berättat, att de blifwit an- 
klagade hos skolmästaren med anledning deraf att de warit hoS
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Jörgen guldsmed; de bädo nu att mester Jakob Wille urffulda 
dem och mana godt för dem hoS stolmästaren. Äfwen hade 
de omtalat, att biflopen pä Trettondedagen efter predikan hade 
i choret tilltalat Jörgen guldsmed, i närwaro af sockenpresten 
mester Olof och byfogden Christian Brun, och sagt: "Jörgen, y 
erre ingenlediS verdigh til att side paa benck hos the danne- 
mend, borgmester och raad h«r udi byend, och thed för thendt 
aarsage skyld, fortisaa att y udi gaar Hörde paa, attminfiende 
och uven, mester Jakob, sang udi ethers hus thend spoltevise, 
som er giord om migh;" biskopen stulle ock hafwa yttrat, att 
mester Jakob flrifw it wisan, och att Han wäl flulle sä stam 
derför till flut. Äterkommen till Lund hade mester Jakob be» 
gärt att sä tala med biflopen, hwilket blifw it honom förwä- 
gradt; Han hade dä till en tjenare yttrat: "thend haffuer liuffed 
och dicted migh paa som end flielmer och bösuigh, ther haffuer 
sagt mig thend vise paa, och om bispend thed selffuer sagt haf- 
suer, dha ffal thed ickie findis udi sandhed." Samma dags 
afton hade Han räkat twänne adelSmän, Henrik Bilde och Äke 
Ugerup, för hwilka Han omtalat huru bistopen bestyllt ho
nom att hafwa flrifw it smädewisan, hwaraf de " i sin bruk- 
kenstaff" togv sig anledning att gä till biflopen. Han hade först 
bedt dem, att de Wille urflulda honom hos biflopen, men de 
uppmanade honom att sölja med, hwilket ocksä fledde. Da de 
bultat pä luckan, hade en piga kommst och sport, hwem der 
wore, hwarpä mester Jakob swarat, att twä herremän Wille 
tala med biflopen. Pigan hade derpä genmält, att de icke 
wore herremän, utan "flardantere, gaderendere, stredebissere, 
samkiöbere" m. m., hwarpä adelsmännen gätt sin wäg. I  det- 
samma hade nägra bredwidstäende personer begynt sjunga wi
san om biflopen, dä mester Jakob sagt t ill dem: "eia, hwil- 
kien en deiligh dict er thed och er vel verd at siunge pä strede 
och gade, och thend, som hinde dictet haffuer, er vel werd att 
bere sit hoffuedt höit." Han förnekade att wäld blifw it gjordt 
pä luckan och stenar inkastade. I  en annan flrift erkände Han 
sig hafwa flrifw it en del af wisan, drifwen af hat mot bi
flopen, som Han trott wara orsak till Hans afsättning. Utom 
hwad fönst är ansördt, beklagade biflopen sig deröfwer att 
mester Jakob efter sin afsättning en dag under julhelgen ställt
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sig trotsigt och nied betäckt hufwud framför predikstvlötrappan 
i Lunds domkyrka, samt knappt med fingrarna ät biskopen dä 
Han flulle gä npp pä predikstolen. Detta ohöfliga förhällande 
förtröt biflopen sä mycket mera som Han lämnat mester Jakob, 
da denne studerade i Köpenhamn, twä kostdagar i weckan samt 
sedermera utwerkat lindring i det honom ädömda straffet för 
smädeskriften mot Hendrik Brade. Biflopen anhöll att mester 
Jakob, sasom författare till smädewisan, mätte äläggas att upp- 
gifwa, "huor met Hand kand bevise, at ieg haffuer staalit den 
ligsteen om nätter tide, och huj Hand haffuer verit baade 
sagSöger oc dommere, i det Hand, sage» uförhört or mig alde- 
leS ubevist, haffuer dömt mig t ill gallie oc green, hiull oc 
steyele, daabelt bödell suerd at gaa igennem min krop oc hof- 
fuidet, Item till raffne at opoede 'min Ncrse oc udhugge mine 
öyen, som pleyer at flee paa andre ophoengte tiuffue;" om sä- 
dant bewiS icke künde ästadkommas, klagade biflopen inför Gud 
och all öfwerhet, att mester Jakob fländeligen, oflyldeligen och 
obarmhertigt ljugit och stulit Hans heder, ära och goda namn, 
som Han aktade lika högt som lifwct, samt beflämt säwäl Hans 
af Gud och K. M . undfängna änibete som det heliga evan- 
gelium, hwilket i wärt land och rike rent och oförfalfladt pre- 
dikaS. Mester Jakob Wille icke erkänna att Han kallat biflopen 
för tjuf och dömt honom till stegel och hjul, ej Heller att 
Han knappt med fingrarna ät honom, men medgas att Han 
ej tagit mössan af för honom; Han bifogade wisan, sädan som 
Han flrifw it den*), erfände med tacksamhet att Han hos biflo
pen njutit kostdagar, dock ej mer än en i weckan och det blott 
under ett halft ärS tid, samt bad flutligen att "wed dödend 
ende ald werdcnS spoth, wancere och foractelse; Thi iegh mö- 
gedt Heller begierer att miste mich liff end leffue mange 
aar hcrreffther bespotted, forhaanedt och wanceredt udaff alle 
menniflier." Konungen befallte i bref ^  1586 superinten- 
denten i SelandS stift och profeSsorerna i Köpenhamn att döm- 
ma mester Jacob, och dömdeS Han att "affsattes aff Pccrste

*) Eu d'el af deima wisa är cmförd 29 f. Biflopen har jemte siu 
anklagelseflrist bifogat en kvrtare uppteckning af den. I  derma förekonnna 
nägra verser, hwilka biflopen afsett, da Han pästätt att mester Jacob dömt 
honom till stegel och hjul.
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Embede oc rogniS for Uordineredt oc Herflabbett her Epther 
att haffue sin Reltighedt emodt Hanne»» epther OrdinantzenS 
Lilidelße." S. d. ingäfwo Hans doinare till konungen en flrift, 
h»vari de bädo, att ined mester Jakob mätte förfaraS efter näd 
och icke efter sträng rätt, "hwilkett Ethers Rande kand giöre 
u»ed en god Conöcientz och Gud ufortörnitt." Denya förbön 
habe ingen werkau. Sedermera sörekom mesier Jakobs sak äs- 
wcn inför rädhuSrätten, som " / ,  dönide honom till döden eller, 
soin det hette, "sagde hannem fra Hans hals"*). Den lif-  
dömde »vidhöll i en ytterliaare bekänneise, att Han icke kände 
»visans författare, bad att Tonungen Wille förläta Hans brott, 
men begärde ej förfloning för dödSstraffet, uta» flutade med 
följande ord: "Jegh troer och stadeligen rnigh ther paa forla- 
der, ajt thend aldSommegtigste gud, soin v il ingen synderiS 
död, »en for find kierre Sönö Jesu Christi flyld tage the«- 
nom allesaininen til naade och barinhiertighed, soin fly t i l Han
no«», att Hand vil effter stn foriettelse och tilsagn forlade migh 
alle mine synder och effter thette Herfens timelige och forgim- 
gelige liff giffue migh thend «vige glede och salighed; ther- 
forre begierer iegh nu imedt anbei end löseS fra thende verden, 
paa thed iegh hos wind frelsere och satiggiörere Jesu Christo 
kand verre udi ceuigh fryd, herlighed och glede til ceuig thid. 
Thend «vige, naadefulde och aldsommectiste gud for vaarherris 
Jefu Christi flyld <unde migh, att iegh maa paa thend yderste 
dommedagh finde och inöde »nin kierre fader och »»»der, syflionde, 
flect och gode venner udi tusmdfold mere «re och herlighet 
end iegh nu ved spoth, forhaanelse och foraetelse flall stilles 
fra dennom. Thend fände, «uige och aldsommectiste gud, soin 
er alle sättige enkierS och faderlöse börnS, theris forsuar, han-

*) Den»« dom lär grunda flg Pa en Punkt i kanonista lagen, hwilke» 
belägger en kalumniaiU med samma straff, soin de» förtalade, om beffyll- 
»ingen warit sann, flulle lidit. Da »u mester Jakob bejkyllt bifiope» for 
kyrkostöld, som straffades med döden, ansägS ha» styldig till samma straff. 
>>u« »niloius lär stundom bliswit sä bokstastige» tillämpad, att en som kallat 
en a»»a» för "sillkrämare," dönides till att war» en sadan Person. Jsr. 
Kvldernp-RvseuwingeS "oplysninger til Domme» over M . Jakob Nielsen" i 
Danste Magasi» pä ans. st.
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nom vil iegh ini» sorrighfulde och bedröffuede höstru med mich 
arme och sättige barn befale och antuorde baade till siel och 
liff. Gud unde „os, att vy maa fiiidis alle sainmen udi him- 
meriges glede och salighed, som allerigh kommer ende paa. 
Ammen." Redan följande dagrn kl. 5 pä morgonen blef Han 
"halshuggen ved Slotted oc intet anderlediS band bleff degra- 
derit Och strar lagt i En kiste, hvffuit oc krop, oc Agit ud til 
den kirgaard uden Byen med Slotz Post Vogn." — Om Hans 
hustru och barn har man ingen widare nnderrättelse.

7. Jörgen Jörgensen war frän Helsingör och före- 
kommer som Pastor HärstädeS 1603. Han kallade sig ännu 1610 
Pastor i Skurup och SärSlöf. I  V. B. omnämneS Han som 
ek bestedlig och temligen begäfwad man, den der lefde i godt 
förständ med sin Patron Henrik Gyldenstern *). Klockaren Här
städeS hade befattat sig med signeri, men lofwade bättring och 
ställde borgen derför.

8. Chris ten  Christensen nämnes som Pastor här 
1637.

9. C hris ten  Jörgensen eller Gersonins före- 
kommer som pastor 1648 och 1655, blef 1658 prost i Wem- 
menhögS härad och dog 1668. Enligt en anteckning har Han 
"prcesiderat in s^noclo ^  1662."

10. S ever in u s  Jo h an n is  Avchonitanus prest- 
wigdes till pastor HärstädeS 1668. Han intygade 1686 
att socknefolket flitigt besökt kyrkan, men mindre ordentligt bi- 
wistat läsemötena. Död 1688.

11. M a l t e  K lo w , son af pastor i ÖsterSlöf Zwar K. 
och bror till Detlof K. i HjersäS samt halfbror till Blanrierna 
i Winslöf, Köpinge och Efweröd, prestwigdeS i Calmar 
1688 till Pastor HärstädeS. Död 1710. HanS enka dog 1711 
och efterlämnade barn, som ännu woro smä och omyndiga. — 
Enkefru Sophia Lindenow kallade 1710 Arno ld  S to -  
bcruö**) till pastor i Skurup, men Gustaf Wilhelm Eoyet,

*) Gabriel tTparre fick 1584 patronrätt till Skurups Pastorat och 
klockarelägenhet.

Han war so» af Prof. Andreas Stobaus i Lund och prestwigdeS 
^  1703 till "prest wid den niilitien, som af recrnterne til Pohle» och K-
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som jemte bröderna Sten och Arel Julius Coyet egde Swa- 
neholmS gärd, kallade Andreas S tu re  (se pag. 246), för- 
säkrande i bref till konsistorium 1710, att Hans stysmoder 
(förmodligen ofwannämnda Sophia Llndenow) war "aIdeleS 
en persona iniiadilis att utij SkurupS församling crerc r̂a na
gen actum possessorium, emedan hon sielf derntij icke äger 
en sticka." Hwarken StobcruS eller Sture bles likwäl Pastor 
här, af anledning som nedanf. nämneS.

12. Z w a r  E ile r ts s o n  B a r fo th ,  son af prosten 
Hilarius B ^ i Glemminge och född der 1686, bles ester 
enstild underwisning student 1700 i Lund, men reste tili Ro
stock och bles der Magister 1709, prestwigdeS '/, 17 l l  tilltjenst- 
göring i Glemminge, men förordnades ett par mänader derefter 
att förestä SkurupS Pastorat. I  kons. prot. 1714 heter 
det: "Emedan patronerne försummat stn voeationsm och pasto- 
ratets ersättande i Skurup, sä har Consistorium mäst taga sig 
derföre försorg lijkmätigt kyrkioordningen och dertil förordnat 
Mag. Barfoth." Folket i församlingen synes den tiden hafwa 
warit sjelfswäldigt; i kons. prot. ^  1713 förekommer: "Pastor 
i Skurup staffar fram domen öfwer de personer, som trätt och 
skuffatS i kyrkan under predikan." Wid Prostvisitation 1732 
tillstädeSkommo de, "som voro frie frän herrflapSarbete," och 
redogjorde nöjaktigt för sina christendomSstycken. B. bles hä- 
radöprost 1742 ochdog '«/„ 1743. — Gift 1. 1711 med
Anna Beata StobcruS, f. 1687, d. '/§ 1722, dotier af

M:S tjänft försändeS." Hau förmauadeS "att wäl akta sitt embete, synner- 
ligen sasom hau sör detta nägot obetänkt sig utlätit i raliaute discnrser 
och ohöfwiste ord pä ett och annat satt, att fly fabler, hiftorier m. m., sör- 
kofra sig in loeis 11ioo1ogiei8, hwarföre Han nägon tiänlig sueiorein altidh 
borde hafwa wid Händen säsom en handbok och deraf in Uwsi giöra sig 
firm och fast;" Han borde ock befinna att "präftekappan ingen ellrn-setei- 
inäolvbilis är." I  Polen räkade Han nt för Jesuiter, hwilka bewisade ho- 
nom mycken wälwilja för att winna honom för katholiciSmen, hwilket dock 
ej lyckades. Ester mänga irrfärder och efter att hafwa till och med besökt 
Rom äterkom Han till fäderneslandet, war en tid nädärsprest i Skurup, 
men blef sedan Pastor i ÄSaka af Skara stist. 1710 hemtade Han sin hustrn 
Stina Kock frän Stockholm, men hon dog af pesten pä nedresan i Okto
ber nyßnämnde är.



Pros. Andreas S. och Ursula Maria Wode, samt «nka efter 
notariell Holgeri Bager i Malmö. Barn: E j le r t  Holger  
uämnes 1749 säsoin fändrik och war "indragen i saken rö- 
rande TawastehuS fästningS öfwerlätande ät fienden 1742." 
Han stall sedan blifwit pastvr wid Hamiltonsta regementet 
och dött i.Finland 1757. — Arel  J u l i u s  »var ock 1749 
fändrik och inblandad i samma affär angäende TawastehuS 
fästning. — Andreas StobcruS, »ast. i Ö. Herrestad. — 
Geska K a t r i n a  blef 1743 lagligen stild fränsin fästman P. 
RingiuS, sedan pastor i Träne; hon gifte sig 1747 med sin kusin, 
studenten Henrik Georg Barfoth, som lägrat Henne; Han blef 
sedan prest och far ät Zwar B., andre stadskomminister i 
Lund; sjelf war Han son af kapten Siwar B., prestson frän 
Glemminge*). 2. m. Anna Soph ia  Böök, köpmansdotter 
frän Helsingborg och enka ester befallningSman Boman.

13. Gulbran- Schevenius, son af klockaren Gun- 
nar S. i Hästweda och Tyre Niklasdotter, war född der 
1701, uuderwlstes kill en början af sin far, som warit "en 
qlvick och snäll student," kom wid 13 ärS älder till Christian- 
stads stola, der Han "uthärdade" ser är, blef student 1719 och 
hade sedan konditioner hoS prostarne N. Stenhoff i Christian- 
stad, A. Wankis i Glimäkra och kyrkoh. O. Lindewall i Häst
weda samt hos en baron Coyet. 1725 blef Han anklagad för 
lägerSmäl med Anna Katrina Lifgren, men denna förseelse 
ladeS honom ej widare t il l last, dä Han af kyrkoherden Linde« 
wall 1730 kallades till prest. Han prestwigdes "/,2 s. ä. till 
tjenstgöring i Hästweda, blef 1732 pastorSadjunkt i Christian
stad, sedan vice pastor der 1734 och 1735 i Stoby. Han kla- 
gade i konsistorium deröfwer att Han pä sistnämnde ställe hade 
"en alltför otiänlig kammare, som allestädeS öppen war, led ock 
brist pä tillbörligt underhäll, när huShällerstan nägon gäng 
reste dort." 1736 erhöll Han station i Qwidinge, föreflogs s. ä. 
till WombS pastorat och kalladeS 1737 till fjerde profpredikant 
i Hästweda, hwilket af konsistorium afflogS, men af K. M . 
bifölls; fvrsamlingen anhöll äfwen genom sripplik om Hans

") Härmed rätta« uppgiste» i förordet till 1 Drle» att Zwar B. war 
prestso» frän Öfraby.
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utnämnande, men utan franigäng. 17-12 blef Han Pastor i 
Halmstad af Luggude härad. Ester prosten BarfothS död kallade 
justitiekanslern Silfwerschöld en Magister Dryse», men ryttmä- 
staren Juel deremot Scheveniuö till pastor i Skurup; den sed- 
nareS kallelse godkändeS, och S . blef Pastor HärstädeS 
1716. De sista ären af si» lefnad war Han "coytract, envlä- 
genhet, som Han i stn ungdom ädragit stg genom sörkylning 
pä orrejagt," enl. Elmgren. Död 1761. — G ift efter 
10 ärS förtofning med M a r i a  Frost , prestdotter frän Häst- 
weda; hon dog wid 85 ärS älder i Oppmanna är 1793. De 
habe 2 söner, af hwilka Gunnar Lorens blef prost i Fjel- 
ki»ge, och 2 döttrar, Anna CHrist ina, g. ,». stadskommini- 
stern P. Hagström i Mad, och Pet rone l lq  K a t r i n a ,  g. 1. 
m. prosten Kemner i Wemmenhög, 2. m. prosten Lyckä i Lein, 
meströ.

11. J o n a s  A n g e l i n ,  son af förste stadskom. i Lund 
Nils A-, föddeö i Ouöby ' /̂z 1736, gick i Lunds flola, blef 
student 1717, Magister 1751, prestwigd 1758, theol. docens 
1763, Pastor här 1766. Han habe mycket bekymmer och 
olägenhet af en sturfl klockare wid namn Anders Holmström. 
Kammarherren Maclean afsatte flutligen denne klockare pä eget 
bewäg, lät utleda honom ur klockarestolen och lät frän pre- 
dikstolen aflysa en af konsistorium genom häradsprosten utlyst 
sockenstämma angäende klockarenS afsättning. Konsistorium an- 
mälde 1781 detta hos justitiekanslern med anhällan om flydd 
mot sädant inträng i sina rättigheter, men K. M . sörklarade M. 
berättigad att afsätta klockaren "utan att ftäl derföre wisa," enligt 
kons. prot. 1786. A. dog 1785. — Gift med E l i 
sabeth W iw ik a  H j o r t ,  dotier af kyrkoh. Nils H. i E>stecS, 
lös och död 1790 wid 13 ärs älder, efterlämnande 5 bar», 
bland hwilka enson, JönS Er ik ,  som kalladesig A n g e l in i ,  
tjenstgjorde wid nägot civilt ämbetöwerk i Stockholm och utgaf 
flera historista och wittra ffrifter.

15. J e u n s  H j o r t ,  bror till företrädarens hustru, föd- 
des i Österslöf '̂ />, 1751, blef student 1773, Magister 1781, 
vice kollega wid Christianstads flola s. ä., prestwigd "/z 1783, 
ertraord. bataljonspred. wid Kronobergs regnete s. ä., Pastor 
HärstädeS 1788, tilltr. s. ä., erhöll prostetitel 1800 och dog
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ogist "/, 1824. Han har utgifwit en likpredikan öfwer pro
sten Lycka i Lemmeströ; den Handlar om "en rättskaffenS prest 
med deß twä hufwudegenstaper, snällhet och trohet" samt är sä 
wäl till innehället som fraiiiställningssättet cnkel och okonftlad.

16. N i ls  H jo r t ,  son af företrädarens bror, prosten 
N ils  Andreas H . i ÖsterSlöf, föddeS der 1781, blefstudent 
1800, prestwigd ^  1807, pastor härstädeS 1824, tilltr. 
1827, erhöll prostetitel 1841.

Gift 1827 m. N l r i ka  El isabeth Krok, dotier af pro
sten Swen K. i Balkäkra. Barn: Lowisa Beata, f. 
1830, g. m. regementsläkaren, d:r L. O. Hagman.



Ljunits och Herrestads härader.

Prostar.

S ta f fe n ,  "dcrghen i LywneS hcrret" 1467.
N i e l s  Jenssön ,  "dcrghen i Lywnitz h-rret" 1493.
Jacob Nielsen, "prowist oc Sogneprcrst i Usted" 1560. 
N icolaus P e t r i  i Nöbbelvf 1579.
Hans i Ustad (troligxn Hans Ravn i S. Willie), prost i 

Ljunits härad 1600.
M o rte n  Albredtzön i Ustad war 1584 och 1600 prost i 

Herrestads harad, men 1610 äfwen i Ljunits.
Lauritz  Pedersönn, i Ustad 1630, 1643.
Jacob Jenssön i d:o 1643-1652. 
H ansH an ssonR esen i d:o 1654—1675.
M a g n u s  Lacander i d:o 1680—1701.
Roland F o n te liu s  i d:o 1701—1702.
Anders J u l iu s  i d:o 1704—1716.
H aquinus  Lacander i d:o 1716—1743.
D a n ie l  Broome i Söfwestad 1743—1753.
Jacob Brock i Sjörnp 1753—1762.
M a th ia s  Rönbeck i Ustad 1762—1772.
Johan Christopher Ebers te in  i Ustad 1772-1786. 
Andreas Rönbeck i Sjörup 1787— 1801.
G usta f Peter Bagge i St. Herrestad 1801 — 1818. 
Sw en Krok i Balkäkra tjenstförr. 1815—1818.
C hris ten  Ödman i S. Willie 1818—1840.
Lars G rö n w a l l  i Söfwestad 1840.
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Ayrkoherdar i Ẑ ödra Willis och Grsjö.

1. Laurentius  P e t r i  prestwigdeS 1571 till med̂  
hjelpare härstädes och förekommer 1580 säsom Pastor. En M a ts  
N i l sson  war före honom medhjelpare här.

2. Hans Rav« war Pastor här frän 1596 till 1605, 
dä Han blef pastor wid Malmö S:t Petri kyrka (se pag. 7 f.). 
Troligen är Han den "Herr HanS i Ustad," hwilken 1600 war 
prost i Lsunits härad; det war den tiden icke owanligt att 
prester i närgränsande socknar bodde i städerna.

3. O le  Michelssen, som förckommer i hyllningS- 
akter frän är 1610, torde wara densamme som Herr Olnff, 
hwilken i V. B. nämnes som pastor här.

4. Hans eller Johan WalterSfon war pastor här 
1622 och troligen till 1630. Wid biskopövisttation 1627 be- 
fanns ungdomen wara mycket oknnnig.

5. G a b r ie l !  Haussen, som 1628 dimitteradeS frän 
Lunds stola och blef student i Köpenhamn, war 1631 pastor 
härstädes. 1643 blef Han af numera okänd anledning satt frän 
ämbetet, men har sedan äterfätt det, ty Han nämneS 1648 och 
1655 som pastor. Död ^  1655. Wid Visitation 1635 war 
ungdomen icke illa underwisad.

6. Peder Jespersen Lund prestwigdeS till pastor 
härstädes 1655 och stall warit den förre pastornö mäg. 
Död -»/, 1669.

7. Friderich  Jönssou prestwigdeS 1669 och 
efterträdde Herr Peder "in toro et vtkoio". Han hade gätt i 
MadS stola och der läst för HanS Bewerlin, som sedan blef 
prost i Womb. 1680 hade Han förordnande att bestrida proste- 
tjensten; kanfle hade Han förestätt den alltsedan den 1675 blef 
ledig genom prosten Resenii död; likwäl mäste Han 1680 lämna 
den emedan Han ej ansägS wara i ständ att "drifwa unifor- 
miteten." Han war i mycken owänstap med förre prosessorn, 
sedermera generalauditören och häradShöfdingen i Orie, Skytts 
och Wemmenhögs härader samt egaren t ill Ryßgärd Joachim 
Ehrenbusch. Han klagade att denne "gas i församlingen sä- 
dan een grof och stoor förargelse, att een stoor deel af folchet 
war gandste Ehrenbuscheste och kommo icke till kyrckian och
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Guds huuö antingm Sön- eller högtidsdagar;" Ehrenbusch 
sjelf hadr pä 8 är blott twä gänger begatt nattwarden och kom 
alviig i kyrkan, ehuru Han twä är förut lofwat bättring, da 
Han blifwit hotad att hanS förhällande fiulle anmälaS för 
konungen, som dä wäntadeS tili Dstad; E. hade icke betalt nä- 
gon tionde ända frän 1685 till 1691, ehuru Han gf sin egen- 
dom borde gifwa 8 t:r räg, 28 t:r körn och 12 t:r hafte; Han 
hade lätit sina fogdar om söndagarna under gudStjensten fara 
omkring och panta dem som icke fullgjort sin dagöwerksstyldig- 
het, samt pä en böndag hindrat mänga frän att gä i afton- 
sängen genom att befalla dem att fiska i herrgärdsdammarna. 
E. siaffade stg intpg att Han begatt nattwarden i garnisons- 
kyrkan i Malmö och att ätflilliga af Hans tjettstefolk biwistat 
gudStjensten i Slimminge; frägan om tionden Wille Han hafwa 
förwist till laga domstol och fordrade att de öfrige beskyllnin- 
garna ocksä skulle lagligen bewisas. Detta lär pastorn icke 
förmätt; Han päminteS 1693 att icke "saken pä längbänken 
trainera, utan laga att den komme till flut." Död 1706 
efterlämnande enka, som hette Karna  och lefde ännu 1724. 
Redan 1680 hade Han sä stora söner, att de hade Informator. 
Tre söner nämnaS, nemllgen Pe t rus ,  G i l i u s  och Leonard; 
de togo alla tillnamnet W i l l b e rg  efter födelseorten Willie. 
De twä förstnämnde blefwo studenter 1690; den förre dog 
snart, den sednare undergick 1698 eramen inför konsistorium, 
men ansägS hafwa för swag Helsa för att blifwa prest. 1700 
begärde fadren änyo att sä honom prestwigd till sitt biträde, 
säwida icke biffopen Wille "sticka honom in pä nägot annat 
stalle wid förefallande öppning;" om t. er. prosten Bewerlin 
wille "antaga honom till sin comminister och swärson," sä 
säge Han, ehuru Han wäl behöfde sonen " t il l sin höga älder- 
dombs ryggstöd," dock gerna "för en af sina döttrarS förmon 
att nägot annat wackert subjeetuna komme till W illie" o. s. w. 
GiliuS W. prestwigdes 1703 och sökte 1705 Solberga 
Pastorat. Leonard W. prestwigdes ^  1714; Han blef en af 
presteständetS stamfläckar och dog, utan att hafwa wunnit be- 
fordran, i KjellStorp 1743. Han war 1725 adjunkt i ÄhuS och 
bemötte Pastor med «"injurier och öfwerwäld;" konsistorium för- 
manade honom till bättring och hotade att i annat fall "med
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wederbörlig ifwer mot honom förfara." Dä Han dog, war Han 
anklagad att hafwa wid ett barndop uteläiiinat en del af for- 
muläret, pä predikstolen "stallt sig och affecterat so», en les- 
wandes djefwul, sprungit och regerat," derföre att Han ej fätt 
nog stört offer, klagat pä Pastors mat och öl, "der likwäl allom 
kunnogt är, att Pastor häller ett hederlizit huus sä i kosthäll 
som annat," kallat Pastor för "den bukete Hunden, den tiocka 
koen, Judas, hundswott" m. m., Hans hustru sör "gäs och 
annat flynifande" och Hans swägersta jungfru Klerck för "det 
högfärdiga bästet, der likwäl alle andre kunna fägna sig af 
samma Jungfrus artighet och belefwenhet;" Han besökte dagli- 
gen twä eller tre gänger krogen och, "när Han icke hade annat 
att tillgä, gick Han omkring och tiggde öl och tog hwad Han 
künde ästadkomma." Som det äfwen anmäldeS, att Han i en 
predikan yttrat: "W i hafwe en konung, som heter Friedrich, 
det betyder sä mycket som frid, men n» äro de sä constinerade 
i Stockholm, att de intet weta hwad de säga eller göra," sä 
förwistes saken till werldslig rätt, men Hann ej att afgöras i 
den anklagades lifstid.

