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Forord.

Da nu ändtligen sista delen af detta arbete lämnas i allmän¬
hetens händer, für utg. forklara sin tacksamhet for de bidrag,
hwilka meddelats af häradsprosten O. Hammar, prosten L.
Feuk m. fl. af word, presterskapet i de härader, hvilka denna

det omfattar.
Utg. bör ickeheller underläta att uttala sin tacksamhet for

det sätt, hwarpa hans arbete bliswit bedömdt och anmäldt i
Snällposten“ Svensk Kyrkotidning Wäktaren“ m. fl. tid¬
ningar. Han anser sig wisserligen mindre genom det som

arbetet werkligen presterar, in genom den pa detsamma ned¬

lagda flit och möda, fortjent till dessa wälwilliga omdömen,
men de hafwa dock for honom utgjort en uppmuntran, den han

sa mycket mera mäste wärdera, som den är den enda, han for

sitt arbete rönt, enär afsättningen warit sä ringa, att forlägga¬
ren icke kunde dala nägot forfattarehonorarium.

Onskligt hade warit, att bokens läsare hade behagat un¬
derrätta utg. om de felaktigheter, som de wid läsningen af de

forra delarna anmarkt, särdeles hwad det genealogiska beträf¬
far, i hvilket fall de wid sluttet meddelade tillaggen och rät¬
telserna kunnat bliswa mera fullständiga.

Säsom tillagg till de s. 507 ff. forekommande uppgifter
ofmer inträffade forandringar mä nämnas att Kerrstorps

pastorat, II. 107, bliswit ledigt genom W. Flensburgs
utnämning till theol. professor och pastor i Hellestad, I. 265

25 1858, att Mellangreswie pastorat s. d. bliswit bort¬
gifwet till C. A. Unge, V. 474, att F. Horney s. d. blif¬
wit utnämnd till prost i W. Göinge härad, och att Gessie

pastorat, II. 78, bliswit ledigt genom E. M. Hööks død 2,
1858.

Lund, Juli 1858.
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Kyrkoherdar i Christianstad.
I V. B. är antecknadt, at den forsta biskopsvisitation i
Christianstads forsamling hölls + 1617. Läns=mannen Jens

Sparre erhöll 28, s. K. uppdrag att draga forsorg om ett

pastorsboställes uppbyggande i „taden Däwarande pastor i
Wä war utan twiswel redan tillika pastor i Christianstad,
ehuru utg. ef funnit nägot dokument, som uppgifwer det.

Redan 2 1614, da fundationsbreswet for denna stad utfär¬
dades, forordnades ock att Nosaby kyrka skulle afskaffas och

socknen forenas med Araslöf, hvilken skulle blifra anner till
en kapellan i staden och njuta dennes själawärd. Likwäl
nämnes Araslöf i V. B. som anner till pastor i Christian¬

stad, hvilket pastorat der uppføres säsom tillhörande Göinge
härad.. 1618 forekommer Araslöfs socken fasom utgörande et

eget pastorat, men deremot synes Nosaby hafwa warit anner
till Pastor Christianstad till 1625, da det genom Kgl. br.
stadgades att kapellanen derstädes skulle hafwaalla
inkomsterne af Rosaby prestaard och socken, hvilka sockenpre¬

sten i staden enligk ad. bewilling dittills innehaft.“ Detta

forhällande blef likwäl snart forandradt, sa att Nosaby be¬
traktades säsom anner till Christianstad och stadspastorn Atjöt
en del af inkomsternas men stadskomministern war likwäl No¬

saby sockens prest iehuru han ändantisk pa 1670talet i officiel
stil icke benämndes pastor utan minister. Genom Kgl.
br. 1 1639 bewiliades at Wa socken att sjælf kalla sin själa¬

forjare, hvilken skulle wara kapellan i Christianstad. Mähän¬
da woro derefter en tid twänne stadskapellaner derstädes. Ett
Kgl. br. af Ar 1673 forordnade, att Wä wid däwarande ka¬

pellans afgang skulle bliswa anner til staden, hvilket nägra
ar derefter gick i werkställighet.
1. Jörgen

Christoffersen, fødd omkring 1560,

blef omkring 1590 pastor i Wä och omnämnes 1599 säsom

prost i Gärs härad. När han bliswitt utnämnd till pastor i
Christianstad är icke kandt, men säkert war han det 1617.

Huruwida han da bodde i Christianstad eller i Wä är icke

heller bekant. Wid biskopsvisitation 1622 forklarade forsam¬
lingen sin belätenhet med mäster Jörgen. Prostämbetet i Gärs
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härad behöll han trøligen till sin død. I V. B. omnämnes
att 1625, da presterskapet frän nämnda härad sammanträdde i

Christianstads kyrka, sick prosten mäster Jörgen forebrelser af
biskopen for sin wärdslöshet och egenmyndighet samt lofwade

bättring. Juldagen 1626, inwigde han pa eget bewäg Chri¬

stianstads kyrka. I sin afgifna forklaring — 1627 yttrade

han: Jeg hawer intet andet gjort paa Juledag i min første
predicken end forklaret Christi fodsels historie och siden anden
ordentelig materie, huis folennitet til saadanne ny Kirker be¬

hörig kand were, haffwer Denus Episcopus sig forbeholden

hvilket samme jeg haffwer og forkyndiget.“ Som mäster Jör¬
gen dock ansägs wid ifrägawarande tillfälle öferskridit sitt
ambetes befogenhet, befallte konungen + s. K. läns=mannen

Otto Marswin att honom tilltala och affordra honom böter,

hwilka skulle anwändas till de fattiges understöd. Konungen
anbefallde sedan en ny och högtidligere kyrkoinwigning, hvil¬
ken forrättades af biskopen är 1628; mäster Jörgen sick derwid
endast spela en underordnad rol säsom assistent. Altaret och

predikstolen i Christianstads kyrka inwigdes først en

af biskopen.. 1628 2½, bewillades, att Master Jörgen sick
resignera och Christopher Hansen kallas till pastoratet, men

detta bref blef casseret och gik intet ud“ (enl. anteckn. i
Skaanske Tegnelser ab 1623 ad 1632“ pa Kgl. geh. arch.

i Köpenhamn); fütjande äret 2½ bewiljades, att nyßnämnde
Christopher Hansen sick bliswa Jörgen Christoffersens med¬

hjelpare med tillforsakran om succession till pastoratet Mä¬

ster Jörgen dog 18, 1630. Ett epitaphium öfwer honom App¬
sattes i Christianstads kyrka; han är der afbildad jemte en
talrik famili; hans porträtt utwisar ett wördigt utseende.

Wid sin död hade han warit gift i 32 ar, men hustruns

namn är e kandt. Hans dotter Katring, hos hwilken ett
barn dött i sängen, blef 1623 absolverad af biskopen. Twän¬
ne Wäboar, Bertel och Christen Jörgensen, hvilka bliswit

studenter i Köpenhamn 1619 och 1628, torde warit hans soner
2. Christopher Hansen blef som ofwan saget ar
1629 medhjelpare härstädes med survivance pa pastoratet. For¬

ut hade han warit rektor wid skolan i Wiborg och'uppgiswes
hafwa warit magister. Död 1639.

—
40
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3. Hans Nielsen Thollosius, som forut dels
tjenstgjort i Gjerdslöf, dels warit stadskapellan och slottsprest

i Malm, blef 1639 pastor härstädes, enl. Kgl. br. 2½, s. K.
till läns=mannen Malte Juel. Dä han sedermera disputerade

for magistergraden i Köpenhamn, kallade han sig pastor pri¬
marius wid trefaldighetskyrkan i Christianstad och Wä for¬

samling.“ Död wid 42 ärs Alder och i 19de ämbetsäret 22
1643, efterlämnande enka och 10 barn in luctu et squalore.“

En fattig prestenka Marina sal. magister Hanses“, som näm¬
nes 1685, må hafwa warit hans enka.

4. Laurits Hansen Comin forekommer 1634 som

pastor i Hör och disputerade 1639 i Köpenhamn for magister¬

graden.. 1643 2, anbefallde konungen Ebbe Ulfeld att gif¬
wa honom collats till Christianstads pastorat. Han blef prost

1661, troligen häradsprost och ef blott prost afver sit eget pa¬

storat. Ett par af honom utgifna likpredikningar idagalägga,
att han warit en kunnig man och god stilist. Død 1669.

Gift 1. m. Margreta Petræa, 2. m. Anna Tagonia.

I dessa äktenskap föddes 14 barn.
Ur en af hans likpredikningar, hwars ämne är: Guds

Börns lystige Spatzere=gang iblandt græs och Blomster mä
anföras ett stilprof. Ligesom Blomsterne de ere adskillige og

haffwe underskedelige Farffwer, somme ere Hwide, somme Rö¬
de, somme Gule og saa fremdelis, enhwer haffwer sin synder¬

lige Farffwe, luet og sin synderlig egenskab, dog ere de alle
mennesken gaffnlige och behagelige; saa findis der og adskillige

Blomster i Christi urtegaard, den Christen Kircke.
—

—

Naar Blomsterne staa i deres beste Gröde, kommer undertiden
urtegaardsmanden, röcker dennem op og forsætter dem i en an¬

den Haffwe og paa en bedre sted. Saa gaar det og med

Guds Börn i den Christne Kirckes Lysthaffwe; naar de staa
allerbest, ere paa det Feyeste, saa det siunis for menneskens
Oven de burde at leffwe og kunde giøre meget got i Verden

see da kommer wor Herre og formedelst den timelige död for¬

sætter dem i det himmelske Paradis, at de der fuldkommeligen

skulle Blomstre ud og bliffwe langt skiönnere, yndligere og for
Gud og alle hellige Engle og udwalde behageligere end de

nogen tid haffe wærit i dette Liff.“

5. Casten Söffrensson Fundanus blef efter

skolgäng i Lund student 1636 och prestwigdes + 1639 till
Servus Jesu Christin i Köpinge och Lyngsjö. Under krigs¬

oroligheterna 1644 sökte han skydd i Christianstad och blef
samma eller nästföljande äret stadskomminister derstädes. Han
skall hafwa forskaffat sig biskop Winstrups bref pa att wara

pastor i Nosaby: detta skedde formodligen blott pa det att
han skulle fa heta pastor, ty pastor i staden behöll en del af
inkomsterna frän nämnde socken, säsom man finner deraf att
herr Casten 1648 begarde befrielse frän kungsskatt, effterdi