8. A lb e r t  H i l le b ra n d  war född i Hedemora ^  
1677, men gick fkola i Christianstad; huruwida en borgare 
derstädes wid namn Henrik H. war Hans fader, är icke kändt. 
1691 infkrefs Han som student i skänska Nationen, blef 1703 
rektor och kantor wid Ustads stola, 1707 '̂/z prestwigd t ill Pa
stor härstädeS, 1730 prost i Wemmenhögs härad, 1732 
oiator wid prestmötet. Nyärsdagen 1739 reste Han hemisrän 
för att predika i annerkyrkan, men sjuknade pä wägen och afled 
samma dag. — Gift i Christianstad 1704 med M a r ia  
Ho fman,  som öfwerlefde honom.

9. W ilh e lm  J u l iu s  Ledebur, son af tullförwalta- 
ren i Greifswald HanS L. och Elisabeth Sweder, föddes der-- 
städeS 1701, gick i stola och blef student dersammastädes, 
men kom sedan till Lund 1719 och blef Informator hos Pro
fessor M . Hegardt. T ill en början studerade Han juridik, men 
egnade sig sedan ät theologien, prestwigdes ?/, 1727 till tjenst- 
göring i Uppäkra och blef 1729 andre stadskomminister i Malmö. 
Han war ingen wän af Pietismen, som pä HanS tid wunnit 
insteg derstädes (se I. 148). 1739 blef Han Pastor HärstädeS,
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tilltr. 1740. Han har uppsatt en berättelse om rödt watten 
eller iS, som funnits i twänne kärr iWillie^'/,.^ 1745; härads- 
höfding Carl Halleiiborg habe smakat pä det och funnit det 
sinaka af Hallen, men unket; andra personer hade endast pröf- 
wat det »led näsa» och funnit det lukta unket; L. förwarade 
pä en flasta nägvt deraf, hwilket blef ju äldre destoobehagligare. 
Han dog efter längwarig sjuklighet ^  1750 och begrofs i S . 
Williekyrka.— Gift 1. 1730 med M a r i a  Munthe,  dot
ier af kyrkoh. i Heßlunda Ludwig M . Hon dog 1733 
efter att hafwa södt L. tre döttrar, af hwilka endast en öfwer- 
lefde barnäldern, neiiil. L iber ia ,  g. m. faderns efterträdare.
2. 1734 med Anna Chr is t ina  W ran g l ,  dotier af pro
sten Olof W. i Hyby; hon dog 1748. L. hade med Henne 8 
barn, af hwilka de fleste dogo i unga ären. Tonen Johan 
Cornel ius  war kornett.

10. Jöns Leche, son af kyrkoherden i Torrlösa Frans 
L. och född der '/, 17l4, blef student 1731, prestwigd 1738. 
innehade klockarelägenheten i Torrlösa, innan Han blef pastor 
hür. Han blef, efter kallelse till fjerde profpredikant, utnämnd 
till pastor 2"/, 1751, tilltr 1752. Han undandrog sig att hälla 
tingspredikan 1754, emedan tinget war utsatt till femte dag 
Pingst, hwilket Han pästod war oerhördt i hela Swerige, ja i 
hela christenheten. Wid ett prestmöte war Han respondens. 
Död "/tz 1772. — G ift m. förcträdarenS dotier L iber ia  Le
debur. Tonen W i l h e lm  J u l i u s  war Prost i Kyrkheddinge 
och dottren Magdalena Soph ia  g. m. kyrkoh. Glimstedt i 
Höja. En dotier uppfostrades af kyrkoh. I .  Nordbeck i Sol, 
berga.

11. Jöns C arlsson  W ettersten, son af kyrkoh. 
Carl Ulrik W. i Ö. Herrestad, uppfostrades i Carlshamn, blef 
Magister 1751, rektor wid stolan i nämnde stad 1755, prestwigd 
1763 "/z, pastor härstädes 1773, orator wid prestmöte 1775. 
Församlingarna begärde 1785 att vice pastor matte förordnas, 
emedan W. i 2 '/? är warit sjuklig och rörd af flag. Han dog

1788.
12. J ö n s  O ls s o n ,  son af wagnmannen Ola Jöns- 

son och Jngar HammenSdotter, föddeS i Astad 1753, gick 
i derwarande stola, blef student 1770, prestwigd "/,2 1777,

is
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prebendekomminister i Lomma 1782, Magister 1784, docenS i 
arabista spräket 1785, pastor här 1788, titulär prost 1791. 
Han omtalas som en aktningswärd och angenäm man; i den 
predikan, som prosten Andersson i Dstad höll wid hanS begras« 
liing, berömmeS Han för kunskaper, fromhet, förnöjsamhet och 
utmärkt tälamod under längwarig sjuklighet. T ill tert för lik- 
predikan habe O. sjelf Walt 1 Tim. 1: 15, 16. Utom ett par 
diSputationer har Han utgifwit en likpredikan öfwer prosten A. 
Rönbeck i Sjörup; den är strifwen pä ett gansta rent och en- 
kelt spräk samt af biblistt innehäll. Död 1804. — G ift

1790 m. Jngeborg P a lm ,  dotter af prosten Ludwig P- 
i Knästorp. Barn: I n g r i d  El isabeth,  f. "/, 179l, död 
ogift 1847. — Gustawa Lowisa, f. */,, 1792, g. m. kom- 
missionslandtmätaren Holmqwist. — O l i v a  S oph ia ,  f. "/g 
1793, ogift. — Chr is t ina  Beata, f. '»/« 1795, d .'<-»/, 1854,
g. m. pastorsadj. och innehafwaren af klockarelägenheten i B il- 
linge Sam. Holm.

13. C h r i s t e n  Ödman, född ^  177g , Wad, der 
fadren war stadskassör och rädman, blef student 1786, hade 
kondition hoS prosten Darin i Öfraby, prestwigdeS 1794, 
blef Pastor här 1805, tilltr. 1807, blef honorarieprost 1814, 
häradsprost 1818. Han hade wid det förutgängna prost- 
walet endast erhällit en röst, och Hans utnämning wäckte myc-- 
ket mißnöje HoS prosten Krok i Balkäkra, som i tre är warit 
vice häradsprost, och prosten Stenström i Söfwestad, som wid 
walet fätt de flesta rösterna. Den förre gaf wid flera tillfällen 
luft ät sitt mißnöje pä ett fätt, wittnande om kitslighet och 
smäaktighet, säsom i hanS biographi kommer att omtalaS. Ö. 
dog 2-/,, 1840. — Gift 1. 1805 med O l i v a  B i l l b e rg ,  f. 
1773, d. 1830, dotter af kyrkoh. i Nöbbelöf af Ljunits härad 
Knut B. 2. 1830 med friherrinnan Fredr ika W i lhe lm ina  
K au lb a rs ,  hwars far war ryttmästare wid kronprinsenS huö- 
sarregemente. Bäda äktenstapen woro barnlösa.

Ehristen Ödman*) torde med stäl kunna räknas till sin

*) Denna siildring, som blifwit utg. meddelad af h:r rektor SimonS- 
son i Christiaiistad, förtjenar »tan twifwel att hcl och häkle» här iuföras. 
Detta arbete skulle wunnit betydligt, om utg. lyckatS att erhälla niänga 
sädana bidrag.
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tidS märkwärdigare prestmän. T ill grundsatser och lefnads- 
ställning en sjelfständig inan älstade Han ock att wisa sig som 
sädan. Hans personlighet saknade ej enS en wiß originalitet. 
Arbetslust och ordningssinne Hörde till Hans mest framstäende 
bättre cgenskaper. EmbetSgöromäl och studier utgjorde hanS 
hufwudsysselsättning, och denna fick ej störaS hw-rken af eko- 
nomista bestyr eller af sällstapslifwets nöje, huru noggrannt 
fastän lugnt Han ock ledde de förra och huru mycket sinne Han 
än rgde för det sednare. Med lifligt kunstapsbegär hade Han 
ock förwärfwat sig gansta utbredda kunstaper. Pä det egentli- 
gen theologista gebietet war Han wida mcr hemmastadd än för 
fullgörande af den tidens fordringar pä prestbildningen hade 
behöftS. Med inlreöse följde Han ständigt företeelserna pä detta 
fält, inom fäderneslandet ätminstone, framför allt de emot flu
tet af 1820-talet och närmast derefter wid Lunds universilet 
pägäende theologista twister, om hwilka Han icke twekade att 
ibland embetsbröder oförtäckt uttala sitt afgörande omdöme. 
T ill sina dogmatista äsigter war Han strängt orthodor, till och 
med i den mening, att Han ej utan inißtänksamhet blickade pä 
allt, som künde häntyda pä pietiSm. Dock, der Han wisite, att 
nitet war rent, egde det Hans fulla godkännande; en bland 
Hans förtrognaste wünner ända frän ungdomenS dagar nitäl- 
stade i sitt embete pä ett sätt, som i war tid stulle ädra- 
git honom tillwitelsen för läseri, utan att detta i ringaste män 
minflade wänstapen eller störde förtroligheten. När en annan 
af Ö. känd och wördad, äfwenledes nitist och wälmenande 
äldre kyrkoherde hade röjt nägra egna äsigter rörande Frälsa- 
renS naturliga härkomst, wäckte detta hos Ö. stört bekvmmer 
och Han stref i brefform till samme kyrkoherde en omständlig 
wederläggning, märkwärdig ej blott för de theologista insigter 
och den öfwertygelsens fasthet, hwarom den wittnar, utan äf- 
wen för sitt fromma och bewekande frän all polemifl flärpa 
fria spräk. Pä rediga kunstaper och pä sörständsupplysning 
satte Han synnerligt würde, och derpä hufwudsakligast samt pä 
lefwernets sedlighet war Hans homiletista werksamhet riktad. 
S jelf innehafware af en gansta mängsidig humanistist bildning, 
som, märkwärdigt nog, äfwen i nägon män sträckte sig till
naturwetenstaperna, nitälstade Han för spridande af denna

r»»
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bildning. Bland flera Hans handfirifter besann sig ock ett med 
särdeles omsorg bäde utarbetadt och renskrifwet s. k. "Lericon 
för Olärde," troligen det första Conversationslericon pä Swenflt 
spräk. Hwarföre detta och hanö öfrige litterära arbeten aldrig 
blefwo allmänheten i trpck meddelade, är berättaren obekant, 
me» sannolikt är, att blygsamheten ätniinstone warit med ibland 
orsakerna. — Ö:S ordningssinne war onekligen af strängaste 
flaget, nedsjönk äfwen i ett och annat till det smäakliga. T i
den war för Hans egen Person pä det noggrannaste uppmätt, 
afdelad och berüknad. Sofwa, stiga upp, arbeta, äta, prome- 
nera, röka tobak — allt habe sina bestämda tiinmar. Ingen 
erpedilion utgick frän Hans Hand utan att wara noga öfwer- 
tänkt och orden wäl öfwerwägde. T ill Haffs och brädffasyntes 
aldrig spär, möjligen nägon enstaka gäng till swek af uttryckS- 
förmägan. Framstack nägon gang en udd, war den anbringad 
med öfwerläggning och wäl flipad. Handstilen war en gäng 
för alla bestämd olika för olika flags uppsatser, sälunda en för 
predikoconcepter, en annan för bref, ännu en annan för prest- 
attester o. s. w. För motion promeneradeS hwarje dag till 
fotS en bestämd wäglängd; künde detta för wäderlekens eller 
wäglagetS ftull ej fle i fria lüften, wandradeS i stallet i dag- 
liga rummet fram och äter ett wißt större antal steg, sä upp- 
mätte och beräknade, att de tillsammanS jemnt motswarade fö- 
renämnde wäglängd. I  sina församlingar war Han en allwarlig 
styresman, men med goda lämpor. Öfwerallt i Hans hus rädde 
ordning, t. o. m. smak, der för sädan fanns plats. Det war 
en Hans glädje, om allt hwad Han egde och wärdade ansägS 
wara af prima fort. Prestgärdens trädgärd, af honom anlagd, 
hade den tiden endast wid större herresäten sina likar. Hwarje 
husgeräd, redstap etr. skulle owilkorligen finnaS pä sin be
stämda plats. Framför allt gällde detta om Hans eget arbetS- 
rum. En förbytt plats för en warstapel, papperssar eller dplikt 
künde försätta gubben alldeles ur hymör. Hans jemforelsewiS 
gansta ansenliga bokförräd war utmärkt wäl wärdadt och ron- 
ditioneradt, dertill ordnadt och katalogiseradt med samma om- 
ständlighet och noggrannhet, som det bäst ordnade offentliga 
bibliothek. Jnträde i detta trefliga bokrum war efter regeln 
hwarje annan än egaren förnekadt, äfwensä utläning derutur
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Undantagen frän denna regcl woro ytterst sällsynta och dä 
lecken till den förnöjdaste sinnesstämning och den utmärktaste 
personliga gunst. — Ö:S rätlsinne och redbarhet sörtjente 
obetingad aktning. Sjelf oförwitlig afffydde Han brottet och 
lasten i alla deß former. Med dessa stränga grundsatser bar 
dock Hans handlingssatt emot medinennistor den omißkänneli- 
gaste stämpel af billighet och fördragsamhet. Äfwerhufwud 
stod Han till alla, som med honom habe verbring, i godt för- 
hällande, der icke lynnet, hwarom nedansöre, rnbbade detta för- 
hällande. Alla pligter woro honom heliga; för sina rättig- 
heter fordrade Han rcspect, om Han an icke till vttersta flärfwen 
utkräfde de materiela. Äfwen härwid war Ö. i nagon män 
formalist. Hans medhjelpare i einbetet habe t. er. sin bestämda 
ärslön, men deßutom ock ett likaledes bestämdt mindre arfwode 
för hwarje af honom utöfwad ertra förrättning säsom barndop
o. dyl. — Ö:s olycka war hanS lynne, som habe en retlighet 
och ett wälde, hwarom man knapt kan gvra sig föreställning. Midt 
under den lngnaste sinnesstämning och den glädtigaste conver- 
sation knnde Han af en den obetydligaste anledning blifwa stött 
äfwen pä sina närmaste wänner och dermed war det för den 
gängen med ens siut pä bäde lugnet och glädtigheten och 
samtalet. En kort, bitter, häftigt och twärt nttalad tillrätta- 
wiöning, (kanske rättare: snäsa) samt en omedelbarligen derpä 
inträdande den stummaste tystnad woro de oswikliga tecknen till 
denna beklaganswärda affectivn. Han war dä lika otill- 
gänglig för ursäkter och förklaringar fran den werklige eller 
förmente förolämparenS sida som förswarSlöS mot dennes sort- 
satta angrepp, om denne sädana försökte. Intet künde förmä 
honom att äterupptaga det förehafda samtaletS afslitna träd, 
änstönt Ö., besynnerligt nog, wid flika tillfällen ej plägade 
lemna sällstapet utan stanna qwar deruti som en stnm, dyster 
medlei» under en synbart wäldsam inre strid med sig sjelf. Hus- 
folk och umgängeswänner woro wann wid denna parorysm 
och hade af ersarenheten lärt sig det derwid enda lämpliga 
förfaringssättet, som >var — ej att söka blidka den förtörnade, 
hwilket försök endast stulle werkat som pusten pä elden— men 
ignorera förhällandet, lemna gubben ostörd ät sig sjelf, syssel- 
sätta sig med annat och med andra, wara munter och obe-
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swärad, som om ingeuting passerat. Kom sä samtalet alt 
tillfälligtwis beröra nägot för Ö. intressant ämne, war Han 
snart — dock wäl först cfter förloppet af en eller annan qwart- 
timma — obemärkt för sig sjelf inblandad i samlalet, och da 
röjde sig ej mer nägon hägkomst af den mellankomna rubbnin- 
gen. Dylika utbrott af däligt lynne woro omöjliga att före- 
komma; ingen consideration för Person egde derwid frän Hans 
sida rum. Sjelfwa Hans af honom hjertligt älstade och werk- 
ligen älstwärda samt af honom liksom af alla, hwilka lande 
Henne, mev allt stäl högt wärderade mala, Oliwa Billberg, en 
qwinna med mänga förträffliga egenskaper, flonadeS dä lila 
litet, som hon sjelf med all sin klokhet och öfning war i ständ 
att alltid kringsegla den farliga klippan. Berättaren erinrar 
sig ett tillfalle, dä en den oskyldigaste af Werkligen wälment 
deltagande föranledd reflerion om gubbens ögonswaghet — Han 
war mycket närsynt och lande sjelf med saknad denna brist — 
retade honom till den grad, att intresset för den reflecterande, 
hwilket närmast tillförene wisat sig sardeles lifligt, och dermed 
sällffapsglädjen förswann för halfwa dagen. Ö:s wänner be- 
klagade denna retlighet, men tälde den gerna säsom endast ett 
stuggparti uti Hans i grrmden hederliga och walwilliga karak- 
ter. Hans owänner och motständare egde i samma retlighet 
ett det ypperligaste wapen att begagna mot honom sjelf, enar 
wid en muntlig discussion, wäre sig sallstaplig eller officiel, 
blott behösdeö ett emot Ö. framsiungadt Personligen föroläm- 
pande uttryck, hwarigenom Ö. owilkorligen war genast brin- 
gad till tystnad och triumfen öfwer honom wunnen. Det war 
med Ö. som med snart sagdt hwarje oförstalld kraftigare natur: 
ptan hade sina strofligheter, men en hwar som bortseende deri- 
srän sölte karnan, upptäckte utan nröda de redbara och heder
liga tänkesatt, det fromma och kärleksfulla hjerta, som lätt 
utplänade de öbehagliga intrycken af de förstnämnda. Ocksä 
stod Han i nära förhallande till flera af de bättre bland stir 
samtidö Prester, med hwilka Han ofta brefwerlade. Under sina 
tidigare embetsär war Han en sardeles werksam medlem uti 
ett emellan ätstillige yngre prestmän enstildt stiftadt s. k. "6o1- 

troiniletiouln," hwars ändamäl war att genom för- 
fattande och ömsesidigt recenserande utaf prediloutkast och dylika
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arbeten lifwa och utbilda den homiletiska förmägan, ett Colle
gium, hwarS tillwaro, ehuru under sin lifStid gömdt i det 
obemärkta, wäl torde förtjena att för efterwerlden framdra- 
gas säsom en "tidsbild," wittnande alt ej Heller da öfwer- 
allt rädde hos presterskapet den likgiltighet för deß egentliga 
kall, som icke sällan söraktligt beklagas. Collegiets stadgar fin- 
nas ännu qwar bortät 50 är efter deß upplöSnmg, äfwensä 
ätstilliga deß arbeten*).

14. Per Lorenz Cederlöf, son af uppbördsflrifwa- 
ren LarS Andersson och Greta PerSdotter, föddes 1803 
i Westergöthland, blef student 1824, prestwigd 1830 till 
huspredikant hos hofjunkaren von Gröninger, Magister 1835, 
Pastor här 1840, tilltr. 1843.

Gift 2°/,§ 1834 med M a t h i l d a  Anto inet ta  Gröpp- 
ler, dotter af handlanden Joh. Ad. G. i Carlskrona. Barn: 
Emma M a th i l d a  Adelaide, f. 1835. — H i l m a  
Eleonora Euphrosvne, f. ^  1837. — C a r l  Johan 
Ehren fr id  Anton Eugene f . — Oss iana A n 
to inet ta Theodol inda,  f. 1845.— Agathon EsaiaS 
Nathan Ferdinand M a th ia s  Emanuel f. '^/,2 1850.

Ayrkoherdar i Nöbbelöf och Lkifwarp.

1. Petrus Jani uppgifwes hafwa warit Pastor här 
1529 och afgätt 1540.

2. N i c o l a u s  P e t r i ,  född 1513, blef Pastor 1540, 
lämnade 1579 pastoratet ät sin son och dog 1585; Han 
stall ock warit prost. Ett epitaphium uppsattes öfwer honom i 
Nöbbelöfs kyrka. Med sin hustru Ger t rud  PerSdot ter hade 
Han 6 söner och 6 döttrar.

3. O l u f f  N i i l s s ö n ,  född 1557, prestwigdes 1579 till 
att mottaga detta Pastorat, som fadren ät honom afträdt. Wid 
bistopsvisitation 1627 befanns ungdomens christendomskunflap 
icke tillfridsställaiide; Pastor predikade temligen bra, och godt 
förhällande rädde mellan honom och medhjelparen Herr Peder.

") Om detta colleginm torde Pa ett annat ställe i detta erdete »ägot 
mera kunna meddelas.
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1628 fkall denne hafwa öfwertagit pastoratet. Enligt en upp- 
gist lefde Herr Oluff ända lill 1648. Han lät 1624 uppsätta 
ett epitaphium öfwer sig jeiiitc porträtt i NöbbelöfS kyrka. — 
G ift 1581 med Chr is t ina  ChristopherSdot ter , med hwil- 
ken Han habe 3 söner och 5 döttrar.

-1. P etrus  O la i  uppgifweS hafwa blifwit medhjel- 
pare här redan 16lO och warit pastor srän 1628 till 1640 
samt gift med företrädarenS dotterdotter Helena Olsdot ter .  
Att Han war medhjelpare här 1627 och Pastor 1636 bekräflaS 
af samiida wittneSbörd. Wid Visitation 1635 war ungdomen 
icke daligt underwisad.

5. Tönnes Gregersen (Antonius Gregorii) blef ef- 
ter dimission frän Lunds fkola student i Köpenhamn 1636, 
war 1638 rektor wid Mads fkola, blef s. ä. Magister i Kö
penhamn, prestwigdes till komminister i Skabersjö '"/« 1640, 
samt uppgifweS hafwa warit pastor här 1640—1644.

6. C h r i s t e n  Jönsson  war lundabo och genomgick 
derwarande gvmnasium, blef student 1637 och pastor härstädeS

1645. Han hade 1663 uppdrag att bestrida prostetjensten, 
förmodligen med anledning af sjukdomSförfall för prosten Re- 
senius. Ehuru älderstigen beflitade Han sig om att lära swenfla, 
dä detta spräk efter 1680 stulle införas. Död 1687. — HanS 
enka hette M e t ta  Bredahl .  Bistopen hade, enligt bref till 
generalguvernören 1687, lofwat Henne att fä blifwa konser- 
verad wid pastoratet, i anseende till mannens pä älderdomen 
wisade nit för unisvrmiteten. Dottren Ceci l ia  omnämneS.

7. P etru s  Uppendick, son af handlanden Jöns Tors- 
son och Anna Jakobsdolter, födbes i Mad "/,2 1661, tog sitt 
tillnamn efter modrens förre man handlanden Peter Uppendick 
i Mad, gick i fkola i Christianstad, blef student 1682 och prest- 
wigdes ^  1687 till pastor HärstädeS. Nägra fistare i Skifwarp 
klagade att Han önstat sörbannelse öfwer deras fisieri, derföre att de 
försummat besöka kyrkan. Wid undersökning bestyrktes icke denna 
anklagelse, men en bonde uppgafs hafwa warit ohöflig mot pa- 
storn ock sagt sig skvla utsätta sina fisknät för prosten Aren- 
chilS räkning, dä Han hoppades sä honom till förswarare. Aren- 
chil klagade 1691 att U. wisat honom sidwördnad; förlikning 
UpPgjordeS inför konsistorium. Död 1696. — Gift 1687
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med Mctta  Breda hl ,  enka efter företrädaren och dotier af 
kyrkoh. RaSmus B. i Löfwestad. De habe twä söner, som 
dogo söre fadren, och twä döttrar som öfwerlefde honom; de 
hette Anna och Karna. Metta Bredahl bles ännu engäng 
konserverad wid pastoratet. U. har utgifwit "oratio in lan
dein aoacloinise Oarolinse."

8. J o n a s  W a h r  war Pastor här 1696—1699; se wid 
Auöäs.

9. P e t r u s  S u n d i u s ,  son af pastorn i Asby af Lin- 
köpings stift Magnus S. och södd omkr. 1659, blef student 
1682 och prestwigd ^  1689 till stadökoinminister i Christianstad 
och Pastor i Nosaby samt erhöll 1699 transport Hit. Död ^  
1707. — Gift med en dotier (trol. styfdotter) af kyrkoh. Jonas 
CavalliuS i Sörby; hon war enka efter företrädaren i Christian
stad och öfwerlefde SundiuS samt blef konserverad wid pasto
ratet. Barn: M a th ia s ,  f. 1691. — N i l s ,  past. i Kjells- 
torp. — M agnus ,  f. 1695, d. i späd älder. — K a t r i n « ,  f. 
1696. — Magn uS, past. i St. Herrestad. — B r i t a  Rebecka.

10. Jacob  S jö b e c k  blef student 1699, war 1701 
kollega wid Z-stadS flola, prestwigdeS 1709 till tjenst- 
göring härstädeS och nämneS 1710 som utnämnd Pastor här- 
städes; Hans fulliuagt bekräftades af konungen i Bender ?"/, 
1711. 1729 fick Han styfsonen Magnus Sundius t ill biträde. 
Död 17-11. — S . war gift tre gänger, neml. 1. med fö- 
reträdarens enka, som war dotier af kyrkoherden CavalliuS i 
Sörby, bland hwilkens arfwingar Han nämneö i bouppteck- 
ningen; 2. m. Sara  Beckman, som »ämnes i Kjellstorps 
kyrkobok ar 1730; 3. m. B r i t a  Ama l ia  Sack, hwilken 
lefde efter honom som enka. Han efterlämnade ocksä fyra 
omyndiga barn, hwilkaS lefnadsöden icke äro kanda.

11. J o n a s  S w e n o n in s  1742— 1746; se wid Wälinge.
12. H e n r i k  Hahne ,  son af Mathias H., Pastor i 

Fjelkinge, och Märta Hagman, föddes i Malmö 170-1, 
sattes 1715 i Carlshamns stola, blef student 1721, kollega och 
kantor wid Christi'anstadS stola 1730. Han stall Haft mycket för- 
troende som lärare sä wäl i allmänhet som särstildt i säng; äfwen 
hade Han en utmärkt sängröst. 1730 blef Han ocksä Magister, 
opponerade wid prestmöte 17-11, prestwigdeS ^  1744 och ut-



nämndeS 1746 till Pastor härstädeS, tilltr. 1747. Han 
led mycket af hypochondri. Död "/^ 1761. — G ift /̂, 1734 
»1. K a t r i n a  Stenhof f ,  dokter af prosten Nils S. i Chri- 
stianstad. Barn: M ä r ta  Helena,  g. m. prosten N. I .  Sjö- 
borg i Högestad. — Chr is t ina  M a r i a ,  g. in. prosten K. 
N. Riis i Ö. Hecrestad. — MatS N ik las ,  f. 1743.

13. Jsak  W i n q w i s t ,  son af rektorn wid Malmö 
stola Malte W. och deß hustr» Ingrid Espholtz, föddeS om- 
kring 1718, förlorade tidigt sin fader och uppfostrades derefter 
af prosten i Gärdstänga Joachim Müller, med hwars hustru 
Han war beflägtad. Af Müller blef Han ocksä 1743 "or- 
denteligen kallad och vocerad" till medhjclpare; bistop Benzelius 
har wid ordet "ordenteligen" i kanten anmärkt: "reetius oordent, 
ligen iägue parurü reote;" dock blef W. s. ä. prestwigd 
till Müllers biträde. 1752 blef W. stadSkomminister och flotts- 
pastor i Malmö och "/,2 1762 Pastor HärstädeS. Han stall 
Haft goda kunstaper, men warkt en dälig hushällare, och läm- 
nade wid sin död 1774 hustru och en dotier efter sig i stör 
fattigdom. Huftrun Anna El isabeth C o rw in  war dotier 
af prosten Samuel Fredrik C. i Malmö.

14. K n u t  Johan B i l lb e r g ,  son af kyrkoh. Gustaf
B. i Jngelstad, föddeS 1734, blef student 1748, Magister 
1754/ prestwigd s. z. jjl l tjenstgöring i Jngelstad, vice 
pastor i Husie 1763, regementspast. wid norra st. kavalleriet 1773, 
pastor HärstädeS -»/, 1775. Död ^  1778. -  Gift 1764 
m. K a t r i n a  Ber ing ,  dotier af prosten Olof B. i Husie; 
hon blef äfwen gift med efterträdaren. Barn: Gustaf ,  f. 
1767, häradshösd. i Jngelstadö, JerrestadS, Ljunits och Herre- 
stadS härader och titulerad lagman; gift m. en fröken K lint; 
barnlöS. — O l i w a ,  g. m. prosten C. Ödman i S. Willie.

15. Anders C o rw in ,  son af kyrkoh. i BärSlöf Anders
C. och Brita Beata Röring, föddeS 1743, underwistes dels 
Hemma dels i Helsingborgs stola, blef student 1761, prestwigd 
"/,2  1765 pä kallelse af prosten Nils Hjort i Österslöf, tjenst, 
gjorde der till 1777, blef da nädäröprest i Raflunda, mottog 
enahanda besattning här 1778, kallades s. ä. t ill fjerde prof- 
predikant HärstädeS, hwilket afflogS af domkapitlet, men biföllS 
af K. M ., utnämndes 1780 till pastor och erhöll prostetitel



1796. Redan 1790 började Hans Helsa att sörswagaS, och 
1800 blef Han efter ett flutadt husförhör anfallen af flag och 
derefter kam i ena sidan och ur ftänd att redigt tala. I  sina 
frista dagar stall Han warit en arbetsam man. D öd?/,, 1804. 
— Gift med företrädarcns enka K a t r i n «  B e r ing ,  med hwil- 
ken Han hade tre Harn, nemligen Anders Johan, f. 1781, 
handlande i Ustad, Be ata El isabeth,  g. m. prosten P. S i- 
monsson i Wanstad, och Laurent ia  M a rg re t« ,  g. m. pro
sten P. S . Ljungberg i Ustad.

16. Peter Adam E m an u e l O l in  1805—1808; se 
wid Wäsby.

17. Johan F re d r ik  Hünemöder, son af en lila 
benämnd akademi- och stadöchirurg i Lund och född derstädes

1761, blef student 1779, prestwigd ^  1789, prebendekom- 
minister i Lomma 1795, andre stadSkomminister i Lund 1800, 
Pastor härstädes ''/z 1809, tilltr. s. ä. och erhöll prostetitel 1818. 
Han war en redlig och nitist prcst; Hans satt att wara, lika- 
som Hans utseende, war gammaldags och allwarligt. Död ^  
1836. — Gift m. I n g r i d  Bergendorf f ,  hwars far war 
gästgisware; hon dog 1813. Barn: August  Ludwig ,  f. ^  
1806, d. 1833, med. doktor. — Johanna Benedikta,  g. m. 
prosten C. A. Jönssvn i Förslöf.

18. Swen N i ls  son, son af en hemmansäbo i AS- 
muntorp wid Landskrona och född ^  1787, gick i Lands, 
krona stola, blef student 1806, Magister 1811, docenS i natu- 
ralhistoria och amanuens wid naturhist. museum 1812, ekono- 
mie adjunkt 1816, intendent wid naturhist. museum 1819, 
titulär Professor 1821, tillf. intendent wid Zool. riksmuseum 
1828, R. W. O. 1829, Professor i naturalhistorien wid Lunds 
universitet 1832, prestwigdes 1838, erhöll s. ä. 
Nöbbelöfs pastorat säsom personelt prebende, tillträdde det 1839, 
blef s. ä. honorarieprost, R. D. D. O. 1840, L. N. O. 1844, 
Kommendör af D. D. O. 1846.

Gift 1824 med El isabeth Ceci l ia  Berg, hwarS fa, 
der war kamrer. Barn: N i l s  Johan,  f. 1825, phil. 
mag. — Thora M a r i a ,  f. 1826, g. 1852 m. universt- 
tetSbibliothekarien Edward Berling i Lund. — Car l  EsaiaS, 
f. ^  1829, styrma». — Lars Gabr ie l ,  f. */, 1833, Phil.



300

mag. — Lorenz Zachar ias  f. 1835, landtbrukare. — 
Jda G ö th i lda ,  f. ^  1840.

S t r i s te r :  se Lunds Stifts Matrikel 1854.

Nyrkoherdar i Balkakra, snärestad och Zkarby.
Enligt kunglig tillätelse 1786 blef Skärby socken, som 

förut ensam utgjort ett Pastorat, 1788 förenad med Balkäkra 
och Snärestad. Ercellensen Erik Rnnth, egare till Marswinö« 
Holm, erhöll patronrätt med tillätelse att framdeleS bygga en 
kyrka för alla tre församlingarna.

I. K yrkoherdar i B a lk a k ra  och Snärestad .
1. S ev e r in  N ilsson. En sä benämnd Pastor upp- 

gifwes i stiftsmatrikeln af är 1842 hafwa warit här 1609.
2. S ö ren  Lauridsen war Pastor här 1610 och lefde 

ännu pä sommaren 1648, men dog s. ä., ty "h:r Svffrens Enke 
i Balckager'  ̂ nämneS bland dem som resterade med statt för 
nämnde är. Wid bistopsvisitation 1619 befanns allt wara i 
god ordning, men 1627 war klockaren försumlig i katechisa» 
tion. 1635 är antecknadt i V. B., att ungdomen war okun- 
nig och att Herr Otto Marswin gjorde pastorn mycket bryderi 
samt att Hans underhafwande i socknarna trädde i Hans fot- 
spär och woro gansta gensträfwiga.

3. Johan Steensönn prestwigdes till pastorhär 
1648, förekommer 1655 so», pastor i "Balckare oc Snaarsted" 
och war det till 1675. Han stall warit KöpenhamnSbo och 
Magister.

3. H a n s  E s k i l d s o n  Fo rbuS  war född pä Läland 
omkr. 1646, gick i stola i Ustad och studerade i Greifswald innan 
Han 1666 blef student i Köpenhamn. Kort derefter blef Han 
kollega wid Ustads stola och war det i 14 är, derjemte förord- 
nad 1681 att förestä rektorstjensten dersammastädeS. Under- 
tiden undergick Han presteramen 1676, dä Han af generalgu- 
vernören von Fersen blifwit utsedd till pastor härstädes. Der- 
t ill prestwigdes Han "/,2 ig g i, pä Han i anseende till sin 
okunnighet mäste afgifwa en sä lydande förbindelse: "Emedhan
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jag undertecknad icke hafwer uti examine tkeolo^ioo wist det 
prof, som af inig billigen künde fordraS, sä at der Hans Hög- 
wyrd., min käre Herr Biskop Wille med mig rigoreus handln, 
künde hafwa fog mig ifrän ordinationen att rejicera, men sä- 
som H. H. af commiseration icke hafwer welat hindra min 
befordran och wälsärd, utan mig admitterat med dM condition, 
at jag härefter flitigare stall studera, ty bepliktar jag mig med all 
flit att läsa uti Bibeln och in leotione loeoruin vonnnuninln 
mig öfwa, sä att när det H. H. Herr Biskopen kan wara be
lüget mig till eramen inkalla, jag dä mig owägerligen stall 
inställa; deßlikeS, säsom jag befinner min swaghet, att jag icke 
med nägra subtiliteter kan komma till rätta, w ill jag med all 
enfaldighet GudS heliga och rena ord för mina ähörare fram- 
sätta och förhandla, efter den anledning, som sal. doctor Broch- 
manni Postilla mig wid Händen gifwer; och der jag befinneS 
härutinnan försummelig eller häremot att handla,däuthan all mot- 
sägelse »litt kallsbref ifrän mig lägga och ifrän »litt kall att träda, 
säsom den der emot min Ed och löste handlat hafwer. Detta 
obrottsligen af mig hällas och eftekkommas stall, sä sant hjelpe 
mig Gud och Hans heliga ord." Man finner ej omnämndt, 
att nägon eramen sedan blifwit anställd med F., eller nied 
andra, hwilka wid sin ordination afgifwit enahanda reverS. 
F. dog i början af är 1716 och begrofs I  April s. ä. war 
sräga om att familjen skulle konserveras genom Nils Sun« 
diuS, so»l sedan blef Pastor i Kjellstorp. — Forbus blef 1703 
gist med Kjerst in  C o rne l i ido t te r  frön Ustad, hwilkenhan 
under üktenstapslöfte häfdat; e» deraS son war stomakaregesäll 
och en dotier blef gist med efterträdaren.

5. Jo h a n n e s  R i  n g iu s ,  stäning, född 1682, inflrefs 
so»« student i stänsta Nationen i Lund 1706, blef rektor wid 
Carlskrona stola °/z 1713 och prestwigdeS 1716 till att 
biträda der. Grefwinnan Königsmark Wille hafwa en student, 
benämnd Olof Lundmark, till pastor efter Forbus, men konsi- 
storiuni motwerkade det, emedan Han dels tillhörde annat stift, 
delS ej künde försörja presthuset, "säsom Han förwisso berättades 
wara till annat giftermäl förbunden." R. blef pastor här sist- 
nämnde är. Död ^/,2 1730. HanS enka hette Marg re t«  
ForbuS.
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6. Erik Aspiug föddeS 1687 war student 13 
är delS i Lund, dels i Upsala och prcstwigdes 1716 till 
tjenstgöring i CarlShamn, war 1719 i Ousby, der Han qwar- 
blef ända tills Han fick Pastorat. Enligt sin egen uppgift ut- 
stod Han der "mänga fatiger och travaljer" och yttrade: "när 
en annan fär harfwat hwad jag har plöjt, sä fär Han weta 
hwad jag döjt." 1729 sökte Han HjerSäS Pastorat och flref 
t ill bistop Linnerius: "Ehwad tacksamhetS erkäntzlo som bör 
och mäste erläggas t ill sakenS önsteliga framgäng sä till Ed. 
Faderl. Högwyrdighet som till H.r Secreteraren i Stockholm, 
som har at beställa med thenna affairen, stall jag sannerligen 
min styldighet sä wäl hederligen och nöjaktigt som nägon an
nan med GudS hjelp ödmjukast och tacksammast riktigt och re- 
deligen deponera." 1730 sökte Han Wisseltofta och firrf '/« 
till bistopen: "Delta Ed. Faderl. HögwördighetS mot mig 
gunstigt wisande och beteende barmhertighetSwärk stall jag som 
en ärlig man, efter min ofta berörde utlätelse, tacksamligen 
och redeligen med första i all som största ödmjukhet min styl- 
dighet aflägga." Man wet ej om man wid läsningen häraf 
stall sörundra sig mest öfwer de oförsynta anbuden af mu- 
tor, eller den oförmäga att uttrycka stg, hwilken strifwelserna 
ädagalägga. 1731 "/«, dä A. predikat Prof i Balkäkra, stref 
Han att Han ämnade sig t ill Lund, tilläggande derwid: "Gud 
gifwe tä lycka t il at träffa min fromma och Högwyrdiga Herr 
Bistop wid ett godt humeur, sä prcrsagicrar jag, ja alldeleS 
kan försäkra och gloriera mig af en lyckelig resa." S. ä. ^  
resolveradeS, att Han skulle befullmägtigas till Pastor härstädes. 
Han bodde i SnärestadS socken. 17^6 beswärade Han sig der- 
öfwer att Pastor i Skärby blandade sig i hwad som tillhörde 
pastorSämbetets förwaltning i Snärestad. Ofta sökte Han flytt- 
ning till andra lägenheter. Död 17-47, efterläiiinande enka, 
som i kons. prot. kallas än Lena Chr is t ina ,  an J u l i a n a  
Chr is t ina  än Helena Bor lön.

7. Carl  Gustaf B a g g e ,  son af Inspektoren Per 
B. pä Öfwedskloster, prestwigdes 1743 till husprest hos 
ercellensen Meyerfelt pä Söfdeborg, kallades 1748 till fjerde 
profpredikant härstädes, undergick pastoraleramen och erhöll wid 
walet enhällig kallelse, hwarefter fullmagt bewiljadcs s. ä.
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Död " / „  1762 wid 44 ärS älder. — Gift med Ewa K a 
t r in«  Broomö, f. 1735, d. 1812, dotier af prosten Daniel 
B. i Söfwestad. Deras dotier Anna K a t r i n «  war g. m. 
kyrkoh. Lars Trägärdh i Gesste.
, 8. Otto Christian Herenberg, son af en räd-
man i Landskrona och född der, blef prestwigd 1745 ^'/,2 till 
tjenstgöring i Wemmerlöf, 1757 nädärsprest der, 1764 Pastor 
här. 1748 blef Han "af qwinfolket Sissa Hansdotter ankla- 
gad att hafwa Henne lägrat och med barn rädt;" anklagelsen 
lärer warit lögnaktig och af en lättfärdig dräng uppspunnen. H. 
lär warit känd för goda predikogäfwor, enär Han Waldes till 
predikant wid ett prestinöte 1773. Enligt Elmgrens uppgift 
war Han gansta stark. Död '/§ 1786. Han stall warit gift 
1. m. kyrkoh. Quidings i Wemmerlöf enka M arg re t«  S o 
phia Hök, 2. m. M a r ia  M a n d o r f f ,  som öfwerlefde honom.

II. Kyrkoherdar i Skärby.
Denn« socken stall wid reformationstiden hafwa blifwit 

stild frän Bjeresjö, hwilken den förut tillhört.
1. Olans Petri stall warit Pastor här 1529—1550.
2. Janus Nicolai nppgifweS hafwa warit Pastor här 

1550-1577.
3. Joannes Martini prestwigdeS 1567 till "mi

nister in verbo Dom ini eoolesiss Schorby."
4. Nicolaus Martini stall warit prest här 1577— 

1606.
5. Magnus Michaelis uppgifwes hafwa warit Pa

stor här frän 1606 till 1627, men ätminstone det sednare är- 
talet är oriktigt.

6. M a t t h i s  L a u r i s s ö n  war pastor här 1610 och 
kanfle ända till 1645. Wid bistopsvisitation 1627 befanns 
klockaren flöta sitt kall däligt, men erhöll likwäl af bistopen en 
daler t ill understöd. 1635 war bistopen beläten med ställnin- 
gen innom detta Pastorat.

7. Rasmus Jacobssön, bördig frän Kallundborg, 
prestwigdeS '̂ '/z 1645 t ill pastor härstädes och war det t i l l  
1678. Hans enka M arg re t«  begärde 1680, att t ill pastor 
"en sädan Person mätte befordraS, som Henne icke för härd
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falla skulle." Under vakansen predikade en student wid namn 
Christian Thompson Heyn, som sedan blef Pastor i Bosarp. 
Han fördristade sig att ocksä flöta ministeriella förrättningar 
och blef derföre förbjuden äfwen att predika. Dä Han stun- 
dom warit borta, habe "Degnen stätt pä golfwet och lcrst for 
dem."

8. Ludwig JsakSson Munthe war son af pastorn 
i Qwerrestad Jsak Persson och Birgitta Munthe, prestdotter frän 
Jngelstorp. Han föddes "/,2  1645 och kom wid 6 8rS älder 
t ill sin moderS förre mans morbror, pastorn i Söfwestad Fre- 
drik Schandorf, som höll en privatstola. Ester twä är äter- 
wände Han till Qwerrestad och njöt der underwisning dels af 
sin fader, dels af styffadren pastorn N. Prael i Qwerrestad, 
satteS 1663 i Christianstads flola och blef 1664 student i Greifs
wald. Sedermera studerade Han äfwen i Köpenhamn, der Han 
"frequenterede mänga Herrliga volle^ia publioa et privatu." 
1669 kom Han till Lund, der Han s. ä. berömligen undergick 
theologifl eramen. Följande äret begaf Han sig till Stockholm. 
Han blef der antagen till huSpredikant hos grefwinnan Beata 
Lejonhufwud, hwilken befattning Han behöll i sju är. 1678 
blef Han anställd som predikant wid armeen. Ester krigetS 
flut utgaf Han " t il l konungens ähra" en bok med titeln: "en 
trogen undersätares böneplikt," hwarester 1k. M . "för sädan 
gjord prob och störe meriter anförtrodde honom att uppwakta 
Skorby Pastorat," hwartill Han blifwit "af Gud vocerad genom 
Wälborne Herr Holger Thott, herre till MarswinSholm, sä 
och af Sochnamännen." M . prestwigdes derester "/,2 1681 
i Lunds domkyrka. Han uppbyggde pä prestgärdenS grund ett 
hus till bostad för församlingens fattiga. I  de personalier, 
som upplästeS wid Hans begrafning och hwarur de ofwan cite- 
rade orden äro hemtade, stildraS Han säsom en förträfflig men- 
nista och en nitist prest. Han sjuknade 1693 och dä Han 
Märkte sitt flut wara för Händen, "befallte Han sin hustru och 
son i Guds protection och läg sedan mycket tälmodeligen." 
Kort före sitt aflidande s. ä. yttrade Han: "jag fruktar 
icke för döden, ty jag haswer ett godt samwet, jag hafwer 
lefwat christeligen med min äktafälla, jag wet ingen mennista 
jag bär hat till, hafwer ocksä af hjertat förlätit alla som mig
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hafwa emotbrutit, men all min sorg har warit och ähr ännu, 
att jag icke sä fullkomligen hafwer kunnat tjent min Gud, som 
jag gern« Wille." Sä talade Han "med frisk och obehindrat 
Mähll och Mähla rätt till sitt yttersta."— I  persvnalierna be- 
rättaS ock, att när M . "förnam det sigh eij till godo komma 
länge sittja in eoelibatu, efftersom dhet icke ähr got att Men- 
niflan är allen«, som dher stär Gen. 2, sä efterty Salomon 
sägher: Twä äro bättre än een Eccl. bleff Han sinnat in- 
trädha i dett h. äktenskapSständet"> samt blef "med reputerlig 
solennitet" i Dstad ^/, 1683 gift med I n g e r  Uppendick, 
dotier af handlanden JönS Torsson och Anna JakobSdolter. 
I  detta äktenskap föddeS fyra "wackra och wälstapade" barn, 
twä af hwardera könet, af hwilka endast en son öfwerlefde fa- 
dren, nemligen Jsak; Han wistadeS 1732 i Werjö.

9. Michael Ljungh blef student 1682 och war frän 
1690 "/z till 1691 2b/, kurator för skänska Nationen wid Lunds 
universitet. 1694 kalladeS Han till pastor härstädes, eramine- 
rades 1695 och befanns förswarlig, hwarefter Han prest- 
wigdeS i Werjö i anseende till biskopsvakansen i Lund. Dä 
prosten Lacander "/§ s. ä. skulle installera honom, framgaf öf- 
werkommissarien Ehrenflycht, som arrenderat KönigSmarcksta 
egendomarna, en Protest mot installationen. Förmodligen war 
anledningen härtill den, att Ljungh icke wille gifta sig med 
förre pastorns enka. Prosten blef förlägen och wißte i början 
icke hwad Han stulle företaga, men fattade sig flutligen, uppläste 
konsistorii förordnande om installationen jemte Ehrenflycbts Pro
test och önflade den nye pastorn lycka till ämbetets förrättande. 
I  berättelsen härom berömmer prosten mycket sä wäl enkan som 
hennes förnäma flägt; hon war ung, hade blott ett barn och 
temligen goda medel, "sä att den Henne fär, far wäl derwid 
och kommer ibland hederligt och förnembt folk och swägerstap, 
som med all heder och wyrdnat lä re r? I. Vsn. Oons:ihög- 
gunstiga bewägenhet flyldigst erkänna." Oaktadt enkanS an- 
sörda goda egenstaper och oaktadt hon war willig till en äkta 
förening med L. och dertill begärde konsistorii bemedling, Wille 
L. dock icke äkta Henne, utan förlofwade sig med en annan Per
son i Lund. Detta sitt förhällande Wille Han ursäkta med fö-
regifwande, att prestenkan icke Wille hafwa honom. Med an-

20
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ledning häraf instämdeS Han till prestmötet. Konsistorium 7n- 
hiberade Hans tillämnade giftermäl i Lund och uppdrog ät pro
sten Lacander att bringa honom och enkan " t il l composition, 
dragande den tanka att Han sig till enkanS conservation Wille 
disponera." Detta syftemäl wanns icke, men L. lärer ejheller 
fätt konsistorii tillätelse att gista sig med sin trolofwade i Lund. 
1699 hade det ätminstone icke flett, ty prestenkan war dä ännu 
qwar i prestgärden och lämnade L. endast en stuga, hwilken 
enligt Hans klagan war sä förfallen, att Han wißte icke hwil- 
ket ögonblick den ramlade ned öfwer honom. 1702 hade Han 
ännu ständiga twister med enkan dels om en del inkomster af 
församlingen, hwilka Han lofwat afstä till Henne, delS angaende 
det af hennes man uppbyggda fattighuset, af hwilket hon pre- 
tenderade nägon inkomst, dä deremot L. syneS hafwa tagit hyra 
för detsamma. Han dog pä Höften 1710. En prestenka här- 
stadeS, som 1711 fordrade husrum i den tränga prestgärden, 
är säkert den förutnämnda enkan efter Munthe, Inger Up- 
pendick.

10. Laurentius Hartwig Rave 1710—1712; se 
wid Widtstöfle.

11. N i l s  E k d a h l  prestwigdeS «/,2 1711 till tjenstgö- 
ring i Lomma, föreflogS i början af är 1712 till Pastor här- 
städes enligt kons. prot. der Han kallaS "en allwarsam och 
flickelig person." Wid samma tid har Han förmodligen begynt 
att bestrida pastorsämbetet och kallaö äfwen s. ä. kyrkoherde, 
ehuru det synes som Han i början af är 1716 ännu icke warit 
utnämnd, enär det dä heter i kons. prot.: "Consist. w ill efter 
möjelighet befordra H:r Olaum Blomelium uti sin begäran om 
Skärby Pastorat, när tiden dertill blifwer;" men möjligen kan 
här wara nagot striffel. E. war blekingSbo. Död i Nowem- 
ber 1731, wid 52 ärS älder och efterlämnande enka wid namn 
Chr is t i  na ClauSdot ter ,  som förut warit gift med kyrkoh. 
I .  Ottorphius i Görslöf.

12. N i l s  B i l l b e r g ,  son af Hans Ottesson, pastor i 
Billeberga, prestwigdeS '^ 2  1723 till tjenstgöring i S. Willie 
och blef pä hösten 1732 befullmägtigad till pastor härstädes. 
Under Hans tid förstördes prestgärden genom en rldswäda 1746. 
Död 1748 wid 50 ärS älder.
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13. P er H a fg a rd , so», war Engelholmsbo, blef stu- 
dent 1731, prestwigdes '̂/g 1743 till tjenstgöring i Lyngby af 
Bara härad, erhöll wid prestwal härstähes enhällig kallelse, 
hwarcster fullmagt bewiljades 1749. Han dog pa som- 
maren 1762 och stall wan't 50 är gammal. — Gift med J n - 
geborg H a l l i n g ,  köpmanSdotter frän Mad,som-ock blefgift 
med efterträdaren.

14. C h r is t ia n  Espholtz , son af Hans E., pastor i 
JllStorp, föddes i ReSlöf 1724, gick i Malmö flola, blef stu- 
dent 1742, prestwigd 1753 till tjenstgöring i Hammen- 
hög, pastor här genom enhällig kallelse §/, 1763. Han war 
"en redlig och allwarsam man", enligt Elmgren. Död
1780. — Gift med företrädarens enka JNgeborg H a l l i n g ,  
som öfwerlefde honom och dog i Huaröds prestgärd 1784 wid 
62 ärS älder. Äktenstapet war barnlöst.

15. Hans Christian Wetterften, son af kyrkoh. 
Carl W. i Ö. Hcrrestad, blef prest 1760, Magister s. ä, 
kollega 1762 och sedermera rektor wid Carlshamns fiola, pastor 
här 1781 genom enhällig kallelse. 1786 döpte Han en Neger, 
som blifw it säld t ill flaf i Amerika och derifrän kommit till 
Köpenhamn, der ercellensen Ruuth sriköpt honom. Wid dop- 
akten blef, enligt bcrättelse i LundS Weckoblad, negrenS "öfwer 
funten lutande hufwud nedböjdt af fru friherrinnan Ruuth", 
och faddrar woro flera förnäma personer. W. blef 1737 
utnämnd till pastor äfwen i Balkäkra och Snärcstad, men er
höll ej fullmagten, ty Han dog s. z.

I I I .  Kyrkoherdar i Balkäkra, Snärestad och Skärby.
1. Swen K rok , son af en handlande och rädman i 

Werjö, föddeS der 1762, blef student i Upsala 1778, i Lund
1781, prestwigd i Werjö 1782, ertraord. bataljonspred. wid 
Kronobergs regemente s. ä., Magister i Lund 1784, ordinarie 
bataljonspred. wid samma regemente 1786, pastor härstädes ^  
1788, tilltr. 1789, responderade wid prestmöte 1795, erhöll pro- 
stetitel 1796, blef vice häradSprost 1815 och inspektor wid UstadS 
stola 1817. Ödman i S. Willie, som 1818 utnämndes till hä- 
radsprost, ätnjöt icke K:S ynnest, hwarom flera Hans an- 
teckningar ä L>:S cirkulärbref wittna. Nägra prof mä anföraS.
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Da E>. förestagit, att stadskouiministern i Ustad C. Adrian 
mätle "fä hafwa oinedelbar tillgäng till prostlädan, dä Han 
staffade sig nyckel till deß öppnande", afgaf K. följande swar: 
"Att fä hafwa oinedelbar tillgäng till prostlädan, likwäl med 
nyckel, denna Herr stadskomminister AdrianS önstan förekom- 
mer mig nägot underlig, och sä wida orimlig, som den inne- 
fattar en oontrnckiotio in aäjevto. Men jag förstär Hans me- 
ning och fär, pä Herr Häradsprostens begäran lemna deröf- 
wer »litt yttrande, hwilket ej blifwer t ill bifall. Mina ffäl 
äro: a) att komministrarna i Lunds stift icke förr Haft ifräga- 
satla tillgäng; b) bruket är ej sädant, mig weterligen, i andra 
rikets stift; c) kyrkoherdar och vice pastorer, som hittillS kein- 
nat komministrarne del af hwad lädan innehällit, sä widt sä
dant angätt dem, lära icke underläta att äfwen hädanester iakt- 
taga detsamma; d) erpeditionen stall härigenom fördröjas; e) 
alla andra komministrar hafwa dä rätt att fordra medelbar 
tillgäng till lädan, hwilken jag ock f), i den händelse den blif
wer Adrian tillerkänd, yrkar för komministern wid Balkäkra." 
Dä Ö. begärt understöd för twänne ämbetSbröder, hwilka lidit 
brandstada, och bedt att kontraktisterne Wille till honom insända 
"hwad medlidandet unnade dessa ämbetSbröder", swarade K., 
att Han Wille lämna dem nägot understöd lämpadt efter hanS 
tillgängar, men tillade: "Hwad mitt medlidande unnar dem 
kan jag icke ästadkomma." Dä Ö. erindrat om prenumcration 
ä "koralboken" för kyrkornaS räkning, yttrade K. följande: "Om 
nägon koralbok har, sä wida jag wet, aldrig warit fräga. 
Ocksä tillstär jag, att jag icke wet, hwad en bok med ett sädant 
namn skulle innehälla. Men jag wet — säkert och bestämt, 
att hwarje bäde kyrka och publik stola i Lunds stift stall förses 
med den af Hceffner utarbetade Choralboken, emedan Const- 
storium sä förordnat. Behöfliga eremplar af samma bok stola 
derföre till kyrkorna af mig anstaffas. Dock kommer sädant icke 
att ste, Iiieäiante Herr Prosten, emedan jag i Consistorii cir- 
kulär icke finner sä wara owillkorligen förorduadt" m. m. Är 
1822 hade Presterstapet i Ljunits och HerrestadS härader sam- 
manfljutit penningar till anställande af högtidligheter i Hel- 
stngborg i anledning af kronprinsens lyckliga hemkomst till fä- 
derneslandet; häradsprosten borde, enligt domkapitlets förcstrift,
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behälla deSsa penningar t ill deß de honom affordrades. Som 
detta en längre tid, cfter det högtidligheterna förstggätt, ännu 
icke flett, förestog Ö., att hwarochen stulle ätertaga sitt bidrag; 
kontraktisterna Wille anwända de insamlade medlen för wälgö- 
rande ändamäl, med nndantag af Krok, som yrkade akt härads- 
prosten skulle behälla dem och afwakta domkapitletS ytterligare 
förestrift. I  ett söljande cirkulär föreslog Ö., att penningarna 
matte gifwaS ät en gammal, sättig pastorsadjunkt, wid namn 
Sandmark, hwilket bifölls af alla kontraktisterna utom Krok, 
som swarade, att Sandmark icke stulle "sakna Hans stärf", men 

-att det understöd, som stulle tilldelaS denne, icke stulle tagasaf 
förutnämnda saminanstott, hwilket borde deponeras i länSrän- 
teriet. Ö. tillkännagaf i söljande cirkulär, att Sandmark fätt 
Penningarne, utom Kroks andel, som till honom ätersändes. 
K. swarade härpä: "De af mig bewiljade — af Herr Prosten 
infordrade — hos wederbörlig' auktoritet anmälde och af den 
samme accepterade — af Herr Prosten sedermera till leverering 
ä anwist stalle bestridde och nu ändtligen t ill mig äterstickade 
3 Rdr 16 st. B:ro har jag ur lädan uttagit pä Herr ProstenS 
begäran. Men mig torde en begäran bewiljas, den nemligen, 
som jag härmedelst gör, att emot laglig lösen bekomm« en af- 
strift af alla Herr ProstenS cirkulärbref i kontraktet ifrän SretS 
början till och med gärdagen, detta ämne angäende." Ester en 
läng striftwerling i detta ämne och sedan Ö. bestridt K:s begäran, 
men de öfrige pastorerna i häradet ansett den böra bifallaS, 
erhöll K. de begärda afstrifterna, men hwad bruk Han gjorde 
af dem upplyses icke af prostarchivet. K. afled 1827. — 
G ift 1788 med Beata M arg re ta  Nylander,  dotier af en 
prost i Werjö stift; hon dog 1797. Barn: Jonas Gud- 
mund. — N i l s  M a g nu s ,  prost i Torrlösa. — I n g r i d  
Chris t in«. — U l r i k a  El isabeth,  g. m. prosten N. Hjort 
i Skurup. — Hel. M a r ia ,  g. »>. pr. M. Borgström i Nosaby.

2. Christian Gisse! Berlin, son af kronofogden 
Johan B. och Anna Charl. Möller, föddes i S. Wallösa af 
Sjörups förs. °"/,2 1800, blef student 1815, Magister med andra 
hederörummet 1823, docenS i Mathematik 1825, prestwigd i 
Calmar ' '̂/,2 1828, Pastor här efter erhällen näd. äldersdispens 
'"Zs 1829, tilltr. s. ä., honorarieprvst 1837, rikSdagSman wid
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alla riksdagar sedan 1840, revisor i StatS- Banko- och Riks- 
gäldswerken samt i Malmö distont flera är, direktör wid sist- 
nämnde inrättning sedan 1848, L. N. O. 1851.

Gift 'b/g 1829 m. Anna K a t r i n «  Nordstrom, dotter 
af handlanden JonaS N. i Malmö. Barn: M a r i a  Char-  
lot ta Augusta, f. 1830, g. m. Pastorsadjunkten MänS 
Böös 1852. — Er ik  Johan Oskar, f. 1832. — Car l  
Ludwig  Theodor, f. 1834. — Chr is t in« U lr ika ,  
f. »/.2 1836. — Anna Soph ia  C a ro l ina ,  f. 1838. — 
Emma Clara  Ama l ia ,  f. ^  1840.— H u lda  M ine rva  
Aure l ia  f. "/§ 1843. — M a r t i n  Are l  Chr is t ian  f. 
1845.

Ayrkoherdar i Sj'örup och Aals lös«.

1. Henrik Björnsson uppgifwes hafwa warit Pa
stor har 1588.

2. Gertt Henrichsfön war deputerad frän Ljunits 
härad wid hyllningen 1610 och hade dä warit Pastor har nä- 
gra är, ty Han nämnes i ett af Tryggonii ar 1606 utgifna 
flaldestycken. Poeten kallar honom för en gammal bekant och 
förtrogen wän. BiskopSvisttation hölls 1616 och 1619; den 
sednare gangen höll bistopen ej blott förhör, utan äfwen pre- 
dikan; sollet äladeö att ringa "fredSklockan."

3. Gregers Eilertsson, en Madsbo, blef enligt 
en uppgift pastor här 1625, enligt en annan 1629; att Han 
war här 1632 är säkert. Wid biffopsvisitation 1627 befannö 
ungdomens underwiSning wara försummad, men wid enahanda 
tillsälle 1635 gafö anledning till mera belätenhet i detta hän- 
seende. H:r Gregers nämnes som pastor 1658, men af ett bref 
frän bistop Winstrup t ill generalguvernören 1662 finner man, 
att pastocatet detta är blifw it ledigt derigenom att pastor frän- 
trädt det. — Gift med Anna Michelsdot ter .

4. Rasmus Jensön Harboe, född 1632, blef efter 
dimission frän Lunds skola student i Köpenhamn 1652, an- 
mäldes 1662 af bistopen till att erhälla generalguvernö-
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renS collation-bref ä Sjörups Pastorat och prestwigdeS ^ 2  s. 
ä. Af kons. Prot. syneS att en prest wid nainn ASsar warit 
här 1696, men Han har wäl blott warit adjunkt. Harboe dog 
1699. — Gift med Jngeborg ChristenSdotter Lund,  
med hwilken Han habe nio barn. Sonen Knu t  blef dragon 
1700 och sökte 1710 att fä platS pä ett hoSpital. En dotter 
blef gifl med efterträdaren. Enkan förklarade sig wilja säsom 
en gammal hustru lefwa enslig och lämna den nye pastorn fritt 
wal mellan henneS fyra giftwurna döttrar, men beklagade att 
Han utlät sig sä som stode det i Hans behag om Han Wille gifta 
sig i presthuset eller icke. Hon lefde ännu 1710.

5. N i l s  E n g e lh o lm  war född i Skäne, troligen i 
Engelholm, af swenfla föräldrar. Fadren Olof Nilsson stall 
hafwa i generalguvernören Sperlings tid, dä Malmö belägra- 
deS, en natt seglat förbi fiendtliga flottan t il l Lübeck med bref 
och werlar pä franffa subsidier. N ils E. blef 1686 student i 
Lund, men studerade 1690 i Greifswald, der Han ock lär blif- 
wit Magister, prestwigdeS 1700 '/« t ill Pastor härstädes och in- 
stallerades 1701 af biflop SteuchiuS. E. anmälde 1705 
att brosogden JönS Häkansson, som bodde i ett kyrkohus i 
Katslösa, lät det, isynnerhet florstenen, alldeleS förfalla, t ill 
fara för kyrkan, samt genom offentlig öhlsalu förorsakade inso- 
lentier wid gudstjensten; med anledntng häraf anhöll konsisto- 
rium hoS generalguvernören, att, säsom otiänligt syntes att 
kyrkiohuse« genom flike öhlsalu och krögeri mißbrukades, Jöns 
HäkanSson förmedelst sit röte och förderf künde afsägas ifrä 
huset, der förre pastorS enka gerna Wille bo och det förbättra 
m. in. E. ädagalade mycken omsorg för sin familj. 1711 Wille 
Han i konsistorium deponera 400 daler för sina twä döttrarS 
räkning, för det fall att Han flulle dö af pesten. 1724 begärde 
Han för sin familj tillförsäkran om att blifwa bibehällen wid 
pastoratet. Död 1727. Hans efterlämnade enka kallaS 
Chris t inna. Konststorii handlingar upplysa att hon 1702 
"wäntades komma i barnsang efter julhelgen" och att E. 1724 
habe ser barn. En dotter lär warit gift med vice past. Jöns 
Höchstem.

6. Johannes Engelström, son af prosten N. En- 
gelhvlm i TullStorp och född der "/,2  1695, blef student 1711
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och prestwigdes '/, 1719 till hofprest hoS guvernören i Skäne, 
grefwe C. G. Härd. Wid prestmöte 1727 war Han respon- 
denS. Trött wid hoflefwernet, säsom det heter i ett konsistorii 
bref, sökte Han 1728 detta Pastorat, hwartill Han följande äret 
utnämndeS. Död 1731, utan att efterlämna hustru eller 
barn.

7. Jacob Broch, son af kyrkoh. i Halmstad Hans 
B. och född °/,g 1690, blef efter enstild underwisning student 
1707 och prestwigdes 17 iß pä kallelse af swägern, prosten 
Lars Engstedt i Borreby. Denne rekommenderade honom 1727 
till befordran och skref derjemte till bistopen: "Then höga gnnst, 
som honom i detta malet wederfares, skall icke allenast jag utan 
ock Han sjelf med styldig tacksamhet sä uti sjelfwa wärket wisa, 
att bade Han och jag mä kunna fcamdeleS hugna oß af Ed. 
Faderl. Högw:s höga gunst." B. blef 1731 Pastor här- 
städes, lilltr. s. a., och blef efter enhällig kallelse af prestersta- 
pet i kontraktet prost '̂/s 1753. Död'"/, 1762. — I  nämnda 
bref uppgifweö B. wara förlofwad med EngstedtS dotter, men 
denna förbindelse lärer ej blifwit fullbordad genom giftermäl. 
Han blef 1731 gift med Barba ra  Oppman, prestdotter 
frän Wisseltofta och enka efter kyrkoh. derstädeS P. GistreniuS; 
hon dog 1753. B. habe inga egna barn, men berömmes säsom 
en förträfflig styffar för hustruns barn med sin förre man.

8. Nils Gistren, företrädarenS styfson, föddeS i Wis
seltofta 1720, prestwigdes ^'/,2 1745 till tjenstgöring här- 
städeS och blef pastor ^  1763. Han stall warit en ifrig jä- 
gare och berättas hafwa pä ett jagtparti wunnit landshöfding 
Sjöblads synnerliga ynnest. Död ogift "/„ 1766.

9. Lars Widing, son af prosten W. i Oppmanna och 
Christin» Blanrius, föddeS 1720, prestwigdes 1742 till 
biträde ät fadren och blef s. ä. Magister. Han skref stun- 
dom vers, och sorgeqwäden af honom äro tryckta jemte de lik- 
predikningar, som bifiop BenzeliuS höll öfwer Hans far och en 
Hans syster. Efter fadren ärfde Han betydlig förmögenhet och 
stall warit den rikaste pastorSadjunkt i stiftet. 1766 blef 
Han pastor härstädeS. Död 1775. — Gift 1762 m. Anna 
Chr is t in« Gersonius,  med hwilken Han hade fyra söner, 
nemligen Hans ,  Jakob Samuel ,  LarS Andreas och
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t ronel la.

10. Andreas Rönbeck, son af prosten Mathias R.
i Nstad, söddes "'/,2 1741 i Barkäkra, der fadren dä war Pa
stor, blef student 1752 i Lund, 1762 i Greifswald, Magister 
pä sistnämnda stalle s. ä., prestwigd "/z 1763 pä. kallelse af 
pastorn härstädeS N. Gistren, kollega wid UstadS flola 1766, 
kallades 1775 till fjerde profpredikant HärstädeS, inkallades ^  
<777 till pastoraleramen och utnämndeS till pastor '^4 s. ä., 
blef 1787 vice och '"/§ 1793 ordinarie prost i Ljunits ochHer- 
restads härader. Död 1801. Prosten Olsson i S. Willie 
höll likpredikan öfwec honom och flildrade honom säsom en 
gudfruktig man, trofast wän och oförtrutet werksam lärare, 
den der genom predikande, katechisation och enflilda samtal 
werkat för stna ähörares underwiSning, uppbyggelse och för- 
bättring. — Gift 1. 1777 med I n g r i d  Ot te rs t röm,
dotter af kyrkoh. Elias O. i Kjellstorp; hon dog 1790. 
2. "/12 s. Z. „1. Char lo t ta  Lvwisa S tenho f f ,  dotter af 
prosten Swen S. i Christianstad; hon war född 1749 och öf- 
werlefde sin man. I  intetdera äktenflapet hade Han nägra barn.

11. Lars Hellman föddes i Lund ^  1754 och war 
son af däwarande stadskomministern, sedan prosten i Mällby 
Anders H., blef student 1770, Magister 1775, vice kollega wid 
Christianstads flola 1779, ordinarie 1780, prestwigd i Werjö 
'/tz 1794. Han lämnade floltjensten för alt mottaga klockare- 
lägenheten i Mällby och blifwa sin faders vikarie, i sörhopp- 
ning att ocksä fä efterträda honom som kyrkoherde. Denna sör- 
hoppning gick likwäl icke i fullbordan? 1800 sökte Han Wins- 
löfs pastorat; Hans stägting Professor I .  I .  Hellman yttrade 
wid fürflagetS upprättande, att Han wäl gerna lämnat honom 
ett rum ä förflaget i anseende till ha»S mänga tjenstär, " t il l 
förtigande af den bekymmersamma ställning att hafwa lämnat 
sin flolsyßla nnder förhoppning att Han flulle kommit i nädig 
ätanka till Mällby pastorat efter sin sal. fader. Sedan detta 
hopp stagit honom felt, äger Han ingen annan resource med en 
sjuk hustru, än til den förödmjukande tjensten att wara klockare 
under den i näder tilförordnade kyrkoherden och kgl. hofpredi- 
kanten Schönbeck. Men oaktadt desse ömmande considerationer,

313
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som vice Pastor Hellman är min slägting och pä det jag icke 
inä kunna sägas för slägtffapens stull honom föredragit, näm- 
ner jag i 3:dje rummet rector scholcr mag. L. Gadd" (De twä 
förre ruinmen tillföllo doktor C. Kullberg och kyrkoh. Appel
berg). H. blef Pastor här »/z 1802, tilltr. 1803. Död */-, 
1821. — Gift ^  1786 med Chr is t ian»  Hard tman,  f. 
1759, dotier af apothekaren i Christianstad Johan Henrik H. 
och Lucia Katrin» Hillebrand. De hade inga barn.

12. F red rik  Ludwig F o l l in ,  son af kyrkoh. i Ottarp 
Samuel F., föddes derstädes "/? 1783, blef student 180>, Ma
gister 1808, vice kollega wid Malmö stola s. ä., prestwigd^^ 
1809, ordin. kollega wid nämnde stola 1810, tjenstgjorde der- 
jemte som Pastorsadjunkt i Malmö, blef Pastor här " / ,  1822, 
tilltr. 1824, erhöll sedan prostetitel och dog 1841. — Gift 
1816 m. Anna Soph ia  Schönbeck, dotier af kyrkoh.JönS 
Erik S. i Tranäs. Barn: Samue l  Er ik  Va len t in ,  f. "V,? 
1823. — Johan Chr is t ian ,  f. ^  1828. — Johanna 
Caro l ina ,  f. ^/z 1825; g. m. vice pastorn K. O. Holmstedt. 
Emma W i lhe lm ina ,  f. 1830.

13. L ars  S ö d erg ren , son af bonden JönS HäkanS- 
son och Bengta Persdotter i Jemshög och född der 1797, 
blef student 1816, prestwigd ^"/,2 1820, vice kollega wid stolan 
i Carlshamn 1817, i Ustad 1824, ordinarie kollega i Helsing
borg 1827, Pastor här ^  1842, tilltr. 1845, erhöll prostetitel 
1852.

Gift 1839 med Beata Chr is t in»  Henckel, dotier af 
bryggaren Peter H. i Helsingborg. Barn: Johan Peter f. 
'°/s 1841.

Ryrkoherdar i Wads S. Mari« församliug,
med hwilken 1677 Ö ja  och Hedeskoga socknars Pastorat 
förenades enligt kgl. tillätelse, gifwen är 1663.

1. Tycho Christierni nämnes främst bland de Pre
ster srän Nstad, hwilka deltogo i ett 1520 i Köpenhamn an-
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ställdt theologiflt samtal mellan katholiker och protestanter, och 
war alltsä säkert Pastor wid förnämsta kyrkan i Nstad (Som- 
mel. Samt.).

2. Jakob N ie lsen , "prowist oc sogneprcest udi M -  
sted" nämneS som deltagande i biflopswalet i Lund 1560.

3. M o rte n  A lbredtzön är troligen den Martinus 
Alberti, som 1572 prestwigdes till "ivinistor verki in aulr» 
Suaneholm." 1578 war Han pastor wid hufwudkyrkan i Nstad 
och deltog i biskopSwalet i Lund s. ä. 1584 och 1600 före- 
kommer Han som prost i HerrestadS härad och 1610 äfwen i 
Ljunits. Tryggonius räknar honom "bland sina synnerlige pa- 
troner, som lagt grundwalen för Hans lycka", och önskar honom 
Nestors älder. Hwilket är Han dog är ej kändt. Albrect Mor- 
tenösön, past. i Öja, war troligen Hans son.

4. L a n ritz  PederSsön är troligen den Laurentius 
Holm i Nstad, med hwilken prosten Bertil Knutsson i Löderup 
brefwerlade; i sä fall har Han omkr. är 1619 kommit Hit och 
förut warit i Lund. I  V.B. nämnes Han som Magister och 
prost samt kallaS "en gammal, befledlig och from man." Om 
Hans ämbetSförwaltning förelommer der intet; de flera visita« 
tioner, som Hollos i Nstad 1612—1636, synaS hafwameraan- 
gätt stolan än pastoratct; sjukhuset besöktes ocksä stundom och 
befannS 1620 och 1622 i däligt flick genom föreständarnas 
wärdslöshet och oredlighet. Mäster Lauritz har utgifwit en 
likpredikan öfwer borgmästaren i Nstad, Olof Kosod, tr. 1636 
i Kphmn.

5. Anders N ielssen prestwigdes till pastorhärstädeS 
d/,2 1643 och hade dä redan förwärfwat stg magistergrad. As 
en flrift frän kapellanen Ions Pedersen finner man, att, mäster 
Anders under krigsoroligheter i Skäne rest öfwer t ill Danmark 
och warit borta ungefär twä är. Nämnde kapellan klagade 
1650, att pastor icke Wille läta honom "participeris och deel- 
achtiggiöriS i den uvisse indkomst, som udi menigheden forefal- 
der", utan "saa got som thager brödet aff munden" för honom. 
Han kallar i en annan flrift mäster Anders för en "fornemme 
Ebreer och prädikant". Död 1654.

6. H ans Hanssön Resen, son af seländfla biflopen 
med samma namn och sonson af den I. p. 32, 35 och 40
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nämnde biskopen pä Seland Hans Poulsen R., hade studerat 
Ulrikes, blifwit Magister i Köpenhamn 1653 och nägon tid wa- 
rit rektvr wid stolan i Slangerup, da Han efter församlingenS 
kallelse prestwigdes t ill Pastor wid Marioekyrkan i Nstad 
1654. Förmodligen hade bistop Winstrup, som war halfbror 
till Resenii fader, utwerkat denna kallelse. R. blef snart prost 
sä wäl öfwer sin egen församling som öfrige församlingar i Lju-> 
nitS och HerrestadS härader; Han omnämneS nemligen 1655 
som prost. 1662 underskref Han Malmö receß och erhöll 1663 
kgl resol. pä Öja och Hedefloga socknars förening med S. Marice 
församling i Uftad; denna förening stedde dock ej i Hans lifs- 
tid, sä att Han ej kom i ätnjutande af den dermed afsedda för- 
monen. Sistnämnde är kom Han i owänstap med stadenS borg- 
mästare Gavelius, som pästod att prostens hustru skulle hafwa 
"talet nogle ordh med Hans hustru och döttre udi deris huuß 
udi Eenrom", hwilka ord Han förmente "sit barns oc huuses 
crre at vcrre for ncrr." Äret derefter blef R. anklagad att hafwa 
i en predikan angripit borgmästaren med äreröriga utlätelser. 
Det uppgafs, att Han först "Aoneraliter straffat tjuffweri, ho- 
rerie oc lögn", men sedan omtalat Achabs och Jesebels rege
mente och "pä sädant satt applicerat det onda, som om dem 
sades, pä närwarande tid och omständigheter", att Han sagt, 
att det wore att befara det "sädana öfwerhetspersoner funneö 
här innom dörrarna." Uti ett bref till generalguvernören ur- 
säktar bistop Winstrup sin anförwandt. Han omtalar först, att 
denne i samma predikan, hwari de ord förekommo, hwilka trod- 
des äsyfta borgmästaren, mycket berömt generalguvernören och 
uppmanat församlingen att tacka Gud för "sädan fromb och 
mildh en Gouverneur"; hwad widare angick de klagomäl som 
blifwit anförda deröfwer att R. "raaber höit oc flaar i prorke- 
stolen", sä förmente biskopen, att detta icke ffäligen künde läg- 
gas R. till last, enär "enhuer prest hafwer ^estus, som Hans 
natur er, och Johannes den döber selff war en raabendis röst, 
och Gudh selff udi sit ordh hafwer befalet en Prest at oplöfte 
sin röst som en bassune och raabe, och handh icke altidh kan 
twinge sigh, at handh jo pro Aravitnto rei aut materiss ack 
vetioruentiaiu maa erciteris, thi det Heber naturain expslla« 
kuroa e to .------- och da handh haffwer efterfölgt Propheterne
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och serdeleS Eliam, Ja Mosen, som aff wrede imodh Afguderi 
flogh Herrens Steentaffler itu, hwilcket waar mere endh at flaa 
paa previckestolen, som derwedh icke slaaes itu. Hwadheffter- 
tryck künde een prestes straffpredicken haffue isynderlighedh hoß 
dee haarnackede, dersom hand altid ffulde staa pä predickestolen 
som en Ktoicus" m. m. Man Wille äfwen beflylla R. sör för- 
seelser in puncto scxti. Har Han utgifwit en likpredikan öf- 
wer Erik Hardenberg Gyllenstjerna, Malmö 1677; den är strif- 
wen i den tidenS konstlade maner och med mycket lärdomspräl 
samt afhandlar följande ämne: "Guds Borns störe Bitterhed i 
denne Jordiste Fred oc Guds störe hiclp i denne störe Bitter
hed til den Himmelske Fred." Död 1675. Hans efterlämnade 
hustru hette Jngeborg och skulle 1681 gifta stg i Danmark, 
men fordrade likwäl enkegenant frän Ustad.

7. M a g n u s  Lacander, smälänning, blef 1667 in, 
flrifwen so», student wid LundS unioersitet, prestwigdes i Lund 
^  1672 kill hofprest hos gr. Pontus Fredrik De la Gardie 
och blef 1675 Pastor härstädeS, hwarjemte Han 1677 erhöll 
Öja och Hedeftoga socknars pastorat. Enligt eil anteckning 
stall Han '*/, 1677 hafwa hällit den första swensta predikan i 
Ustad. Den äldsta kyrkoboken, som sör närwarande finnes i 
Ustad, är af honom börjad 1679 "efter den hugneliga freden," 
sedan de förre under kriget förkommit. När L. blef utnämnd 
till häradsprost är icke kändt, men 1680 innehade Han denna 
befattning. Han syneS hafwa warit en driftig man och stref 
mycket ofta länga bref till bistopen om kyrkans och stolans an, 
gelägenheter. För uniformiteten ädagalade Han mycken werk- 
samhet. I  September 1681 berättade Han, att med unisormi- 
teten gick det nägorlunda i Hans församlingar, men beklagade 
att "prerpositus pä östersidan" och "närmaste grannen" bekymrade 
stg föga derom; troligen äsyflas prosten Olof Bertelsson i 
Löderup och pastorn wid S:t Petri förs. i Ustad LarS Borup. 
L. künde es rätt sämjaS med sistnämnde stn ämbetöbroder; dä 
Han engäng nekat en i S:t Petri förs. boende Person att sä 
wigas af Borup med sin trolofwade, som tillhörde S:t Marice 
förs., sä förklarade konsistorium, att L. ej borde förhindra, att 
Borup wigseln förrättade, samt sjelf taga stg till wara för 
onödiga twister, helft ingen fräga war om minskning i Hans
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inkomster. Äfwen i Borups efterträdareS, R. Fontelii, tid 
war osämja mellan bäda pastorerna i staden. Fontelius kla- 
gade att L. dopt barn i S:t Petri församling samt absolverat 
en i samma församling boende Person; med anledning häraf 
yttrade konsistorium fin önstan och förhoppning, att L. fram- 
deles "pr/ecaverade alla ingrepp i mag. Fontelii ämbete och 
intrader samt att god enighet och sämja dem emellan mätte 
styrkas och stabilieras." L. beklagade sig '/, 1683 i bref till 
bistopen, deröfwer att borgerskapet beflntat att "ej mera offra 
t ill presterna, utan löna dem säsom uppe riket, efter wi hafwa 
lika kyrkoseder med dem;" efter presterffapetS remonstration hade 
om julen alla "de fromme" dels offrat i kyrkan, delS stickat offer 
hem till presterna, men om pästen hade ingen af Magistraten 
welat börja att offra, hwilket Haft den päföljd att mänga, som 
kommit med god wilja att offra, underlätit det; "mäste alltsä 
HerranS tjenare stä der för Herrans heliga Altäre säsom en 
föraktelse för dem bade i HögmäSsan och Aftonsängen, med 
hwad suckande hjerta känner Gud bäst;" sedan presterstavet änyo 
protcsterat mot borgerstapetS beflut att icke offra, hade offer 
erhällits om pingsten. Borgmästare och Räd lät 1686 genom 
stadsnotarien fräga L. "pä hwad fundament Han understätt 
sig göra en sädan förändring med predikningarne, att de i 
stället pä de ordinarie predikotimmar anställa ett nytt werk af 
främmande predikanter och för de upplagne och anordnade ter- 
terne taga sig andra predikningar före som landet i de tider, 
men intet staden eller deß inwänar« angär." Denna fräga 
iterades 1688. Hwari den öfwerklagade förändringen bestätt, 
kan man ej inse af ffrifwelserna derom. Sedermera blef den 
förändring införd, att särflild ottesäng hölls i Marioekyrkan, 
i stället för att sädan gudstjenst förut endast hällitS i Petrikyr- 
kan för bäda församlingarna; L. stall genom denna förändring 
wunnit en betydlig inkomst, enär Han erhöll hwad som insamla- 
deS i häfwarna i ottesängsgudstjensten, med hwilken kommunio« 
nen stod i sammanhang och hwilken derföre war talrikt besökt. Den 
nedfallna spirgn pä kyrktornet uppsatteS i L:s tid, sedan medel 
dertill blifwit samlade äfwen frän utrikeS orter. L. anmälde 
"'/,2 1690 att pä rädhuset "«gerades comedier eller fastmera 
göcklerij om söndagarne, äominioa 1 ^.äv. om Judith och
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Holofernes, äow. 2 ^äv. «m den rika mannen och Lazarus, 
hwilket ehuru förbudet i förordningen om Sabbatsbrott, dock 
lockade fast mera soll än gudstjensten;" konsistorium swarade 
'"/12' "Hwad comedier eller göklespeel anlanger, som D. R. 
flrifwer at dar i staden om Söndagarna föröfwas, kan 1 . 1i. 
tala med Magistraten, sörehällandes dem at sädant strider emot 
Guds ord om SabbatenS rätta Helgelse, sä wäl som och är 
af K. M . förbudit." L. stref s- ä., att Han sörut gjort 
Magistraten uppmärksam härpä, men Hans föreställningar hade 
ej blifwit aktade; dock hade sedermera det tillämnade flädespelet, 
"om Doctor Fausto," blifwit inställdt och komedianterna "reft 
uppät före Helgen." Biflop Hahn tyckte nägvngäng, att L. 
icke förfor nog allwarsamt, t. er. dä Han Wille frän plikt fri- 
taga Erik von MöllenS hustru, pä henneS föregifwande, att 
det af Henne sramfödda barnet ej warit fullgänget; bistope», 
som wißte "att suspicion war att mannen icke Wille erkänna 
barnet för gvdt," bad L. akta sig, att Han icke matte "sä lamt 
handtera saken och palliera odygden. Ed. Ehrwyrd. har jord- 
gummor som kunna betyga om barnet är fullgänget, Han har 
ock Magistratspersoner, som äfwen wäl kunna det pröfwa. 
Men jag kan wäl tänkia war« för E. E. säkrast öfwerse allt- 
sammans och fliuta stullen pä en annan. Derföre som E. E. 
aldrig hos Consistorium sig härom förfrägat, och min private 
päminnelse ej ansett af annat würde än gansta ringa, sä lem- 
nar jag E. E. frihet sä länge, at giöra och läta härutinnan 
som I  kunnen bäst förswara." Öja och Hedefloga sörsamlin- 
gar woro icke belätna med att de blifwit lagde under staden. 
De beswärade sig 1688 deröfwer att de, "som alltid tillförene 
as älder Haft och rikeligen underhällit sin egen sockneherre och 
siälasörjare, nu underlagde woro Nstads by och församling," 
hwaraf sörorsakades att de mäste wänta pä gudstjensten hela 
förmiddagen, och "när wi dä som lengst wäntat hafwe, kommer 
mest en oordinerat student, som oß med een lithen Sermon eller 
predikan afspisar, dä degnen föruth een Psalm och efter alle- 
nast ett verS siungit hafwer, sä at wi (Gudh bättre) fastfliäl- 
lan nägon prest för wäre Altäre bekomma kunna, ja, det som 
beklagligast är, de störe Högtidsdagar, som synnerligen Juhl, 
PLfla och Pingstdagar, dä man sine förnembste högtider begär
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och högtideligen celebrera will, äo icke storre Ceremonier uthi 
wära kyrkor än een gemen Vekudag, bede- eller bönnedagh af 
een Student förrättade;" nattwardsgängen fördröjdeS ända till 
eftermiddagen, hwilket isyunerhet för hafwande qwinnor war be- 
swärligt m. m. Församlingarna anhöllo med anledning häraf 
hoS generalguvernören, att dem mätte förunnas att säsom förr 
hafwa sin egen särflilde sockenprest, men pä denna begäran 
fästadeS intet afseende. L. anmälde 1690 att '^/,2 s. ä., 
dä fältmarstalken O. W. Königsmarck begrofs i Stade, hade 
öfwer honom likpredikan blifwit Hallen i sju kyrkor päUstadS- 
trakten, i hwilkas socknar den aflidnes egendomar woro be- 
lägne; i Balkäkra hade predikan hallits af pastor Forbus, i 
Snärestad af P. Uppendick frän Nöbbelöf, i Sjörup af Harboe, 
i KatSlösa af Fredr. Jönsson frän S. Willie, i Skärby af 
Munthe, i Bjeresjö af Fonteliuö och i Herrestad af FrizeliuS; 
predikoterten hade warit Pf. 144: 1, 2, 3 och ringning med alla 
klockorna hade flett i ofwannämnde kyrkor ända frän begraf- 
ningsdagen till den 23 December; L. hemställde t ill konsisto- 
rium, "hwad pä sädant nytt och osedwanligt predikande Wille 
följa;" Han hade äfwen sjelf blifwit anmodad att ombesörja 
predikan och ringning i Öja och Hedeskvga kyrkor, men swarat 
sig intet sädant kunna företaga utan biflopenS tillätelse. Konsi
storium uppdrog ät L. att förekalla de nämnde presterna och 
spörja dem 1. "af hwad myndighet de sädan gjort; 2. om nägon 
dem det befallt; 3. om det kommer öfwerens med kyrkoordnin, 
gen och deras derpä aflagda jurament; 4. huru de mena sig 
deröfwer sörklara kunna." Alla uppgäfwo, att de predikat pä 
begäran af öfwerkommissarien Ehrenflycht, som de förmodat 
hafwa fätt K. M:S eller konsistorii tillätelse att föranstalta om 
sä mänga predikningar, och äberopade ett kgl. br. af är 1664, 
hwilket tillät att wid adliga begrafningar öfliga ceremonier och 
solenniteter bibehällaS, "allenast derwid iakttages en behagelig 
sparsamhet" o. s. w. Nägot answar lärer icke ädönitö de sju 
presterna för deras "osedwanliga predikande." Prosten Lacan- 
der dog wid 60 ärs älder pä sommaren 1701 och begrofs 
s. ä. — HanS hustru hette Marg re ta  Lucia Stürmer.  
Barn: H aqu in ;  blef fadrens efterträdare, — S ig ismund ;  
Wille blifwa prest 1707; konsistorium bad honom icke förhasta
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sig och Wille reflectera pä honom som pä andra, dä Han blefwe 
stickelig. — Michae l  gick i stola i Ustad 1701. — Hedwig  
M a r ia ;  hon begärdeS 1700 till äkta af fadrenS adjunkt Ions 
Högbergh, som i ett till honom källdt friarebref sörsäkrade, 
att hennes "berömmeliga medfödda dygd och snälhet sampt Fru 
ProbstinnanS lofwärda och oförtrötna flitighet i-hushället, i 
hwars fotspär Jungfrun träder, lwS honom uppwäckt en hjer- 
telig kärlek;" prosten insände detta bref till biskopen och 
frägade, om Han behagade samtycka till öktenflapet; förmodli- 
gen wanns icke detta samtycke, ty hon omnämnes sedermera 
säsom gift med köpmannen Johan Bellin i Ustad, som Wille 
stiljas frän Henne i anseende till henneS "opaßlighet och un- 
derstundom päkommande hufwudyra och melancholi."

8. H aquinuS  Laeander, son af företrädaren, föd- 
deS i Ystad 1678, blef studeitt 1692, medföljde 1697 pro
sten Barfoth frän Glemminge, som war riksdagöman, till Stock
holm, der Han predikade med ärkebiskop Swebilii tillätelse samt 
erhöll kallelse till predikoämbetet af öfwerhofpredikanten Jöran 
Wallin, hwarefter Han prestwigdes i Upsala 1698. En 
adjunktsbeställning wid Jakobs förs. i Stockholm erbjödS ho
nom, inen Han afflog detta anbud för att i stallet blifwa sin 
faderS medhjelpare. 1698 blef Han Magister i Lund och erhöll 
s. ä. ett kollegat wid DstadS stola. 1699 sökte Han att blifwa 
stadskomminister i Ustad, men det mißlyckadeS derigenom att 
Magistraten arbetade för en annan sökande. 1700 blef L. rek- 
tor wid stolan och 1701 efter fadrenS död förordnad att förestä 
Ustads pastorat. Genom kgl. fullmagt, utfärdad i Praga wid 
Warschau 1703, blef Han Pastor i Ustads S:t Marice Pa
storat, blef 1705 inspektor öfwer derwarande stola och erhöll 
b"/,2 1704 prostetitel, hwilken Han "för en diScret nyährsstänk 
demödigst upptog." Wid prestmöte 1706 hade Han uppdrag 
att predika och 1714 att presidera, blef 1715 vice och 1716 
ordinarie häradSprost samt war 1719 riksdagsfullmägtig och 
predikade under riksdagen pä kungliga hofwet. Han synes 
alltsä hafwa egt anseende säsom en begäfwad prcdikant samt 
en kunnig och anwändbar man. För renlärighet war Han gansta 
nitist och syneS, ätminstone pä äldre dagar, hafwa ansett stna 
wanliga presterliga göromäl mindre wigtiga an att säsom för-2t
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fattare och bokgranflare bekämpa pietism, Dippelianism m. m. 
Han hade uppdrag att gransta de böcker som frän Ulrikes ort 
infördes t ill Ustad. 1707 anmälde Han, att en bokkista, till- 
hörande studenten DepkiniuS, inkominit, hwari päträffatS "en 
Wart med titel eontrovorsiss rvckntiorvs i8^lloretistioss, k is- 
tistio«, luclikkorvolistio», (übiliastiom Derrainistioss jemle 
Brownii pövuäoäoxls. epickeoaivir"» men dä der ocksä fanns 
"rrsutation af samma controversier samt D:r FechtS och andre 
IheoloZorum berömmelige collegier, och dä Ulvns. Depkinius 
genom testimonier wisat sig wara rigtig i den rena evan- 
geliffa läran," sä hemställdes till konsistorium, om icke honom 
künde tillätas att sä bruka ofwannämnda böcker. 1715 begärde 
öfwerstäthällaren C. GyllenstjernaS enka pfalzgrefwinnan Ka
trin«, att under hennes wistande i Mad dagliga bönestunder 
och pä alla helgdagar predikan mätte hoS Henne förrättas; L. 
som fruktade att bryta mot konventikelförbudet, om Han biföll 
grefwinnanS önstan, förfrägade sig derom i konsistorium. 1730 
anmälde Han att handelsmannen Christian Friis, som höll 
wärdshus sör resande och derföre hade tillfälle att Hora "alle- 
handa fanatiffe discurser," länge ashällit sig frän kyrka och 
nattwardSgäng. 1.740 anmälde L. ankomsten af en del böcker, 
bland hwilka Han likwäl sjelf ausäg flera för offadliga, eine- 
dan "intet utom Historist berättelse nägot till irring anledning 
giswande" i dem förefannS; deremot synes Han icke warit säker 
om ostadligheten af H. Müllers Erquickstunden, Zellers sub- 
sickirwa memorisß zu nützl. Wiederholung des Scriverschen 
Seelenschatzes m. st. Jnnom sitt pastorat künde L. icke upprätt, 
hälla ordning och sämja. Klagomäl öfwer oenighet förspordeS 
(jsr. p. 237), och kyrkorädet anmälde 1737 att mycken oreda 
rgde rum med asseende pä kyrkosängen, att siffrorna orätt upp- 
hängdeS och att stolpiltarna lupo in och ut under gudStjensten; 
konsistorium lofwade att anställa undersökning. L. war pa 
sednare ären icke noggrann med erpeditioners insändande till 
konsistorium och 1742 mäste Han ät kyrkoh. LamecuS öswer- 
lemna den uppbörd som tillkom prostetjenste». I  ekonomista mal 
war Han äfwen annars mindre ordentlig; Han uppbar t. er. en 
dkl preMmeratiansmedel för sin bok mot Dippel, men betalte 
icke tryckningskostnaden. Ntom detta arbete, som har titeln:
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nus, eller Christeligit Swar pä then namnkunniga Bedraga
rens Joh. Conr. Dippels antichristista Frägor, Götheb. 1741, 
utgaf L. ett par likpredikningar. Den ena, hällen öfwer hand
landen C. H. Rogge har till tert 2 Cor. 5: 1 och är flrifwen 
i gaminalmodig stil. MennistanS kropp jemföres i änledning 
af irrten med ett hus, för deß ringhet, ty hwad är ringare än 
stoft och asta? för stoftets lätthet, för detta ämnes bräcklighet, 
för jordens tyngd, som alltid w ill nedät, rn. m. Den liknas 
widare wid en hydda, wid förbundsenS tabernakel, der GudS 
herrlighet bodde, men som likwäl bars genom den beswärliga 
öknen, wid tält som brukas i krig, hwari man mäste uthärda 
Mangel, olägenhet, ängest m. m. Kröppen liknas ock flutligen 
wid en grönstande hydda, "hafwande then konstbildande Natu
ren mycket herrligt med stn pentzel afmählat i gräset och blom- 
morne wär bräcklige kroppS tillstand och wäsende." Den aN- 
dra as L. utgisna likpredikan, hällen öfwer Arel Gyllenstjerna 
till Swaneholm m. m., är betydligt längre, lärdare och konsti- 
gare än den förra; med änledning af Eph. 2: 4, 5, 6, 7 af- 
handlar den: "DödenS inbrott genom fönstren i HjertatS Pa- 
lats, bemött af LifwetS Christi magt ifrän det Himmelfla 
Palatset, som wisar oß i orden 1. ett dägeligt S t je rne l juS  
klarast lysande i nattenS mörker, 2. ett christeligt S t je rne lo pp  
endast syftande pä Salighetens mäloch 3. en salig S t je rne -  
f t r i d  herrligt segrande med RädenS Wapn.'^ L. war mycket 
ifrig för att ottesängsgudStjensterna mätte afstaffaS, eller ocksä 
med särstild lön honom wedergäklaS; de habe redan kostat ho- 
nom 940 daler smt. o. s. w. Församlingen önstade dessa gudS- 
tjensters bibehällande och förmente att, om prosten "ej hindrade 
sig med andra studier och arbeten," künde Han stä ut med otte- 
sängSpredikningarne, hwilka i alla fall icke för hanS älderdoms 
skull borde afstaffaS; isynnerhet Wille församlingen afstyrka att 
kommunionen endast i sammanhang med högmessan stulle häl- 
laS, emedan dä "tjenstehjon, som sällan komma i högmäSsan, 
icke stulle fä profitera af ett sädant andeligt nöje." L. afled 

1743. — Gift 1. i Ystad 1697 med Anna Beata 
Donner,  hwarS fader war rädman i Mad. 2. i Jfwetofta 

1742 m. Anna Chr is t ina  Petrcea, prestdolter frän
2t»
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Tranäs och enka efter prosten P. BlanriuS i Köpinge. Med 
ingendera hustrun hade L. nägra barn; den sista flall enligt 
Eliiigren "intet warit af den behagligaste character."

9. M a th ia s  Rönbeck, son af hemmanSegaren Ions 
Larsson och Boel Mattsdotter i Jemshög och bror till pro- 
starne JönS R. i Malmö och Abraham R. i Gärdstänga, föd- 
deö 1708, blef redan följande äret faderlös och uppfostra- 
des derefter af sin äldste bror Jöns R. samt blef student 1724. 
1729 besökte Han för en kortare tid Upsala akademi, war der- 
efter ett par är informator i Roslagen hos en ryttmästare Hast- 
fehr och äterwände sedan till Lund i tanka att studera medicin, 
men pä prof. H . Bcnzelii inrädan egnade Han sig i stället ät 
det Presterliga lallet och prestwigdeS 1733 till nämnde pro-, 
fessorö komminister wid Stängby Pastorat. l734 blef Han 
Magister och 1735 pastor i Barkäkra, 1744 Pastor wid 
Ustads S:t Petri Pastorat, tilltradde det s. ä. pä Höften, pre- 
dikade wid samma tid prof för pastorsbeställningen wid S:t 
Marice pastorat och utnämndeS dertill ^^2 1745. Följande 
nyärsdag stref Han till biflopen: "Prädikoembetrt här i staden 
behöfwer nog sä wäl som stolan att sättiaS pä bättre fot, se
dan det kommit i sä stört sörackt, hwilket ej kan ste utan sädana 
medhielpare som hafwa uppbyggeliga gäfwor och genvm et 
anständigt lefwerne hedra sig sjelfwa utom kyrkan. Hos Ed. 
Högw. anhäller derföre allerödmjukast, Ed. Högw. täcktes utse 
mig en af de basta." R. blef 1746 prost öfwer sina egna tre 
socknar och derjemte öfwer S:t Petri förs. i staden, 1762 ^  
prost öfwer Ljunits och Herrestads härader. Han war enakt- 
ningSwärd man och en werksam pastor. För den katechetiska 
underwisningen innom sitt Pastorat utarbetade Han "nödige 
christendomSfrägor," hwilka blefwo tryckta i Lund 1767 och i 
Carlskrona 1770. Äfwen har Han utgifwit likpredikningar öfwer 
kyrkoh. Weidman i Gladsar 1740 och öfwer- prostinnan töst- 
man i Löderup 1771; isynnerhet i den sednare predikan talas 
allwarligt om Christi försoning säsom wär salighets grund. 
För yttre ordnings widmagthällande innom församlingen wer- 
kade Han med allwar och framgäng. Säsom en tidsbild mä 
nämnaS, att Han 1747 anmälde, hurusom dä en nattman och 
Hans hustru blifwit tillsagde att wid nattwardSgäng framträda
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t i l l altaret aldrasist, bade mannen alldeles uteblifwit, men 
hustrun trängt stg fram feinte flera andra, som "derigenom 
blifwit i sin andakt oroade;" R. frägade hum »>ed dessa per- 
soner framdeles borde förhällaS. Konsistorium anmodade pastor 
att föreställa församlingen, att nattmansfolken icke böra förak- 
taS eller afstiljaS frän de öfriga wid nattwardsgäng, emedan 
i Christo intet gäller utan ett nytt kreatur o. s. w. R. dog

1772. — Gift 1. 1735 med Henr ie t ta  M a r ia  Lun- 
niuS, d. o/,„ 1761, dotier as kyrkoh. Anders L. i Barkäkra, 
2. ^ 7  1763 m. Jngeborg E le c t r in ,  d. 1793. dotier af 
prosten Petrus E. i Hwellinge. Det scdnare äktenstapet war 
barnlöst, men i det förra föddes 6 söner och 4 döttrar, af hwilka 
följande öfwerlefde fadren: Chr is t i  na B o t i l l a ,  g. m. pro
sten C. Kemner i N. Rörum. — JönS, f. 1738, d. 1801, 
kommissionSlandtmätare, gift 2 gängcr, men barnlös. — A n 
ders, prost i Sjörup. — Car l  Fredrik,  f. 1743, d. ogist 
som köpman i Landskrona. — Henr ik  M a th ia s ,  f. 1758, 
d. 1794 som handlande och rädman i Astad, g. 1) med Anna 
Christina Letin, med hwilken Han hade sonen Mathias, som 
blef pastor i Kropp, 2) m. Agneta Sylwan, som födde honom 
sonen Olof Abraham 1793.

10. Johan C hristopher E berste in  war son af
regementSchirurgen Christian E. och Maria Kropp, föddeS i 
Malmö 1719, gick i derwarande skola, blef student 1736 och 
ämnadeS lit fadrenS yrke, men beflutade att blifwa prest enligt 
prosten M. Darins räd. Med trenne ädlingar af familjen 
Ribbing, hwilkaS informator Han war, besökte Han Greifs
walds akademi, äterkom sedan till Lund och blef der Magister 
1745. 1748 " /,  blef Han prestwigd t ill huspredikant hoS rikS- 
rädinnan Piper och s. ä. theol. docenS i Lund, 1754 pz 
kallelse af Presidenten C. F. Piper pastor i Söfwestad, som 
'/z s. ä. tillträddeS, 1767 titulär prost och 1772 häradsprost, 
1774 pastor i UstadS S.t Mari« församling med dertillhö- 
rande annerer. Wid prestmöte 1775 presiderade Han för en 
afhandling äe saora eoena. Han har utgifwit likprediknin- 
gar öfwer grefwinnan Piper, född Törnflycht 1753 och öfwer 
prosten Bänge i Lyngby 1772; de äro strifna i en okonstlad 
och hjertlig stil och af bibliskt innehäll. 1786 log Han afsked
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frän prostetjensten. Död 1793; däw. rektor wid UstadS 
stola M . L. Stähl höll ett minnestal öfwer honom i skolan — 
Gift 1756 med U l r i k a  Chr is t ina  Poppelman, dotier af 
aSsessorn i Götha hofrätt Jakob P. och Helena Christina W i, 
nantz samt enka efter prosten Swen Stenhoff i Christianstad; 
hon dog 1773. Af deraS fyra barn lefde endast twä efter sa- 
dren, nemligen U l r i ka  Chr is t ina ,  g. m. direktör P. Billing 
SamuelSson i Malmö, och M a r ia  Jako bin«, g. m. bisto- 
pen C> I .  Eberstein i Wisby.

11. Georg Westberg, son af en handtwerkare och 
född i Tolfta socken af Upsala stift 1750, blef student i 
Upsala 1770, prestwigd derstädeS '"/,2 1776, hertiglig Hof, 
pred. 1783, Pastor härstädeS 1794, tilltr. 1795, titulär 
prost s. ä. Han ihäzkommeS som en hederlig men sträf man, 
habe medelmättiga kunflaper och swaga ämbetSgäfwor, predi- 
kade sällan och war föga werksam som stolinspektor. Död 
1819. — Gift m. Henr iet ta Gustawa Frestare, f. 1760, 
d. 1821, dotier af en perukmakar« i Stockholm; äktenstapet war 
barnlöst.

12. N ilS  C hris topher P s ila n d e r, son af prosten 
Johan Henrik P. i Bunkeflod och född der 1799, blef 
student i Greifswald 1803, i Lund 1809, Magister i Lund 1811, 
prestwigd i Örebro 1812, vice Pastor i Bunkeflod 1814, 
stadskomminister och flottSpred. i Malmö 1817, titulär kgl. hof- 
predikant 1820, Pastor här s. ä., tilltr. 1822, titulär prost 
s. ä., inspektor öfwer DstadS flola 1827.

G ift 1813 med Anna El isabeth Giese, dotier af to- 
lagskassören Peter G .i Malmö och Benedikta Rödding. Barn: 
Johan D an ie l  Pet te r ,  f. 1817, d. som löjtnant. — C a r l  
Fredr ik  Ferdinand,  s. 1823, löjtnant i danfi tjenst. — 
Gusta f  Hen r ik  Leopold, f. 1825. — Johanna Ul r ika  
Benedikta, f. 1814, g.m. kyrkoh. Sylwan i Glemminge.— 
Hedw ig  Char lo t ta  El isabeth,  f. 1816. — Clementine 
Sophie,  f. 1820, g.m. kronobefallningSman N.Estilsson.— 
J u l ie  Henr ie t te ,  f. 1821. — Annette Ca ro l ina ,  f. 
1828. — H i l d a  M a r ia ,  f. 1832.

S k r i f t e r :  se Lunds stiftS Matrikel 1854.
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Ayrkoherdar i G ja  och 'Kedefkoga

före dessa socknarS förening med Ustads S:t Maria församling.
1. Rasmus Juel nämneS utanärtal i stiftSmatrikeln 

af är 1842.
2. Anders Raßmnsson, troligen den förres son, 

enär tillnamnet Juel tllläggeS äfwen honom, wad Pastor här 
1584 och 1585.

3. A l b r i c t  M o r t e n ö s ö n ,  troligen son af prosten 
Morten Albrectöson i Dstad, war född 1580 och stall warit 
Pastor här 1605—1644. Hans namn finneS pä en hyllningSi 
fullmagt af är 1610 och 1630 har Han aflämnat en uppgist 
pä sina inkomster, hwilka woro mycket ringa. Wid biflopS:- 
Visitation 1618 befannS allt war« i förswarligt stick; 1635 
yttrade bistopen belätenhet med församlingarnas tillkänd.

4. H a n s  Chr is tenSsön ,  troligen född i Warde pä 
Jütland, ty Han har stundom tillnamnet Wardus, prestwigdeS 
till Pastor härstädes 1645 och dog k sjunde ämbetSäret 
1651. Han uppgaf 1649 sina inkomster till 6 pund bjugg, 
4 pund räg, 16 tunnor hafra, 4, 6 ä 8 kam, 10 gäß och 4 
daler i offer hwarje högtidsdag; prestgärdenS mark war ringa 
och byggnaderna förfallna eller "aff SwenstenS fiendtllge in- 
fald och unaadige indqwartering" ruinerade; Han ftrmädd« icke 
reparera dem, hwarföre den inbergade grödan förderfwadeS.

5. S t e p h a n  N ie l s s o n ,  bördig frän RanderS, blef
1651 prestwigd som pastor härstädes. Han har 1660 stri-

wit latinsta gratulationöverser till stadskomministern Jens Pe, 
Versen i Ustad, som dä utgifwit en bok. Död 167 i. HanS 
enka W iw ika  PälSdot te r  blef gift med efterträdaren.

6. Johannes  F r i z e l i n ö  1671—1677; se wid St. 
Herrestad.

Ftadskommimstrar i W ad .

1. M o g e n s  M a t t s ö n  nämnes som kapellan i Ustad 
omkr. 1550.
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2. M a ts ,  som 1617 afsatteS frän Silfäkra Pastorat, 
war sedan kapellan härstädes t ill 1620; se I. 256.

3. Hans Jörgenfen, som prestwigdeS i Lund 
1620, nämneö i V.B. säsom komminister i Zlstad.

Jens P allcsen W ardus  1632— 1636; se wid 
Solberga ofwan p. 239.

5. H an s  M ortensen From b warstadskapellan här, 
innan Han blef pastor i Wemmerlöf 1641.

6. Jens Pedersen C lo eg er (Hellesoranus) prest
wigdeS till stadskomminister ^7  1641 och war det till 1681, 
dä Han dog. Han klagade, som ofwan p. 315 nämndt är, 
1650 öfwer prosten Anders Nilssons förmenta ingrepp i Hans 
rältigheter. 1681 klagade Han deröfwer att prosten Lacan- 
der efler nägon tids bortowaro, hwarunder Jens Pedersen fö- 
restatt ämbetet, fordrade redowisning af influtne acridentier; 
det heter i beswärsflriften: "M . Anders Nielsen en fornemme 
Ebreer oc Prädikant, udi ufreden, da wore Swenste hafve ind- 
taget Skäne, forreiste Hand til lkiöbenhafn, sig der at eonser- 
vere, war sä borte pä 2 ährs tijd, indtill freden blef flutet, 
Hand kom tilbage, aldrig lod Han sig meehr om nägen fyrchaf 
mig at begäre, thi Han som een fornufftig mand wißte att han- 
nem der af intet künde medh rette tilkomme"; M . Hans Re« 
sen hade likaledes warit borta 13 weckor; wid hemkomsten tac- 
kade Han, men kräfde intet, ehuru Han mestadels "forsiunet pre- 
dikestolen"; Herr Mäns deremot fordrade sina accidentier för 
den tid Han warit borta — "Endelig sees H:r MonsseS störe 
gierighed och umottelighed, Hans Kongl. Maj:t hafver forlenit 
hannem med tre kostelige kald, som mere end wäl künde föde 
hannem, men will nu hafwe lön for dhett Hand icke hafde tient 
och mig sättige mand i min störe swaghed och älderdom giöre 
fortred." Ä sin sida klagade H:r MonS "att kapellanen, under 
Hans fränwaro i anledning af krigsoroligheterna, höstat Hans 
äkrar och ängar m. m. samt angripit honom med oförswarlige, 
ohörlige och obewiölige blaSphemier." Jens Pedersen utgaf 
1660 en bok med titel "den gyldene Bedekunst."

7. Chrysostom ns N ie lsen  Holbeck, som warit 
Pastor i BjereShög (se I. 412), blef 1682 stadskomminister här
städes och dog 1694.
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8. O lau S  H arm an 1694—1699; se wid Reslöf. 
Nägorstädes förekommer, att Han stämplade ondt mot herr MänS 
Lacander hos generalguvernören, hwilken likwäl "considererade 
probstens fläl och gforde en rättwiS resolution."

9. Johan Ihre, 1699—1701; se wid Löwestad.
10. Per Jfwarsson 1701—1711; se wid NorraRö-

rum.
11. Olof Rndelius, westgöthe, prestwigdeö ^71711 

till att förestä stadSkomministratnren i Ustad, hwarä fullmagt 
erhölls '/z 1712. Död ^  1720 wid 38 ärs älder. Giftm. 
Hedwig  Eleonora Hedeinan, som ock blef gift med efter- 
trädaren. R. habe med Henne fyra barn; sonen O lo f  blef 
Pastor i Görslöf.

12. Gerhard Hegelundh 1721—1734; sewidBroby. 
Han klagade 1722 öfwer sina ringa inkomster och deröfwer att 
Han icke fick bestrida de förrättningar, hwarwid war nägot att 
förtjena.

13. Jakob Q u id in g  1734—1743; se ofwan p. 237.
14. Johan A rendt C o rn te r  1743— 1751; se of, 

wan p. 212.
15. G erhard Fortm eyer, född 1722, blef student 

1736, Magister 1745, prestwigd */, 1746 till tjenstgöring i 
Ustad, stadskomminister derstädes 1751. Död "/§ 1764.

16. P e trn s  H agström , som blifwit Magister iG öt
tingen, prestwigdes 1759 och blef stadskomminister här 
1766. Han wille hafwa rättighet att taga till skrist äfwen 
personer af S. Petri församling, hwilket konsistorium afflog, 
enär Han, ehuru Han höll aftoiisängsgudstjenst äfwen för 
nämnde församling, dock egentligen war att anse säsom prest 
endast wid S. Mari«. Död ^  1785 efterlämnande enka wid 
namn Anna Chr is t ina  Schewenius,  prestdotter frän 
Skurup.

17. Andreas Schwartz 1786—1795; se wid St. 
Köpinge.

18. Samnel Paul Henriksson, som blifwit prest
wigd "/,2 1773 och i ellofwa är tjenstgjort i Ustad, blef stads- 
komiiiinlster 1796 och dog ^  1800. — HanS hustru hette 
Elsa M a r i a  Gräberg ;  hon blef 1802 g. m. prosten Krö-
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ger i Hammenhög. Dottern Ch r is t in«  war gift med prosten 
v. Schantz i Öfraby.

19. E r ik  K rakau  1800—1810; se wid Hofby.
20. C a r l  F red rik  A d ria n  1810—1823; se I. p. 

376 wid Kyrkheddinge; död 1854.
21. Lars G rö n w a ll 1824—1837; se wid Söfwestad.
22. Christian Lorenz Kemner 1837— 1841; se 

wid Bärslöf.
23. C h r is tia n  August S y lv a n  1841—1851; se 

wid Glemminge.
24. Anders Gudmund Palm, son af prosten LarS 

Anders P. i N. Wrai» och född der 1816, dies student 
1833, prestwigd 1839, Magister 1844, stadskomminister 
härstädeS '"/.z 1849, tilltr. 1851.

Ayrkoherdar i Wads S. Petri sorsamling sch Bjeresjö.

1. Anders N i ls  s o » 'uppgifwes hafwa warit pastor 
här 1530.

2. Peder M aarten sen , "prwdicant i KlosterudiNd- 
sted och udi Bjerrittsse Sogn", war deputerad frän Herrestads 
härad wid hyllningen 1584 och war pastor ännu 1610, da Han 
undertecknat en hvllningsfullmagt.

3. Jacob Jenssön uppgifwes hafwa warit pastor 
här redan 1608, hwilket är selaktigt; kanffe har Han dä blif- 
wit medhjelpare här. 1618 war Han otwifwelaktigt pastor, ty 
i V.B. är antecknadt, att Han predikade wid biflopsvisttationen 
s. ä. 1621 hölls ock bistopSvisttation, och det är anmärkt att 
bistopen wid samma tillfälle döpte Pastors barn. H:r Jakob 
predikade; predikan war oklanderlig, och Han sjelf berömines 
säsom en god och tjenstaktig man och icke okunnig. 1627 be
straffades klockaren för stn försumlighet och lofwade förbättring. 
1635 befanns allt wara i sörswarligt stick. I  Herr Jakobs tid 
ansägs Bjeresjö för hufwndsocknen, ty i V.B. nämnes "Bie- 
riSse oc Closter-kircke", och i dedikationen af bistop WinstrupS 
prestmötSoration 1647 kallaS hr. Jakob "pastor Bjeresjö L  X e-
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voäookiü Lustnäiensis." Han blef häradSprost 1613. Pro
sten Bertil Knutsson i Löderup brefwerlade ined honom; i ett 
af denneS bref nämnes, att Han besökt hr. Jakob 1616 och blif- 
wit "icke bestänkt utan öfwerswämmad med glädje och munter- 
het;" i ett bref till L. Holm kallar mester Bertil hr. Jakob för 
"den tredje hästen, som flulle draga deraS wänfkapS wagn." 
Död 1652. Sonen Peder blef Pastor härstädes.

1. B o n a v e n t u r a  Jacobson W e ys fe r ,  bror till 
prof. Caspar W. (se I. 333), prestwigdes 1653 till pastor 
härstädeS, war vice HäradSprost 1651 och dog 1660. Han har 
1657 utgifwit en likpredikan öfwer byfogden i Ustad Jakob 
EbbeSson. I  förberedelsen wisas, med anledning af 2 Tim. 
2: 19, att Herren känner sina, icke sä mycket per votitiana 
tsteoreüvLlll, som fastmer per notitiana praotioara, 1. af ewig- 
het, 2. i moderlifwet, 3. nnder hela lifwet, 1. i döden och 5. 
i ewigheten; terten är Es. 11: 21, 22, och ämnet: Huru ett 
GudS barn stall i gerningen wara en rätt Guds tjenare, att 
Han mä kännas af Gud bäde i detta och i det ewiga lifwet; 
i afhandlingen wisas, huru en Guds tjenare bör wara en an- 
delig Jakob, en underträdare, den der förtrampar synd och onda 
lustar, och en andelig Israel, den der kämpar med Gud och 
behäller segren, samt huru Gud förlossar en sädan sin tjenare 
ur all timlig, andlig och ewig nvd. Predikan täler gansta wäl 
att jemföras med bistop Winstrups homiletista Produkten

5. Peder Jakobsön ,  son af prosten Jakob Jönsson 
härstädes, blef student i Köpenhamn 1657 och prestwigdes ^  
1660 till pastor härstädes. Han inköpte ^  1677 en begraf- 
ningsplatS ät sig i S. Petri kyrka. Död s. a. Han war 
gift med B i r g i t t a  H i l leb rand  och habe med Henne twäsö- 
ner och en dotier; hon blef gift med twä Hans efterträdare.

6. La rs  Hanöson  B o r u p ,  son af kyrkoh. i Trelle- 
borg Hans Korfitsson, blef student 1672 och prestwigdes till 
pastor härstädes "/? 1677. Han wille ej gern« bortlägga kruS- 
kragen och lära swenfla spräket. Prosten Lacander berättade i 
bref t ill bistopen "/, 1681: "War broder Herr Lars BoropiuS 
är nu worden oß lik, i det Han förliden fredag, dä Hans höga 
ErcellenS, H:r General-Gouvernören war här, aflade sin stora 
kruökrage och gick i predikstolen med en slätt krage." I  Sep-
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tember s. ä. klagade L. öfwer att B. icke Wille läsa enS wäl, 
signelsen pä swenska; dock brukade Han derwid pluralen; 8. 
mente, att B. wäl künde sjunga terterna pä swensta, om Han 
Wille. B. afled."/g 1684. — G ift med företrädarens enka B. 
H i l leb rand ;  deraS son Per blef prost i TullStorp.

7. Roland FonteliuS, son af professorn i Upsala 
sedermera prosten i Geste Petruö F. och Katrina Rolandsdotter 
Bure, föddeS i Upsala '«/, 1656. Stadd pä hemresa fränut- 
rikeS orter kom Han till Mad, predikade der och wann S. Petri 
församlings kallelse, hwarefter Han begärde och erhöll kungligt 
promotorial till detta Pastorat "/,g 1684; när Han blef befull- 
mägtigad och prestwigd är ej kändt, es Heller när Han blefma, 
gister, hwilket mähända stett wid nägot utländskt »niversitet. 
Fältmarstalken Königsmarck, som habe egendom innom Bjere- 
sjö socken, Wille hafwa den flild frän stadSförsainlingen och 
förenad med Skärby. Bäde prosten Lacander och bistopen af- 
styrkte detta. Bistopen stref t ill Königsmarck, att F. predikat i 
Lund t ill bistopenS nöje och att Hans tjenst förmodadeS kunna 
blifwa "icke blott GudS församling nyttig utan ocksä H. Er« 
cellenS täckelig och behagelig", hwarföre Han till det bästa re- 
kommenderadeS. Bistopen gas ocksä FonteliuS det rädet att 
sjelf resa t ill Stettin för att insinuera sig uti Hans ercell:s 
ynnest. Om sä stedde, är ej kändt, men F. fick behälla Bjere- 
sjö socken. Med tillhjelp af ett intyg, att S. Petri kyrka i 
äldre tider warit egen sockenkyrka, t ill hwilken stadenS nord- 
östra del hört, stall Han hafwa flaffat sig rättighet att hälla 
högmessopredikningar i denna kyrka, der förut endast ottesängs- 
gudstjenst hällitS; F. stall warit angelägen om denna förän- 
dring, isynnerhet för att flippa att hälla olika predikningar i 
staven och pä landet. 1677 önflade Han att sä Löderups Pa
storat, som Han trodde stola blifwa ledigt. "Jag söker", stref 
Han "samma lägenhet ingalunda för stera inkomster, emedan 
derefter ingen rätt Christi tjenares sinne stä mände, ty de kunna 
wel uppwäga emot hwarandra, utan allenast för nogen mog- 
nare roo och lijsa, men alldramäst för den langa och ganfla 
beswerlige wäg jag till (inneren hafwer." 1701 blef Han pä 
sommaren vice och i December ordinarie prost i Ljunits och 
Herrestads härader. Han anhöll genom strifwelse till bistopen
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om prostetjensten och tillkännagaf derjemte, att Han amnat söka 
S. Mari« pastorat efter Lacander, men afstätt derifrän, emedan 
Han derwid fann ingen förmon, i anseende till älstilliga swä- 
righeter och oordningar; Han önskade att Ast^dsboarne "matte 
sä en skarpstärare, ty den behöfdeS der gansta wäl som künde 
med dem i ett och annat mäl agera." F. w>rr ock Inspektor 
wid Ustads stola. Död 1702. — Konsistorium hade lof- 
wat BorupS enka Birgitta Hillebrand att bliswa konserverad 
wid pastoratet, men F. gifte stg 1685 med en annan Person, 
hwarS namn är okändt. Prosten Lacander skref till biflopen, 
att Han ingen kunstap Haft om Magister Rolands giftermäl, 
förrän Han kommit till Astad med sin hustru. Konsistorium 
yttrade, i bref till Lacander s. ä., mycket mißnöje med att 
FonteliuS gift stg utan att derom fräga konsistorium till rädS; 
nn hade konsistorium, som lofwat Borups enka konservation, 
blifwit "prostitueradt" o. s. w. F. berättade i ett bref, att Han

gjort kontrakt mcd enkan och förnöjt Henne. Hans första 
hustru lär es hafwa lefwat länge, sä att Han fick tillfälle att 
godtgöra sin förseelse att ej hafwa efter konsistorii wilja gift 
stg med företrädarenS enka. Birgitta Hillebrand blef nemligen 
sedermera hanS maka och lefde efter honom som enka till 1720.

8. Anders Julius, östgöthe, prcstwigdeS ^  1691 
till nädärsprest i Helsingborg, blef 1693 stadSkomminister i 
Landskrona och Pastor i Wadensjö, 1698 vice prost i Rönne, 
bergs härad, Pastor här "/§ 1703. Pä biflopenS rekommen- 
dation kallades Han 170̂ 1 till prost i Ljunits och Herre- 
stads härader samt utnämndeS dertill '-'/z s. ä. 1715 lämnade 
Han denna befattning i anseende till sin sjuklighet. Wid prest- 
möte 1696 hade Han partes som respondens. Död ^  1716. 
— Han efterlämnade enka, som hette Anna ,  men troligen 
inga barn.

9. NilS Nyman 1716—1721; se wid Gladsar.
10. JönS Röubeck 1721—1725; se ofwan pag. 25.
11. Petrus Aronsson Kihlgren war pastor wid 

södra flänska infanteriet, dä Han utnämndes "/,2  1713 till Pa
stor i Cimbrishamn, kallades 1716 af nägra till Pastor här 
säsom warande "icke allenast i studier en fundamental man, 
utan ock i lefwernet eremplar och i ämbetSförwaltningen nit«
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älstande", kallades af pluraliteten och erhöll transport Hit 1725, 
tilltr. 1726 och dog ^  1728 wid 45 ärs älder. — Gift med 
Ursula M a r ia  S u n d iu s ,  säkert dotier af borgmäst.Zacha
rias S. i Malmö. De habe tre söner, nemligen Zachar ias  
Aron,  prost i Köpinge, G ab r ie l ,  landsfiskal i Christianstads 
län, och en, som war officer wid infanteriet, "en oregerlig 
mennifla", enligt Elmgren.

12. Richard Akerman war född i Stockholm 
1688 och son af däwarande kanSlisten, sedermera borgmästarrn 
i Wiborg Erik Ä. och Maria von ElSwik, hwarS far war In
spektor wid Stockholms jernwäg. 1701 blef Han student i Abo 
och holl derstädes 4:de sönd. i Adventet 1703 efter aftonsän- 
gens flut en latiuft oration "om sjelfkännedom," till hwilkens 
afhörande prof. Alander, som reviderat orationen, inbjudit ge- 
nom latinstt program. 1704 inackorderadeS Han hos prof. Da- 
wid Lund för att i Hans huS "njuta kost, sang, kammare och 
information." 1706 atföljde Han samme Professor, numera 
blifwen biftop, till Wiborg och förrättade nägon tid konsistoriino- 
tarietjenst derstädes. 1708 blef Han student i Upsala, der Han 
njöt underwisning af prof. Daniel Lundius, "HwarS flit och 
trohet Han ock i sin graf har orsak att berömma." Dä Wiborg 
1710 öfwergick t ill ryssarna, war Ä. utnämnd till ertraordi- 
narie lektor wid derwarande gymnasium och stod i begrepp att 
företaga en utrikeS resa, men resan inställdeö och befattningen 
wid Wiborgs gymnasium lämnades. Ä. begaf sig till Swerige 
och erhöll kondiiion hos major von Conow i Malmö samt in- 
skrefS 1711 som student i Lund. Han habe sedan kondition 
hos guvernören Burenschöld och blef pä denneS rekommenda- 
tion ^  1716 rcktor wid UstadS stola. I  denna egenskap stall 
Han isynnerhet ifrat för latintalande i stolan. 1721 blef 
Han prestwigd, 1728 Pastor härstädeS, tilltr. 1729. Pro
sten Lacander anmälde '"/z 1729, att Ä. tagit sig före att wid 
bönestunderna förklara dct kapitlet af bibeln, hwilket upplästes. 
L. ansag detta förhallande uniformitesftridigt och betänkligt. 
Konsistorium anmodade i bref ^  L. att gifwa Ä. wid Händen, 
"att det som för sina ocsaker och att lindra ministerir beswär 
nu sä rum tid warst aflagdt för ähörarneS sähet, icke mätte ater 
änyo upptagaS, utan att här i stiftet en likhet med gudstjen-
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stenS förrättande wid sörsamlingarna mätte bibehällas och flik 
förklaring öfwer rapitlet af Biblien uti bönestunderna i staden 
lämnas, sä mycket mera att afböja nägon suspicion af nybegiä- 
rig oordentelighet." 8. anmälde ^/g, Ä. oaktadt denna 
tillsägelse sortsatt bibelförklaringarna, hwarigenom arbete och 
läsning i stolorna försummadrs; Ä. habe förklarat sig wilja 
söka K. M:S tillständ att hälla bibelförklaringar och hade emed- 
lertid ansett stg berättigad att fortfara med dem pä grund af 
Apostlag. 5: 29., sä mycket mera som Han ej kunnat stnna nä- 
Hot egentligt förbud i konsistorii bref af 8. förmente, att 
A. icke hade rätt att hälla gudStjeiist, utan endast bön i S. 
Mariae kyrka. Magistraten war nöjd med bibelförklaringarna, 
hwilka sörorsakat att bönestunderna flitigare och med mera nytta 
besökteS. Konsistorium infordrade Ä:s förklaring, "hnruwida 
Hans arbete fledde i Herranom och af hwad orsak Han det be- 
gynt och huru Han flötte sin tjenst wid Hospitalet", samt an- 
tydde honom att upphöra med bibelförklaringarna. Ä. förkla- 
rade sin afsigt hafwa warit att uppbygga Guds församling och 
sig sjelf, icke att ästadkomma disharmoni med ämbetsbröder 
eller stöta förmän. Säkert upphörde snart bibelförklaringarna, 
om ej för annan orsak, i anseende till Ä:S sjuklighet, hwilken 
nödgade honom att s. ä. begära medhjelpare. Han dog 
kort derefter, ännu samma är. I  pcrsonalierna berömmes Han 
säsom en "god christen, mögen lärare, ärligen sinnad wän, ar- 
betsam präst i sin predikstohl, nyttig Fäderneslandets tjenare, 
förfiktig hushällare och beskedelig äkerman." Konsistorium an
säg förmodligen Hans öfwcrdrifna ämbetsnit härröra af pietiöm. 
Huruwida förhällandet war sädant, kan ej afgöras. En afÄ. 
utgifwen likpredikan öfwer en köpmanshustru i Astad 1720 an- 
tyder icke pietistista äsigter; den öfwerflödar af biblisia erempel 
och allehanda liknclser, hwaruti mycken fyndighet ädagalägges; 
sä heter det t. er., att den menstliga swagheten "brukar sitt 
perspectiv bakwändt, wänder den större ändan till, när hon 
stall bestäda Guds godhet, men den mindre, när hon beser sina 
plägor." — Gift 1717 m. S i n a  Dah l ,  dotier af räd- 
mannen Märten D. i Ustad och Brita Waß; hon war född 
1696 och dog 1741. Barn: M a r t i n ,  hospitalsprest i Chri
stianstad. — Joachim, past. i Kerrstorp af Fürs härad. —
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Kat r in«  M a rg re t« ,  g. m. kyrkoh. I .  Ahlman i Brägarp. 
— En dotier war g. m. rädman Ekenberg i LandSkrona.

13. Gabriel Lamerus, född 1700, skall warit löjt- 
nant innan Han blef prest, utnämndes '/g <730 lill Pastor här- 
städes och begärde redan 1732 att sä medhjelpare i ämbetet. 
Följande äret kom konsistorium " i ehrfaring", att L. pä lands- 
wägen öfwerfallit tullnären Anders Borg, och infordrade frän 
häradSprosten närmare underrättelser om denna sak. Det upp- 
lystes, att LameruS och Borg rest tillsammans frän Krageholm 
samt pä wägen räkat i ordwerling angäende äktenstapet samt 
äkta makars inbördes rättigheter och skyldigheter, dä Borg ytt- 
rat, att hustrun borde bäras pä händerna af mannen och hafwa 
sin fria wilja i allting; jemwäl habe Han förebrätt L. att Han 
icke sä behandlade sin hustru. Ester discursenS slut hade La- 
meri hustru, soin äkte i samma wagn, klagat öfwer "ett t ill
fälle i ena bröslet", hwarpä B. tagit Henne om halsen och sagt: 
"jag stall kurera dig, min lilla mor"; herrarna hade nu kommit 
i lufwen pä hwarann, och L. hade flagit B. till marken och 
kastat honom i landswägsgropen. Säsom första gängen an- 
klagad stonadeS L. för answar, men konsistorium utfärdade till 
presterstapet i häradet ett monitorial "att de föra ett anstän
dig» och presterligt lefwerne." L. har utgifwit en likpredikan 
öfwer en fru C. Palmcreutz till Bjersjöholm och Cronowall. 
Med anledning af Ps. 91: 11, 12 betraktas i förberedelsen 1. 
Ängla-Anstaltaren, 2. Ängla-Warelsen och 3. Ängla-Skyldig- 
heten; i tredje afdelningen wisas huru änglarna undanrödja 
de stenar, "hwilka satan kastar oß i wägen, nemligen bedröf, 
welsesstenen, sjukdomsste.len, sattigdomsstenen, syndastenen, död- 
senS sten med mänga flera beswärliga stenar." I  anledning 
af Ps. 73: 24 afhandlar predikan följande ämne: "En uppä 
Änglahänderna buren och af GudS Hand hällen och ledd Själ 
1. i och ur Jämmerdalen, 2. in i Ärosalen." L. dog ^  1742. 
G ift m. Beata von M ö l l e r n ,  som öfwerlefde honom och 
blef gift m. kyrkoherden Gutman i Bunkeflod. En dräng i 
Stockholm, Fredrik Lamerus, uppgaf sig wara son af kyrko
herden LameruS.

14. Mathias Rönbeek, 1744—1746; se ofwan p.
324.



337

15. Jakob Eekard, son af kyrkoh. i Huste Daniel 
E. och Anna Maria Arsenia, föddeS 1711, begärdeS 1733 
till medhjelpare af prosten Bering i Huste, men prestwigdeS 
förü '"/tz 1735, blef pastor härstädes i flutet af är 1746. I .  
B. Santesson, sedan prost i Mörrum, war hanS biträde 1751— 
1761. E. afled 1761. — G ift ^  1747 in. Greta M a 
r ia Agre l l ,  dotier af kyrkoh. Jonas A. i Bunkeflod.

16. Anders Schrei!, son af kyrkoh. Ions S. i Hoby 
wid Lund och född derstädeS 1721, blef Magister 1745, 
prestwigdeS s. ä. och blef Pastor här 1762. Död 
b'/z 1781. — Gift med Eleonora Ber in g ,  dotier af prosten 
Bering i Huste; hon war f. "/§ 1727 och dog i Ustad 1824. 
De habe 8 barn, bland hwilka följande äro kända. JönS 
Henr ik,  prost i Efweclöf. — O lo f ,  garnisonSprest i LandS- 
krona. — P er Gabr ie l ,  rädman i Ustad med borgmästare- 
titcl, f. 1763, d. 1830. — M arg re t«  Chr is t in« ,  g. m. 
fältkamrer Johan Schaar i'Ähuö. — S i b y l l a  K a t r i n « ,  f. 
1761, d. 1839 ogift. — Johanna Chr is t in« ,  f. 1765, d. 
1849 ogist; hon hade öswer 60 är warit barnalärarinna i 
Ustad och erhöll 1846 af K. M . en gratifikation utgörande 
100 rdr b.co. — Cn dotier war gift med efterträdaren.

17. Gabriel Johan Nykiörck, son af kyrkoh. i 
GeSsie Carl Gustaf N. och Katrina Frost, blef prest "/^ 1770, 
war Magister, lärare wid barnhuset i Malmö 1778, pastor 
här 1782, tilltr. 1783. Död af en stark förkylning ^  
1784. — Gift 1. m. Helena E leonora  Zebeck, som warit 
kammarjungfru hos en adlig fru pä EÜinge; hon dog 1782 
wid 32 ärS älder. 2. m. en dotter af företrädaren.

18. Olof Andersson, bondeson fran Hedefloga och 
född 1746, prestwigdeS efter kallelse af prosten M . Rünbeck t 
Ustad 1769, blef 1784 ertraord. baialjonSpred. wid kgl.lisrege- 
mentet, pastor härstädes s. ä. Enligt Stähl war han"bäde 
för lära och lefwerne alliuänt aktad och älflad." Han har ut- 
gifwit en likpredikan öswer prosten Olsson i S. Willie. Den 
är enkel och renlärig, men temligen torr. Död 1806. — 
G ift m. Helena S tenho f f ,  f. 1747, d. iUstad 1834, dotter 
af prosten Swen S. i Christianstad. Barn: Swen Johan,  
f. 1788, d'. 1832 so», prest och innehafware af klockarelägenhet
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i Fridlefstad. — Anders U l r i k ,  f. 1790, d. 1846, äfwen- 
ledeS som prest och innehafware af samma lägenhet.

19. Thure Petter Brorström 1807—1820; sewid 
Borreby.

20. Petter Samuel Ljungberg, son af en prest, 
som dog obefordrad, och född i Ustad 1778, blef student 
1796, prestwigd 1803, Pastor härstädeS 1820, titiilär 
prost 1834. Han har utgifwit en predikosamling är 1839; 
predikningarna äro, enligt H. R:s omdöme i theologist qwar- 
talstrift, "af det oratorista flaget, men som sädane ej att för, 
kasta, ätminstone ställewiS sannt wältaliga." Död 1849. — 
Gift m. Lau ren l ia  Marg re ta  C o rv in ,  dotter af prosten 
Anders C. i Nöbbelöf af LjunitS härad. Barn: W i lhe lm ,  
f. v/,„ 1813; landtbrukare. — O l o f  Andreas, f. ?/, 1819.
— Chr is t ina  Soph ia ,  f. 1809. — K a t r i n »  Fre- 
dr ika,  f. '̂ "/z 1811. — Char lo t ta  M a r ia ,  f. "/« 1816.
— Pet rone l la  Johanna,  f. 1819.

21. Olof Lagerqwist, son af byggmästaren Sam. 
Persson och Kjersti OlSd:r, föddeS i WieSlanda af Werjö stift 
2-'/,2 1807, blef student 1828, Magister 1832, prestwigd 2 '/^ 
1834, prebendekomminister i Hardeberga 1835, erhöll infö- 
dingSrätt i Lunds stift 1837, blef Pastor wid södra stänsta in- 
fanteriet 1845, pastor hör, efter kallelse till fjerde profpredikant, 
2°/, 1850, tilltr. 1851, erhöll prostetitel 1852 och blef inspektor 
wid Ustads fiola s. ä.

G ift 1833 m. M a rg re ta  Lowisa H u l tm a n ,  dotter af 
inspektor Fredrik H. Barn: Oskar Fredrik f. '"/7 1833, 
student. — O l i v a  Chr is t ina  f. ^  1835. — Theodor 
f. 2/4 1838. — A lgo l  Alexander f. 1840. — E m i l  
OSsian f. 2/2 1845.

S k r i f t e r :  Se LundS stifts Matrikel 1854.

Äyrkoherdar i Ito ra  'Aerrestad och Borrige.

1. Michael stall warit den siste katholste presten hör,



utnämnd 1517 af K. Christian II ,  och ffall hafwa öfwergätt 
till lutheraniSmen.

2. C h r i s t i a n  utnämndes 1537 af Christian I I I .
3. Fredrik utnämndes 1565 af Fredrik I I .  DeSsa tre 

pastorerS fullmagter, äfwensom de under n:o 6, 7, 8, 12̂  13 
och 1-1 upptagnas, stola i originaler funnits i Herrestad i kyrko- 
herden Turrins tid, som derom lämnat uppgift till prof. Som- 
melius. Underligt förekommer det, att alla deSsa pastorer upp, 
gifwaS hafwa blifwit af K. M. befullmägtigadr, hwilket den 
tiden icke war wanligt.

4. Joannes war pastor här 1575, da Nils Mogensön 
i«/» prestwigveS till Hans biträde.

5. NielS Mogenssön, som 1584 undertecknat en 
hyllningSfullmagt, utan att likwäl hanS boningSställe är utsatt, 
är troligen samme Person som 1575 blef medhjelpare här, och 
har alltsä 1584 warit ätminstone tjenstförrättande pastor.

6. Erasmus Nicolai stall Haft FredrikII:s fullmagt 
af är 1584.

7. NielS Mogenssen utnämndes 1595 till pastor 
här af Christian IV  och lesde ännu 1636, men hade redan 
1618 medhjelpare. Denne hette B e r t i l  och war enl. V .B . 
"högmodig och afitndsjuk." Wid bistopsvisitation 1618 befanns, 
att pastor sjelf med mycken omsorg lade Hand wid den kateche- 
tista underwiSningen. Wid Visitation 1627 predikade Herr Nils 
"mycket lärdt", och ungdomen befanns hafwa gjort beundranS- 
wärda framsteg. 1635 war ocksä allting i basta ordning. En 
ringklocka anstaffades 1626 frän Lübeck till HerrestadS kyrka. 
Nils Mvgensen o»inä»»ies i elt af Tryggonii pvemer.

8. Henrik Bang, en jutlänning, utnämndes 1637 af 
Christian IV .

9. Hans Sörenssen uppgifwes hafwa wid höstsy. 
noden 1642 nödgatS afsäga sig ämbctet, i anseende till inkoinne 
klagomäl mot honom.

10. Henrich Lauritzen war pastor härstädeS 1648 
enligt hyllningsakterna.

11. Jakob förekommer i förhandlingarna wid wärsy- 
noden 1652.

12. Janus Michaelis, en jutlänning, prestwigdeS
22»

339
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tili pastor HärstädeS 1653 och stall blifwit befullmägtigad 
af Fredrik I I I .  HanS namn finneS ej pä hyllningSfullmagten

1655, men ett der befintligt sigill med bokstäfwerna I .  M . 
torde hafwa tillhört honom.

13. Jöns A. Brock, äfwenledes bördig frä» Jütland, 
stall hafwa fätt fullmagt 1657 af Fredrik I I I ,  men blef redan 
7/« 1655 prestwigd till pastor HärstädeS. Död 1677.

14. Johannes Canuti Frizelins, westgöthe, prest- 
wigdes 1671 som pastor i Öja och Hedestoga, hwarifrän 
Han 1677 crhöll transport Hit med kunglig fullmagt. Död '"/§ 
1693, eftrrlämnande enka wid namn W iv ika  PälSdot te r ,  
som war dotier af kyrkoh. Päl ChristenSson i Öfraby och förut 
warit gift med Frizelii företrädare i Öja. Enligt prosten La- 
canderS bref " / -  s. ä. war hon "en ärbar och dygdesam hustru 
och god hushällarinna, som för äldrenS stull wäl künde gifwa 
sig i äktenstap, och hade en giftwuren doiter med första man
nen, en femtonärig so», som war student, och en yngre dotter 
med sednare mannen samt deßutom ett wälbehället bo och rätt 
goda medel." Hon blef ännu en gäng konserverad. Doltren 
blef presthustru HärstädeS.

15. Israel Eekman, son af Jonas E., pastor iJ n , 
gelStorp, war född i Östergöthland 1660, instrefs 1682 i skänsta 
Nationen wid Lunds universitet, undergick presteramen 1687, 
utnämndes 1093 pastor HärstädeS och prestwigdes der- 
till 1694 i Calmar. Af ett bref till domaren i orten fin- 
ner man, att E. 1695 war sörlofwad med företrädarens enka, 
men wille icke fullborda äktenskapet förrän Han fätt weta, huru 
stört arf Henne tillfallit, hwem som war barnens förmyndare 
och om stulden war betald; Han tillägger: "dock w ill jag fuller 
icke troo, att min käresta hafwer dhe tanckar, att hon will 
äolose med mig umgäs, säsom flulle jag, sedan jag fätt Henne 
till hustru, gielden som aff en och annan künde efter arfskiftet, 
som redan stiedt, fordras, wara förplichtat att betala." Han 
blef sedan gift med Henne. Han dog "/g 1701, men Wivika 
PälSdotter lefde ännu 1727.

16. Erik Andersson Herlin, son af kyrkoh. An
ders H. i Hwetlanda af Werjö stift och kusin till kyrkoh. Her, 
lin i Kägeröd, blef student 1690, Philosoph!« kandidat 1700,
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prestwigd kill medhjelpare HärstädeS 1701, pastor '^/^1703. 
Död 1716 wid 45 ärs älder. — Gift m. El isabeth 
Fr i ze l iuS ,  hwarS far war pastor HärstädeS. Sonen Jo Han 
war prost i Hörby. Enkaii blef gift med efterträdaren.

17. Erasmus Magni Turrin, stäning, blef student 
1704, kallaS stundoi» Magister, hwilket Han torde hafwa blif- 
wit Ulrikes, prestwigdes 1713 tili tjenstgöring wid LnndS 
domkyrkoförsamling och utnämndes 1716 till pastor härstä- 
des. Enligt egot förmenande war Han den 12:te lutherste pastorn 
HärstädeS och habe fullmagt af den l2:te (^arl i den 12:te 
swenfle guvernöreuS och i den 12:te lutherste bistopens tid jeml 
200 är efter resormationeii. Skada är alt det fvrsta tolftalrt 
är felaktigt. Död '/, 1731 wid 47 ärS älder, esterlämnande 
enka El isabeth Fr izel iuS,  men inga barn.

18. MagnuS Sundius, son af kyrkoh. i Nöbbelöf 
Petrus S. och född der 1699, blef student 1719, prestwigd till 
styffadrenS, kyrkoh. I .  Sjöbecks biträde 1729, pastor här 
1732, respondens wid prestmöle 1733, da rwänne Hans kusiner, 
nemligen Magnus S . i Jfwetvfta och Johannes S . i Alle
rum äfwen woro respondenter. Han har efterlämnat minnet 
af en gudfruklig och werksam prest. Död 1757. — G ift 
m. U lr ika  Eleonora Beckman, borgmästaredotter frän 
Pstad. De habe ser söner och tre döttrar; af de förre war 
Ca r l  G us ta f  pastor HärstädeS, och Johan Jakob, f. 1739, 
blef prest 1763 och dog obefordrad i Allerum omkr. 1819. Han 
war en af BrödraförsamlingenS warmaste wänner i Skäne och 
utöfwade, ehuru ej utrustad med utmärktare yttre gafwor eller 
kunstaper, icke ringa inflytande pä allmoge» i de trakter der Han 
tjenstgjorde. I  Höja tjenstgjorde Han i flera är. Twä döttrar 
af M- SundiuS dogo ogifta pä Hospitalet i St. Herrestad.

19. Johan Christopher Julius war son af Chri, 
stopher I . ,  prestson frän Kjells Nöbbelöf och klockare i Norr- 
widdinge, samt Metta Hummel, dotterdotter af pastorn i Söf- 
westad F. Scandorph. Född omkr. 1710 blef Han student 1730 
och prestwigdes '"/,2 1741 till tjenstgöring i Hardeberga, kom 
1751 till Fridlefstad, der Han innehade klockarelägenheten och 
tjenstgjorde till 1759, da Han mottog detta pastorat, hwartist 
Han blifwit utnämnd "/,z 1757. Som ulnämnd kyrkoherde här-
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stades bestridde Han i egen Person klockaretjensten i Fridlefstad 
1758, da hanS substitut öfwergifwit sin plats. JnliuS stall 
warit en god hushällare. Död 1783. — Gift m. B i r 
gi t ta M a r i a  Langh, dotier af kyrkoh. Daniel L. i Söfwe- 
stad; hon dog 1804 wid83 ärS älder. Twä deras söner blefwo 
prester, nemligen Johan, som innehade klockarelägenheten i 
Wisseltofta, och Car l  Magnus ,  som innehade enahanda lägen- 
het i Tryde och war far ät kyrkoherden I. H. Julius i Sol- 
derga. En son, t ill namnet okänd, berättaS haswa stjutit 
esler sin fader, dock utan att denne stadades, samt derefter rymt 
och afhändt sig sjelf lifwet. En fjerde son war artillerist. 
Dottren Anna K a t r i n a  war swagsint.

20. Carl Gustaf Suudius, son af kyrkoh. Magnus
S. härstädes, prestwigdes 1764, blef sedan ertraord. batal-
jonSpredikant, Pastor har 1783 efter kallelse af patronus.
Död, kort efter tilllrädet, 1784, 30 är gammal. Han war
gift med en fosterdotter till landshöfding Naab i Carlökrona.

21. Gustaf Petter Bagge, son af en frälseinspektor 
och född i Fjelkestad 1750, blef student 1768, prestwigd

1776, ertraord. bataljonsprcdikant wid Jönköpings rege
mente 1780, kallad till Pastor härstädes och utnämnd ^  
1785, tilltr. 1786, honorarieprost l791, häradSprok 1801, men 
upphörde 1815 att stöta denna befattning. Död 1818. 
— Gift m. M a r i a  W a h l i n ,  dotier af prosten i Skabersjö 
Petrus W. och Katrina Wollin. De hade tre söner och fyra 
döltrar, af hwilka sednare C a ro l in a  Ka t r ina  war g. m. 
prosten B. Nelander i Högestad, Engela K a t r i n a  m. fadrenS 
efterträdarc, Johanna Benedikta, d. 1840, m. v. past. M . 
Persson i Hammarlöf; Pe t rone l la  W i lh e lm in a ,  ogist. 
Af sönerna dogo twä i barndomen; den tredje O t to  C h r i 
st ian, war magasinSforwaltare i Landskrona och g. m. Sophia 
Sathe.

22. Christian Georg Wankif, son af en inspektor 
pä Räbelöf och född der 1781, blef /tudent 1798, prest
wigd ^  1808, Pastor här efter patroni kallelse 1819, tilltr. 
1821. Död " /, ,  1829. — Gift 1821 »,. företrädarens dotter 
Engela K a t r i n a  Bagge, som öfwerlefde honom och blef g. 
m. vice pastorn M . PerSson i denneS andra gifte. W. hade
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en son, död i barndomen, och tre döttrar, wid namn Emma, 
Lowisa och Anna.

23. Swen Pettersson, son af äkerbrukaren Per 
Persson och Kjersti Anderster, föddeS i Trelleborg 1793, 
blef student 1816, prestwigd s. ä., vice kollrga wid Lands
krona stola 18lh, ordinarie 1821, förestod garnisons- och flottS- 
predikantSbeställning i Landskrona, blef, sedan egaren af Herre- 
stadö säteri kommersrädet Lundgren i Ustad förlorat patronrät- 
tigheten till HerrestadS pastorat, af K. M . utnämnd till pastor 
härstädeö "/« 1832, tilltr. s. ä.

Ayrkoherdar i ZLfwestad och Bromma.

1. Nils. En pastor med detta namn war här 1570 
och war säkert dä en gammal man, emedan Han dä erhöll äm- 
betsbiträde.

2. Rasmus Lauritzen prestwigdes «/, 1570 t ill att 
biträda wid Söfwestads och Bromma församlingar samt pä 
gärden Krogholm (Krageholm). Namnet finneS pä en hyll- 
ningsflillinagt af är 1584, och Han har säkert dä warit ordi« 
narie pastor.

3. Pafwel Scanderberg, Magister, stall enligt stifts- 
matrikeln af är 1842 warit pastor härstädes 1599.

4. Hogen Ollssönn har understrifwit en hyllnings-
fullinagt 161H och har warit pastor här nägra är förut, ty 
Han förekommer i Trvggonii samli'iig af poemer, soi» är tryckt 
1606. Af ctt t ill honom ställdt poem finner man, att Han och 
poeten i ungdomsären rakat i nago» häfligare twist och duel- 
lerat med hwarandra, hwarwid den fök̂ re blifwit särad; Tryg- 
gonius erkänner sitt sel och hoppas att Herr Häkan är nog 
högsinnad att tillgifwa honom det. Huru länge Herr Häkan 
warit pastor kan ej bestämmas. 16l8 war Visitation utlyst, 
men intet blef deraf, enligt V. B., -tan att likwäl orsaken 
dertill uppgifwes. Wid Visitation 1L27 befanns klockaren wara 
försumlig i sin tjcnst. «

5. Bertil. En sä benämnd 'Person uppgifwes hafwa
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warit Pastor här 1629 och sedan kommit kill Eimbriöhamn. 
Mähända är Han densamme Bertil, som 1618 war medhjel« 
pare i St. Herrestad.

6. Anders. En Pastor med dctta namn stall warit 
här 1631, hwilket icke rätt stämmer öfwerenS med hwad som 
är anlecknadt om efterträdaren.

7. Frederich PovelsönSeandorph, sonafflotts, 
pastorn pä Skanderborgs flott Päl AnderSson och född om« 
kring 1602*), stall enligt instriften pä en kopparplät, som till
hört hanS likkista, hafwa warit pastor här 29 är och dött 
1659. Han war Magister och berömmeS für grundlig lärdom. 
För stollärareyrket hade Han tust och fallenhet samt habe i 
Söfwestad en privatstola, men syneS hafwa för denn« syssel- 
sättning ösidosatt sina närmare styldigheter, ty wid biffopsvisi- 
lation 1635 befannS natlwardsungdomen mycket okunnig, och 
Han uppmanades att hafwa noggrannare tillsyn med deß un- 
derwisning. — Gift m. Dorothea Rasmusdot ter ,  som 
dog 1667. Deras dotier Dorothea war gift med ridefogden 
Jakob Jönsson pä Bälteberga, Wideröra och KnutStorp.

8. Christophe«: Albertsön Corvin eller Ravn, 
säkert prestson frän Womb, blef efter stolgäng i Dstad student 
i Köpenhamn 1653 och prestwigdeS 1659 till pastor här- 
städeS, hwilket Han stall warit till 1679. — Hans enka J o 
hanna N e l l i ch  klagade 1680, att den nye pastorn tillegnade 
sig hela tionden af pastoratet.

*) HanS ffägtförhällanden kunna inhemtas af denna tabell. 
P ä l AnderSson,

slottspaft. pä Skanderborg, g. m. Karna Nilsdottrr, 
d;r af Nils Pcdersen, borgmäst, i Slrhus.

Ni ls  Scandorph,  Fredrik S.  Margr e ts  S., Karna S.
th. d:r, paft. wid Frue past. i Söfwestad g. m. Anders Der- g..m. Ahas-
Kirke i Köpenhamn. g. m. Dorothea tilsson, amtSstrif- verus Vi, past.

Nasinns- wäre, Kanik i > i Jütland,
dotier. Arhus.

Do roth ea ,  P ä l ,  (§lna, Anna,  P ä l  B i ,  
g. m. I .  I .  Atmmel. past. i g. m. Otto g. m. Mo- past. i Qwer- 

Grönby. Munthe, gens W il- restad.
^  . p. i Jngcls- ladhon, p. i

torp. Glemminge.
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9. RaSmus Jakobsfon Bangh, son af inspekto- 
ren pä Söfdeborg Jakob Rasmusson och bror li l l  pr. Otto B. i 
Torrlösa och kyrkoh. Palle B. i Aller«»,, föbdeS omkring 1655, 
gick i ftola i Slagelse, blef student i Lund 1673 och lämnade 
universitetet 1675. 1678 satteS Han till rektor wid Z-stadS 
flola, frän hwilken befattning Han tog asfted pä Höften 1680; 
inspektor wid ftolan, prosten M . Lacander, tillstyrkte bi- 
fall t ill afstedSansökningen, ined förklarande alt Herr RasmuS, 
förmodligen säsom redan kallad till kyrkoherde, icke war tjenlig 
att widare tjenstgöra wid ftolan. Han blef nemligen 
1679 af Jytta Thott, salig Jörgen Krabbes, kallad lil l Pastor 
härstädes; niähända har Han wid samina tid begynt att för- 
rätta gudstjensten härstädeS, men Han prestwigdeS först "/,z 
1681. Ett spargement war att Han dagen före sin prestwig- 
ning, en söndag, dä Han ocksä eonfiterat i Lunds donikyrka, 
hade pä aftonen deltagi, i dobbel och dryckenftap; Han bedy, 
rade sig wara oftyldig och ftaffade äfwen intpg derpä. Död 
' /̂,2 1689. — Gift 1682 med M a r i a  Woemontan, prest- 
dotter frän Wemmenhög och född der 1661; hon öfwerlefde B. 
och blef gist med Hans efterträdare.

10. Daniel Langh, son af rädmannen i Ehristian- 
stad Hans L. och bror till kyrkoh. i Hellestad Thomas L>, 
föddeS '"/z 1661, blef student i Upsala 1680 och prestwigdeS 
till pastor härstädes 1690. Kandidaten Brandenburg (se- 
dan past. i Söfde) och hanS käresta blefwo af L. s. ä. wigda 
pä Krageholnis gärd och icke i kyrkan, hwilket ansägS kunna 
draga med sig inycken förargelse och locka mänga till att be- 
gära wigsel ukom kyrkan. L. dog 1725. — L. lärer wa- 
rit gift 2 gänger. Första hustrun war företrädarenS enka 
M a r ia  Woemontan, med hwilken Han blef wigd tre weckor 
före utgängen af henneS enkear. De hade ser söner och fem 
dötlrar, hwilka jemte föräldrarna äro afmälade pä ett epita- 
phium i Bromma kyrka. Sonen Hans Jacob war student; 
swagern D. Broonie begär i ett bref af 1726 att Han, "som 
hufwudswag är och nägot rasar," niätte blifwa intagen pä nä- 
got Hospital. Dottren K a t r i n a  blef gift med fadrens efter
trädare. Kyrkoh. i St. Herrestad Ju lii hustru, som ock ftall 
warit L:s dotier, mä warit född i ett sednare gifte.
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11. D a n ie l  Broome, fläning, södd 1690, prest- 
Wigdes "/z 1716 till tjenstgöring i Förslöf, erhöll 1722 
grefwinnan Ehristina Pipers tillförsäkran om suceesfionen till 
Söfwestads Pastorat och blef kyrkoh. LanghS medhjclpare och 
och wäg samt 1725 hanS efterträdare. Dä kvrkoh. La- 
merus 1.742 erhöll uppdrag att öfwertaga den prostetjensten 
tillhörande uppbörden, anhöll B. att detta uppdrag mätte till 
honom öfwerflvttas, pä det att icke LameruS mätte wid blif, 
wände prostetillsättning göra anspräk pä att komma i ätanka 
att bliswa prost. Ester prosten H. LacanderS död blef B. först 
vier och sedan 1743 ordinarie prost. Död '/, 1753 af 
ett fall ned i en graf, dä Han under en stark storm skulle jord- 
fästa ett lik. — G ift m. K a t r i n «  Langh, dotier af företrä- 
daren. Barn: D a n ie l  f. 1725. — Edward f. 1726. — 
Helena M a r ia ,  f. 1727. — C a r l  Fredrik,  f. 1729, Ma
gister 1751; amiralitetSräd.i Carlskrona; Han utgaf jemte H. 
Bergeström (sedan prost i Helsingborg) en liiterär tidskrift med 
titel: Achates och SostratuS; g. 1767 m. Lovisa Lieberath, 
köpmansdotter frän Astad. — Hedwig Soph ia ,  f. 1731.— 
N i l s  Adam, f. 1734, kapten wid artilleriet. — Ewa K a 
t r in « ,  g. m. kyrkoh. Bagge i Balkäkra. — Jo Han Dan ie l ,  
f. 1737. — Gusta f  D a n ie l ,  f. 1740.

12. Johan Christopher Eberstein 1754—1774; 
se ofwan p. 325.

13. L a rs  H o lm b e r g ,  f. 1737, uppgiswes hafwablif- 
wit hofpredikant pä Krageholm 1754, prestwigdes 1760, 
blef Pastor här 1774 och dog s. ä.

14. H a n s  H o lm ,  borgareson frän Lund, föddeS der 
1740, blef student 1756, Magister 1763, prestwigd "/,2  1765, 
hofprest pä Krageholm 1774 och pastor härstädeS s. ä. Död 
?/,, 1784. — Gift med S im o n ia  Ma lm gren ,  hwars far 
war kronobefallningsman; hon fick dubbelt nädär efter man
nen; död i Wad pä 1790-talet i fattigdom. Twä barn lefde 
efterfadren, Helena El isabeth, f. 1780, och Gustaf  Mag- 
nuS, f. 1781.

15. JohavnesÖ hrström , son afpostinspektorenTheo
dor E>. i Astad, föddeS i Högestad 1739, blef Magister i 
Greifswald, rektor wid Wads skola ^  1771, tilltr. pä Höften
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s. ä., opponeuS wid prestmöte 1773, prestwigd 1781, Pa
stor HärstädeS genom församlingarnaS kallelse 1785, tilltr. 1787. 
S. ä. begärde Han att fa ämbetsbiträde, i anseende derlill att 
Han war sä owan wid prestämbetets utöfning, att Han icke 
künde sör densamma answara. Sedermera erhöllS prostetitel. 
Död "'/z 1813. — G ift med In g a  Chr is t in« .  He r rm an
ne r, f. i Stockholm 1749, d. twä dagac sednare än mannen. 
Barn: Anna Chr is t ina ,  g. m. efterträdaren.— I n g a  K a 
t r in « ,  f. 1779, g. m. Inspektoren pä Högestad I .  Sundewall 
och mor ät professorerna Carl Jakob S. i Stockholm och Fre- 
drik S. i Upsala. — Johan Theodor, f. 1780, d. 1832, 
rädman och tillf. borgmästare i Ustad. — C a r l  M agnus ,  
f. 1782, d. 184,6, kommisstonslandtmätare.

16. H akan  S tenström , bondeson frän Smäland, 
född 1774, blef student i Lund 1796, Magister 1802,
docenS i litteraturhistoria l803, adjunkt i österländffa spräken 
1809, prestwigd 1813, Pastor HärstädeS ^  1814, honora- 
rieprost 1816. Ester prosten Bagges död 1818 erhöll S. wid 
prostwalet de flesta rösterna. Da Odman (se pag. 290), som 
blott fätt en röst, utnämndeS, lärer det hafwa förtrntit S . 
högcligen. Uti ett af Ö. utfärdadt bref befunnos under cirku- 
lationen i häradel flera ändringar hafwa blifwit gjorda; or- 
det brefwar hade blifw it ändradt till bref, ckupplo till äuplo, 
f rälsemänn till f rälsemän m. m. Med anledning häraf 
anhöll Ö. i nästa cirkulär, att prosten Stenström Wille bespara 
sig mödan att widare corrigera Hans bref, och tillkännagaf att 
Han anmält saken i domkapitlet. S. swarade härpä: "Jag 
künde aldrig wänta att Herr Häradsprosten stulle behaga att 
sä uppenbarligen strifwa osannt om mig. Herr Häradspro, 
stenS cirkulärbref har jag genomläst, och efter hwad jag nu 
kan minnaS, funnit dem med lag enliga. Hwad künde dä 
war« att i dem rorrigera? Genom min ätgärd har pä dem 
aldrig nägon correktur blifwit werkställd. Denn« sanning kan 
jag med ed styrka. Ntrönt är det dä huru orättwisliga 
Herr Häradsprosten emot mig handlat, dä Herr Häradsprosten 
sä orättwisliga mig bestyllat. I  allmäiina opinionen winner 
man wäl icke mycket med osanna bestyllningar? Herr Härads
prosten kan wäl säkedes icke hoppas att winna nagst med den
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anförda." Saken afhöreS ej widare. S. war en man med 
godt hufwud och trifdes wäl i muntra sällflaper. Död 
1834. — Gift 1815 med förcträdarens dotier Anna Chr i -  
st ina Öhrström. Barn: Christ in'a G ö th i lda ,  f. 1816, 
ogift.

S k r i f t e r :  se MarklinS diöputationSkatalog.
17. Lars G rö n w a l l ,  son af sämstmakaren T. P. 

Grönwall och Elin Lundqwist i Ustad, föddeS der 1794, 
blef student 1809, prestwigd 1817, vice kollega wid DstadS 
stola 1821, vice stadskomminister i Dstad 1822, ordinarie 1824, 
pastor här genom församlingarnas kastelse 1835, tilltr. 
1837, häradsprost 1840, riksdagsfullmägtig 1847, revisor 
i Malmö diskont flera är, revisor af Etats- Banko- och RikS- 
gäldswrrken 1851.

Gift 1. " /,,  1829m. El ise Ehr is t ine S y lv a n ,  hwars 
far war lagman och borgmästare i M ad; hon dog 1833. Barn: 
H i l d a  E l f r i d a  Theodora, f. 1830. — Laura E l -  
oisa, f. ^  1833. — 2. °/,, 1835 m. Anna B r i t a  Cron- 
sioe, hwars far war kammarrättSräd. Barn: Troed Are l  
Ludw ig ,  f. " / ,  1838. — U lr ika  K a t r i n a  Soph ia ,  f. 
-"/.r 1839.

Pä KrageholmS gärd finnes en kyrka, som warit hel- 
gad ät S:t Paul, och wid hwilken under wissa tider en sär- 
skild "hofprest" warit anställd. Twä sadana frän 1500-talet 
äro kända.

C a n u tu s  E ra s m i prestwigdes 1565 till "mini
ster verbi in uula Krageholm."

S tep h an u s  L a u ren t i i  prestwigdes "'/, 1566 till 
samma befattning.

Sedan känner man ej om nägra Hofprester funnits pä 
Krageholm förr an pä 1720-talet.

D a n ie l  Ödman (se pag. 351) uppgifwes hafwa fätt 
befordran i annat stift 1724.

Thomas Enberg war här ett ärS tid efter Ödman.
P etru s  W estrin  blef 1728 pastor i Högestad.
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O lau S  Lind flyttade till Stockholm 1734. Ingen as 
deöse fyra tillhörde genom födelsen Lunvs stift.

M ä r te n  H ö r l in  blef pcistor i Solberga. Se pag. 242.
Johannes B i l l i n g  blef pastor i Släqarp. Se pag. 153.
Christen Lindblom, so», troligen ej war skäning, 

blef Pastor i Grebo i Linköpings stift 1745.
Johan Chris topher Ebers te in  1748—1754; se 

pag. 325.
N i ls  Johan S jö b o rg  blef Pastor i Högestad 1764.
Lars Holmberg blef Pastor i Söfwestad. Se pag. 346.
H an s  H o lm  d:o d:o Se pag. 346.
E l ia S  F o l l in  1774-1778; se wid Helsingborg.

Ayrkoherdar i Âögestad och Valdringe.
1. O la u ö  nänmeö i stiftSmalrikeln af är 1842 utan 

tidsuppgift.
2. Aeco N ic o la i  prestwigdes t ill pastor härstädeS ^  

1565.
3. C h r is t ie rn  Kieldtssön war pastor här 1584 

och Waldes s. ä. till deputerad wid hyllningen.
4. Hans. I  en kunglig dom af är 1636 nämneS, att 

Han warit pastor här omkring 1586.
5. Anders Lauritzen  war pastor härstädes före 1606 

och ännu 1610. TryggoniuS beprisar i ett Poem Hans redlig- 
het. En hanS son wid namn Lars sökte 1620 att blifwa 
hörare wid Mads stola.

6. M a u r i t s  M ö rck  kom Hit pä wären 1627 enligt 
cn i konsistorii archiv befinllig bewittnad afffrift af en HanS 
egenhändiga ffriswelse. Stahl har anrecknat, att Han warit 
stolrektor i Halmstad innan Han blef pastor. Wid bistopsvisi« 
tation 1635 befunnoS nattwardsbarnm wara medelmätttgt kun- 
nige. Han uppgifwes hafwa dött 1669, nien ett par är förut 
lämnat pastoratet ät sin swärson. Sonen Michael  och en 
dotier lefde efter honoi».

7. B jö rn  Olofsson G lim a g e r ,  hwarS tillnamn 
antyder, att Han war frän Glimäkra, war född 1641, inflrefS
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1667 som student i Lund och prestwkgdeS s. ä. t i l l  Pastor 
härstädes. Han utbetalte t ill swägern 200 stelle daler säsom 
crsättning för swärfadrenS omkostnader för att utwerka en kgl. 
resol. af är 1636, hwarigenom Pastor i Högestad erhöll rättighet 
till bränSle och gärdSle af Balvringe och BaldringetorpS skog sä 
för prestgärdens som för annerhemmanetS behof. Klockaren kla- 
gade 1687 deröfwer att pastor brukade klockarebohlet; Pastor 
äladeS att deröfwer sig sörklara, men huru saken flutades är 
icke kändt. Björn Olofsson hade i sigillet en päfogel med öf- 
werstrift: kann dig sjelf. Död pä Höften 1702. En enka, 
som warit hanS andra hustru, lefde efter honom, och en son 
efterträdde honom.

8. C a r l  B jö rn sso n  G lim ag er ,  född 1668, blef 
student 1689, prestwigd till att biträda fadren 1696, pastor 
härstädes 1703. Prosten M . Lacander kallade honom swäger, 
men man känner icke widare nägot om flägtstapen mellan dem. 
Ett adligt herrstap i pastoratet klagade 1711, att pastor un- 
derlätit nämna det i kyrkobönen, tagit främsta bänken i kyrkan 
för prestgärdens räkning samt bortlagit en bjelke, hwarpäherr- 
stapets anor warit afmälade. Konsistorium älade honom att 
bedja för Herrstapet, lämiia det främsta bänken och läta den- 
samma nägot bättre pryda; derjemte förehölls honom, "det 
fuller nägot thal wore om honom till dryckenstap och att Han 
wore nägot hastig;" Han betygade, "at sädant honom omildt 
päberättadt war." Död 1721. Han efterlämnade ingen 
enka, men twä söner, af hwilka den ene, Magnus benämnd, 
war född omkr. 1702 och gick i flola i Ustad 1716.

9. N i c o l a u s  V i e t i u s ,  smälänning, född omkring 
1687, war en tid informator hos en gästgisware i Klörup, 
prestwigdes ^  1712 till tjeiistgöring i Hellestad, war sedan 
komminister wid Stängby pastorat, blef pastor här 1722 och 
och dog 2"/,2 1723.— Gift med Ger t rud  Brunbeck, doller 
af prosten Michel Bengtsson i Espö; hon öfwerlefde sin man.

10. N ico lau s  Herenberg, född 1688, blef student 
1709, och rektor wid HelsingborgS stola 1717. I  ett 
memorial till konsistorium klagade Han, att företrädaren P. Ru- 
benius, sedan past. i Andrarum- wid sin flyttning t ill Lands
krona rektorat "tagit de fläste bäste och förmögnaste af diöcip-
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larne under sin information, hwarigenom för mig sä wäl den 
heder och de förmäner, soi» wid deras härblifwande eljesthade 
warit att wänta, afstäres, som ock ScholanS anseende medelst 
sä mänge disciplarS oordenteliga afgäng till en stör dehl för, 
ringaö, jemte det att Cantor här wijd Scholen beklagar at 
Han medelst denna disciplarnas transport ingen har att anlita 
wijd nägon publique sang eller musique, emedan de bäste och 
tjenligaste suk^eetn dertill äro borttagne." H. förmenade, att 
"disciplarne, som wijd en Schola äro sub kerula et 
sokolastieo, wijd et sädant tillfälle ej böra tillatas sä egen, 
willigt och utan orsak sig till en annan schola begifwa," och 
att Rubenius "heldre dort förmana och tillhälla dem att för- 
blifwa och ej sin Luoeessoreln sä illa prcejudicera," samt an- 
höll att konsistorium Wille honom "til l disciplarnes äterstäl- 
lande allergunstigast förhjelpa." Ester Vietii död begärde 
församlingarna grefwinnan Pipers hofprest Daniel Ödman 
till Pastor, men konsistorium, som förnummit att en Conference 
mellan grefwinnanS inspektor och nägra församlingsledamöter 
hällils i prestgärden i prostens närwaro, Wille weta om för, 
samlingarna kallat lödman "utan nägons intalande och tub, 
bande." Kallelsen för Ö. blef om intet, och Herenberg blef 
pastor 1724 samt prestwigdeS "/,? s. ä. Död 1726.— 
— Gift 1725 °/4 i Hammarlöf m. K a t r i n s  Eleonora 
S t ra n d e l l ,  dotier af prosten Olof S. i Lösen och styfdotter 
till kyrkoh. Hellman i Hammarlöf.

11. P e tru s  W e s tr in ,  som ej tillhörde Lunds stist 
och war hofprest pä Krageholm hos förutnämnda grefwinna 
Piper, blef pastor härstades 1728. Han war född 1697 och 
och dog 2/2 1743. — En Hans son lär warit klockare i St. 
Herrestad och far ät kprkoh. P. Westrin i Wanstad.

12. S am u e l Skragge , son af prosten Anders S. i 
Lyngby och född der 1688, blef student 1714, prestwigd t ill 
fadrenS biträde 1730, pastor här efter enhällig kallelse pä 
Höften 1743. 1763 war Han oförmögen till ämbetets bestri- 
dande, hwartill vicepastor förordnades. Följande äret erhöll
S. afsted frän pastoratet. Död 1770. Hans hustru, Gene- 
vieve de la S a l l e ,  som stall förut warit gift med företrä- 
daren, klagade 1763 inför konsistorium, att henneS man "pä
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ett främmande stalle afstätt och uppgifwit hela HögestadS Pa
storat med prestgärd, ägor och alla prästrättigheter af försam- 
lingarna till huspresten Magister Sjöborg mot allt för ringa 
och nog illa proportionerad afgift, äfwensom honom upplätit 
alla Husen i prestgärden," med anledning hwaraf hon anhöll 
"om stillnad till sang och säte ifrän Venne sin man och att Henne 
tillbörligt underhäll och nödigt bohag mätte tilldömmaS." Kon
sistorium swarade stg derwid intet kunna tillgöra. Anders 
Skragge, som 1760 diSputerade i Lund, war mähända son af 
pastorn i Högestad.

13. N i lS  Johan S jö b o rg ,  son af rädmannen Nils 
JönSson och Helena Lorich, prestdotter frän Swedala, föddes 
l Malmö 1729, gick i flola derstädes, blef student i Lund 1746, 
Magister i Greifswald 1752, kom derefter till Götheborg och 
predikade derstädes pä tysta samt blef fand af däwarande Pa
stor wid tysta kyrkan, sedermera domprosten i Götheborg M .
O. Ubechel. As denne kallades Han 1754 till preft och prest- 
wigdes s. ä., efter att hafwa förbundit sig att ej söka befor- 
dran i GötheborgS stift. HanS halfbror, großhandlaren Nik
las Jakobsson war den som engentligen lönte honom, af 
wänstap för Ubechel, hwars inkomster ej medgäfwo, att Han 
aflönte sitt biträde. S. blef sedermera husprcst hos grefwe P i
per pä Krageholm, 1764 Pastor härstädeS, erhöll 1784 proste- 
titel och dog ^  1785. — Gift m. M ä r t a  Helena Hahne,
f. 1738, d. 1812, dotier af kyrkoh. Henrik H. i Nöbbelöf. 
Barn: N i l s  Henr ik ,  f. 1767, histor. prof. iLund; d. 1838;
g. m. Fredrika Christina Sparrschöld. — Gusta f ,  f. 1769, 
blef Magister i Greifswald, sedan pastvr i Langenhaushagen i 
swensta Pommern, d. 1801. — Ado l f  M agnus ,  f. 1770, 
med. doktor. — Helena K a t r i n a ,  f. 1774, d. vgift.

14. Richard Akerman, son af hospitalöpredikanten
Martin Ä., föddes i Christianstad 175g, blef student 1771,
Magister 1778, vicekollega wid Christianstads stola 1779, ordin. 
kollega i Ustad 1780, prestwigd 1785, Pastor h ä r 1786, 
tilltr. 1787, erhöll prostetitel 1811. Död '»/, 1832. — Gift 
1787 med Anna K a t r i n a  B a t t ram ,  d. 1823, dotier af 
handlanden i Ustad LarS B. och Anna Maria SörenSson. 
Barn: M a r ia n a  El isabeth ,  g. m. prosten Struppen här-
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städeS. — Ewa,  f. 1793. — Helena, g. 1815 in. handlan
den Berggren i Kstad. — Gustawa, f. 1797, g. 1826 m. 
rädman F. Wendl dersammastädeS.

15. B en g t Jakob N e lan d er, son af en pedellwid 
konstst. eccles., föddes i Lund 1786, blef student 1802, 
prestwigd i Werjö 1811, stadSkomminister l Carlshamn 
1828, Pastor här 1832, tilltr. 1834, titulär prost 1838. 
Död 1843. — Gift 1. in. M a r i a  Sch ly te r ,  dotter af hand
landen Carl S. i Runneby. I  detta äktenstap föddes en son 
och fein döttrar, bland hwilka en, wid namn Char lo t te ,  är 
g. m. vice pastorn C. E. Trägardh i Womb. 2. in. M a r i a  
Otterst röm, dotter af smedäldermannen D. Otterström i 
M ad ; med Henne hade N. en son. 3. m. C a ro l in a  Bagge,  
dotter af prosten Gustaf Peter B. i St. Herrestad.

16. C a r l  M a g n u s  S tru p p e n ,  son af en fahn- 
junkare och född i Landskrona '"/z 1793, blef student 1812, 
prestwigd 1818, pastor i Jllstorp 1833, tilltr. s. ä>, tranSp. 
Hit 1844, erhöll prostetilel 1843. Död °/§ 1850. — Gift 1832 
med M a r ia n a  El isabeth Äkerman, f. 1792, dotter 
af prosten Ä. härstädeS.

17. P a u l  Jacob H eurgren , sonaf stomakaremästa- 
ren O. C. Heurgren och Anna Chr. Lundstedt i Lund, föddeS 
der 21/7 1809, blef student 1825, prestwigd 1832, preben- 
dekomminister i Stängby 1835, titulär vice Pastor 1838, pastor 
här «/, 1851,tilltr. 1853.

Gift ^  1848 med U lr ika  Auro ra  Trägärdh ,  f. 
1823, dotter af prosten Jsak T. i Tranäs. Barn: O lo f  
Jsak, f. 1849. — Anna P a u l i n a ,  f. °/,2 1850. — 
Car l  Emanuel ,  f. 1852.

Äyrkoherdar i Tranäs och Gnslunda.
1. M a th ia s  N ic o la i  nämnes som "pledanus eools- 

sirv Othinslundcr" 1430.
2. Tyge Jörgenssen prestwigdes till pastor här 

1577. Han lärer warit född i Trelleborg. Under Hans tid
L»
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uppsattes i Tranäs kprka altartafla 1597 och predikstol 1603, 
och kronan deröfwer mälades l605. I  B. B. är antecknadt 
1620, att Herr Tyge och Hans hustru woro öfwer 70 är gamla; 
Han war en from lärd, hederlig och anspräkslöS man; inkom- 
sterna ansägoS wara gansta ringa och prestgärden war för- 
fallen.

3. G a b r ie l !  Maaenssen kalladeS 1627 tillpa , 
stör härstädeS.

4. N ic o lau s  C h r is t ia n !  förekommer som pastor i 
Tranäs i en kapiielSdom af är 1632. Han stall warst frän 
Helstngborg och kallats enstratus, enligt Elmaren. En as ho- 
nom författad latinst grafstrift är tryckt jemte en likpredikan 
öfwer borgmästarcn Kofod i Ustad.

5. M a a r te n  Pedersön S y lv in s  prestwigdes till 
medhjelpare här ^  1646, men blef troligen kort derefter Pa
stor. Alt Han war det 1648 och 1655 syneS af hyllningSak- 
terna för dessa är. I  en strifwelse af 1646 klagar Han att 
hanS inkomster woro mycket ringa, "saa ieg lider med hustroe 
och mine faltige sinaa Börn större armod, en den christen 
fromme Öffrighed lettelig fand troe."

6. D a w id  Dawidsson, bördig frän Helsingborg, 
gick i Lunds stola, blef student i Köpenhamn 1642 och prest- 
wigdeS till pastor här ' '/^ 1656. Död 1682 efterlämnande enka 
och barn.

7. K nudt Friderich fön , som pä olika ställen fätt 
tillnamnen HallanduS, Warberg, Ruth och Hetlow, af hwilka 
intetdera syneS hafwa brukatS af honom sjelf, war född i War
berg omkr. 1638, tjenstgjorde 1680 i Mörrum och begärdes till 
pastor derstädeS, hwartill generalguvernören I .  Gyllenstjerna 
samtyckte; denn« begäran förnyades 1681 och remstterades af 
K. M . ^  s. ä. till bistopen. Mörrums Pastorat tillsöll likwäl 
en annan. Herr Knut prestwigdes 1683 till pastar här- 
städes samt ^inställdes i ämbrtet '̂ "/z 1684. Bistop Hahn 
Wille att Han skulle gifta sig med företrädarens enka eller dotier, 
men Han war icke dertill hugäd. 1685 stref bistopen 
t ill prosten Lacander, att som "Herr Knut lofwat att fullborda 
äktenflapet med enkan eller henneS dotier, sä framt Han icke 
Wille efter 14 dagar förwänta Consistorii ändtlige sentens och
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dom," men sedermera intet derom afhörts, sä borde prosten till- 
hälla honom att med saken göra ändstap; flulle enkan finna 
tjenligare att hennes doller bleswe gift och hon sjelf finge är- 
ligt underhäll, "lämnades det i deras egen frihet, dock alt hu- 
set ändtligen bleswe conserveradt, och sädant innan den före- 
satte terminen wunne fullbordan;" prosten borde derjemte "för- 
tro Herr Knut att Han i annat fall för en privation maste sig 
akta." Dä Herr Knut, detta oaktadt, icke Wille gifta stg "med 
huset," sä dies honom suSpenfion älagd till nästa michae
list id; biflopenS bref till prosten innehäller med rena orv, att 
anledningen till suSpensionen war, att Herr Knut hwarken Wille 
gifta sig med prestenkan eller henneö dotter. frosten Lacan- 
der klagade öfwer "h:r Knuds wederwärdighet mot dem 
som sändeö att betjena församlingen." Suspensionen blef se- 
dermera prolongerad till nästa landemöte, emedan h:r Knut 
"icke Wille läta diSponera sig t ill att äktenskap med änckian 
ingä" eller, säsom en sednare införd läSart i konceptboken ly- 
der, "fullborda sttt löste." Suspensionen upphäfdeS "/? 1687, 
men underrättelser saknaS, huruwida Herr Knut efter twä ärS 
suspension beqwämade sig t ill det förestrifna gifterinalet, eller 
icke. Han skref är 1700 till generalguvernören: "Ehuruwäl 
jagh wert at min suckan och klagan kommer inför Gudh och 
Hans rättfärdiga Domstol, sä w ill jagh lijkwähl intet ropa och 
bedja Straf och hämn öfwer dhen orätt, som migh tilfogas af 
Herr Ofwerstelieutenanten Wälborne Patkul, i dhet Han ab 
^:o 1695 inclusive och till rurn 1700 hooS sigh innehafwer 
36 pund körn, utan lämnaö sädant under Guds rättfärdiga 
Dom" m. m. Död 1702. Pä en grafsten i Tranäs kyrka 
kallas Han "en berönimelig kvrkioherde."

8. M a g n u s  P e t r l e u s ,  son af häradsprosten Johan 
Olai P. i Sunne i Jemtland och Katrina Mänsdotter, war 
Pastor wid norra stänsta kavalleriet, dä Han >702 utnämndeS 
till Pastor härstädes. Han ätföljde dä swensta arme'en i Polen 
och kom icke att tillträda pastoratet, ty Han dog icke längt efter 
utnäinningen. HanS swäger prosten Hofwerberg i Malmö 
berättade i bref till bistop Steuchius b/, 1703, "att Mag. Pe- 
trceuS dog i Polen, sedan the fläpat honom med sig sjuk i 
köld och owäder 14 dagarS tid," och blef begrafwen pä en
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kyrkogärd som anträffats under Märschen. Han war g. m. 
Beata M a l l i n  och hade med Henne fyra barn, bland hwilka 
nämnaS sonen Jo Han, past. i Jfwetofta, och dottren Anna 
Chr is t ina ,  g. in. 1. prosten P. BlanriuS i Köpinge, 2 .pro
sten H . Lacander i Dstad.

9. Äke Ulmberg, smälänning, född omkr. 1662, blef 
student 1684 och stall nägon tid warit stollärare i Grenna, in- 
nan Han 1696 blef prebendekomminister i Uppäkra, började 
1702 alt tjenstgöra härstädes och befullmägtigadeS till Pastor i 
början af är 1703. Död ^  1704. Hans enka Agneta Fick 
har lätit lägga en grössten öfwer honom i Tranäs kyrka.

10. Andreas C a r l lö ö f ,  wermlänning, född omkring 
1666, hade en tid studerat i Äbo, blef student i Lund 1696, 
prestwigd 1698 till hospitalsprest i Landskrona, war 1701 
i fräga till att blifwa Pastor i Arrie genom att konservera den 
aflidne pastorns enka, hwilket Han likwäl undanbad sig, erhöll

1706 konsistorii förestrift t ill häradSprostcn om sin Instal
lation som Pastor i Tranäs. Under pestenS graSserande 1713 
blef Han af wakten hindrad att resa till OnSlunda sör att för- 
rätta gudstjensten der. Konsistorium förordnade s. ä. om 
gudStjenstenS npprätthällande af grannpresterna; detta fledde 
med anledning af farsvten, men E. dog förmodligen kort der- 
efter. Han efterlämnade enka och barn, men deraS namn äro 
icke kända.

11. Iöns Nilsson Espman war född 1660 och 
son af klockaren i Espö Nils Mänsson, hwars far warit kap- 
ten och tillhört en gammal adlig flägt med namnet Rünnow; 
modren Dorothea Jönsdotter war prestbotter frän Espö. E. 
hade mänga äfwentyr, och berättelierna om dem variera. 1676 
sattes Han i Ustads stola, men da staden 1677 plundrades af 
Holläi»darna begaf Han sig hem och blef för en tid bystolmä- 
stare, eller enligt en annan uppgift snickarelärling i Espö. 1680 
kom Han till Malmö stola och blef 1688 student, hwarefter Han 
wistadeö dcls i Lund, dels pä landet säsom Informator t il l 
1699, da Han erhöll uppdrag att med predikande biträda pre- 
sterstapet i Malmö. 1700—1702 war Han Informator i Fren- 
ninge prestgärd. 1703 "/« prestwigdeS Han till tjenstgöring i 
Örkelljunga, der Han hade en mindre angenäm station hoS en
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oordentlig och grälaktig pastor. Elmgren och efter honom Stähl 
berätta, citt E. 1707 erhältst öfwerste Buchwalds löste om pa- 
storsbeställningen wid Hans i Polen sörlagda regemente, men 
att, da Han kom till Lund för att hoS bistop SteuchiuS anmäla 
sig t ill prestwigning, hade denne ät en sin slägtlnge förflaffat 
platsen; i sörbittringen öfwer denna motgäng stall E. hafwa 
antagit korporalstjenst wid samma regemente, men 7 Wecker 
derester blifwit prestwigd pä kallelse af pastor i Oderljunga. 
Är nägot af denna berättelse sannt, sä mäste det hafwa pas
serat före 1703, dä E. som ofwan sagdt är prestwigdes. Han 
tjenstgjorde derester i Örkelljunga till 1708, dä Han sändcs till 
Hwen, der Han uppgifwes hafwa blifwit installerad so», pastor 
Christi Himmelsfärdsdag 1709; likwäl är Hans pastorsfull- 
magt först 1710 utfärdad af kgl. senaten och 1712 af Carl 
X I I  bekräftad. Som pastor pä Hwen stall E. ofta hafwa 
sändt sin dräng till kommendanten i Landskrona med i stosu- 
lorna insydda bref, innehällande rapporter om danstarnas krigS- 
rörelser; flutligen förrädde drängen honom, hwarefter Han blef 
arresterad af danstarna, och prestgärden bewakades. En goSse 
stall hafwa gätt öfwer t ill Landskrona pä isen och inberättat 
detta för kommendanten, hwarefter swenstt krigSfolk kom till 
Hwen och dref danstarna derifrän samt befriade E. Denne 
kom 1716 till Asiad och klagade sin nöd för konungen, som 

s. ä. utnämnde honom till pastor härstädeS; Han installe- 
radeS likwäl först 18 sönd. e. Trin. 1718. Han stall äfwen 
hafwa fätt löste om befordran till bättre lägenhet framdeles, 
men sökte aldrig transport frän TranäS. Död 1739. 
— G ift 1709 med Warna Munck, dotter af pastornpä 
Hwen Nils M . Twä deras söner woro militärer; Caspar 
Magnus ,  som war landtmätare, war en flitig samlare afhi- 
storista notiser; dottren Dorothea Helena war gift med pa- 
storsadjunkten Petrus Leth HärstädeS. Denne warnade offent- 
ligen för falst lära, med anledning deraf att P. Muhrbeck wa
rst innoi» pastoratet pä Esperöd och att pä etl annat ställe i 
pastoratet sjungits psalmer ur "Mose och Lamsens wisor;" det 
fades ock, att wid samma tillfälle hade bibeln legal pä bordet, 
men de närwarande persvncrna läst i andra böcker, som de Haft
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i händerna. Fru Morman pä Esperöd klagade öfwer P. Leths 
i Hennes tanka otidiga nit.

12. E r i k  B o r g s t r ö m ,  son af kyrkoh. ASmund B. i 
Gammalstorp, blef 1726 prestwigd till tjenstgöring i Twing; 
sedan biträdde Han i Landskrona och i Färlöf till 1728, dä 
Han förordnades att med predikande biträda i ,Broby och der- 
jemte "företräda klockaretjensten." 1729 blef Han innehafware 
«'s denna tjenst, 1740 Pastor HärstädeS, tilltr. 1741. Död 
"/-2 1751. — Gift med Hedwig  M a rg re t«  LyckoviuS, 
dotier af prosten Samuel L. i Twing.

13. Johan H en r ik  B e rn tze r ,  son af kyrkoh. iW . 
Karaby Henrik B. och Anna Brock, föddeS «/s 1712 i Halm
stad, der fadren dä war Pastor, blef student 1728, prestwigd 
"/z  1737 till tjenstgöring i Käzeröd, Magister 1738, begärd till 
4:de profpredikant i Halmstad 1741, pastor här 1751, 
tilltr. 1753. Han stall warit en stilla och fromsint man. Död 
"/z 1764. — Gift med Laurent ia  Gistre'n, prestdotterfrän 
Wisseltofta och styfdoltcr till prosten Jakob Brock i Sjörup. 
Äktenflapet war barnlöst.

14. M ic h a e l  Johan B ro o m i,  son afborgmästaren 
Thomas B. i Engelholm och född der, blef student 1742, prest, 
wigd 1751, war prebendekomminister i Slängby och i Har
deberga, blef pastor här 1765. Enligt Elmgren uppehöll Han 
sig pä sednaste ären mycket pä gästgifwaregärden für att fä 
höra nyheter af de resande. Käpten Morman begärde 1779 af 
anledningar, som ej närmare uppgifwas, laga undersökning 
angäende B:s förhäüande i ämbetel och lefwernet. I  sin ung- 
dom stref Han stundom vers; ett svrgqwäde af honvm är tryckt 
jemte likpredikan öfwer en friherrinna Bennet 1756. Död 
1795. — Gift med Ceci l ia  Ot te rst röm,  dotier af kyrkoh. 
HanS O. i Ottarp. Barn: S im on  Johannes, efterträdde 
fadren. — Jakob, qwartermästare. — Hans ,  klockare. — 
Chr is t in« ,  ogift.

15. S im o n  Johannes Broom e, född i Harde
berga -2/2 1755, blef student 1772, prcstwigdeS 1777, er- 
höll sedan klockarelägenhet HärstädeS, blef pastor här 1796, tilltr. 
1798 och erhöll prostetitel 1813. Död ^  1825. — Gift 
med M a r i a  Bergström. Barn: Swan te ,  f. 1778, d.
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1831; advokatfistal i Banken; g. ui. Sophia Smith. — Ce- 
c i l i a  C h r is t ina ,  g. in. kyrkoh. H. G. Björck härstädes. — 
M ich a e l ,  f. 1783, d. 1830, handlande, g. m. Beata Wäh
lin. — Gustaf ,  prost i W. Sallerup. — Ewa M a r i a ,  f. 
1788, g. m. apothekaren Mafi i Sölwesborg. — Johan Lud
wig,  f. 179l, d. 1831, pastorSadjunkt, g. m. Christina Apol
lonia Schönbeck. — El iS ,  f. 1794, d. 1834, advokatfistal i  
i kammarrätten.

16. J ö n s  E r i k  Schönbeck  föddes 1764 i Allerum; 
fadren war dä klockare der, sedan i Landskrona ochsisti Lund. 
Han blef student 1781, innehafware af klockarclägenhet i Widt- 
stöfle 1785, prestwigd 1790, ertraord. regementspastor 1804, 
Pastor här 1828. Död ^  1829. — Gift 1. 1785 mrd U l-  
rika Stendahl ,  hwarS far war klockare i Widlstöfle. Barn: 
Christ ian. — Johan. — Anna S oph ia ,  g. m. prosten 
Follin i Sjörup. — Ulr ika  A m a l ia ,  g. >n. kyrkoh. F. D. 
Moliin i Andrarum. — Agneta. — C hr is t in a  A p o l l o 
n ia,  g. 1. m. past. adj. I .  Broome, 2. m. prosten G. Broo
me. 2. 1818 med Elsa B r i t a  Hstberg, dotier af en 
sänistmakare i Lund.

17. H a n s  G eorg  B j ö r c k ,  son af en swarfware i 
Nstad och född der ^  1734, blef student 1802, prestwigd
18 9, innehafware af klockarelägenhet i Löwestad 1811, Pastor 
här '"/« 1830, tilltr. 1832. Död s. ä. -  Gift 1810 m. 
Ceci l ia Chr is t ina  Broome, f. 1781, d. 1832, dotier af 
prosten Simon B. härstädes. Barn: M ä r ta  El isabeth,  f. 
1811. — Anders Johan, f. 1813, prcst 1837; g.m.Selma 
Hallbeck, dotter af prosten, dr. Carl H. i Helsingborg. — C a r l ,  
handlande i Lund. — Swante  Georg, f. 1819, phil. mag. 
och prest, g. »1. M. E. JönSson, dotter af prosten Peter I .  i 
Stoby. -  Gustaf ,  f. 1825, prest.

18. Jsak  T r ä g a r d h ,  son af kyrkoh. Lars T. i GeSsie, 
föddeS derstädeS "/§ 1788, blef student i Greifswald 1803, 
i Lund 1806, löjtnant wid landtwärnet 1811, prestwigd i 
Werjö "/z s. ä., pastor här 1833, tilltr. 1836, honorarie- 
prost 1842, vice häradsprost 1844—45. Död ^  1847. — 
Gift 1815 med Soph ia  Sandberg,  dotter af en underofficer 
wid konstruktionSstaten i CarlSkrona. Barn: C a r l  Emanuel ,
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f. 1818, Phil. mag. och prest. — LarS JustuS, f. 1820, 
prest. — U lr ika  A uro ra ,  g. m. kyrkoh. P. I .  Heurgren i 
Högestad. — Erik Jsak, f. 1827, landtbrukare. — Annette 
Caro l ine ,  f. 1829. — Gustaf Swen,  f. 1832, med.phil. 
kandidat.

49. Johan  Ternström , son af timmermannen Swen 
Carlöson och Jngar Larsd:r, föddeS i Hobp i Blekinge 
1803, blef student 1824, prestwigd 1827, huspred. hoS 
öfwersten P. Schönström pä Swärta i Södermanland 1828, 
tjenstgjorde dels som adjunkt dels som vice Pastor i Lunds stift 
till 1839, derefter i Stockholm till 1849, erhöll rättighet att 
hos K. M . anmäla sig som sökande till pastorat i Lunds stift, 
blef pastor här 1847, tilltr. 1850.

G ift 1836m. Annet te Caro l ine  Weduwar,  dot
ier af majoren Baltzar W. och A. H. Höök. Barn: B a l tz a r  
V i c t o r ,  f. 1837. — Johan A lber t  Got t l i eb ,  f. 
1839. — Car l  G o t t f r id  Weduwar f. " / ,  1842. — Swen 
A l f red  f. -/, 1845.

S k r i f t e r :  se Lunds stistö Matrikel 1854.