Sognen icke er lagd til hannem med all sin indkomst, mens

sognepræsten udi Christianstad den største part deraff opberger
og han til bemte Nosseby ickun er Capellan efter hans kalds¬
breffs lindelse.“ 1669 □ blef han kallad och kort derefter

befullmägtigad till pastor i Christianstad. Derefter skall han
warit angelägen om att den formon han säsom kapellan haft,
att wara pastor i Nosaby, skulle betraktas säsom endast per¬

sonel for honom. Död 2, 1677. — Hans hustru hette
Christina Matsdotter och war prestdotter frän Köpinge.

Sönerna Christen och Mats bleswo pastorer, den forre i
Finja, den sednare i Nosaby.
6. Hans Pedersen blef 1669 stadskomminister och ut¬

nämndes af danska konungen 1677 till pastor i Christianstad,
men blef, sedan swenskarna ater bemäktigat sig staden, trans¬

porterad derifrän till W. Wram; see der.

7. Andreas Hellman, son af bonden Lars Nilsson och
Ingeborg Bengtsder, föddes pa gärden Helghult i Unsaryds

socken af Wexjö stift ⅓ 1646. Wid 8 ärs Alder blef han
en gäng wid trädfältning sä slagen af ett fallande trad, att
han troddes wara död. Dä han äter qwicknade wid, gjorde

fadren ett löfte att uppfostra honom till prest. 1656 sattes

han i skola i Wexis, genomgick sedermera afen gymnasium
derstädes och blef student i Lund 1669. Sedan han 1676
absolverat specimina for magistergraden ämnade han resa ut¬
rikes, men wille i de oroliga tiderna icke öfwergifwa sina for¬

aldrar. 1677 prestwigdes han i Wexis till pastor wid lifgar¬

det, kom kort derefter till Skäne och blef sannolikt der person¬
ligen kand af Carl XI. Sedan, konungen 1678 ätertagit

Christianstad frän Danskarna, befallte han att gudstjenst der¬

städes skulle hällas efter swenska ritualen och pä swenska sprä¬

ket. Hellman blef da ⅓ s. K. utnämnd till pastor i Chri¬

stianstad och Wä samt installerad 12 sönd. efter Trinitatis.

1682 1, blef han prost i Gärs härad, 1697 riksdagsman
och presiderade wid prestmöte 1702. Utan twiswel war han

både en kunskapad och praktiskt duglig man; hans ambetsskrif¬

welser till biskopen äro mycket rediga och frig frän fjesk och
krypande artigheter. Mindre ofta än mänga andra den tidens

prester begagnar han i sing bref den hel. Skrifts utsagor, men
da det sker, ar det pa ett sätt som wittnar om religiost all¬
war. I hans forhällande till de öfrige presterna i staden wi¬

sar sig ingen egennytta eller kitslighet. I börian af 1700,
talet wistades hos handlanden Cortmeyer i Christianstad en
tysk studerande, wid namn Burchard; konsistorium anmodade

Hellman att hafwa ögonen pa denne person, hvilken formo¬
dades wara pietist, och underrätta honom, att han borde for

konsistorium uppwisa sing betyg och begära tillätelse att præ¬

ceptorera, om han nägon längre tid Amnade warstanna. H.
inberättade, att B. war mycket flitig i sin information, lefde

mycket ensligt, läste Franckes skrifter och war bekant med

Pause och Schade (se I. 126) samt sade sig hos dem intet
hafwa funnit, som wore den reng evangeliska läran ognstän¬

digt, en tioärig flicka af hans elever kunde scomponera och
expliceral en latinsk auktor, och en sjuärig flicka samt en ser¬

Krig gosse kunde utom sina christendomsstycken perfekt läsa

ebraiska och grekiska.“ H. wisade ingen ängslig beställsamhet
att uppspana och anklaga pietister. Deremot höll han efter
klockaren Frisdorph, som ei allenast gjorde smedamptet in¬

träng, utan ack en söndag, da han med pungen i kyrkan skulle

gä omkring, gjorde nägre owanlige krokspräng, hwaraf presu¬

merades honom warit drucken.“ I skolan hölls den tiden
mindre noggrann ordning; magistraten klagade, att Lej alle¬

nast exereitig i skolan frigide tracterades, utan ocks ungdo¬
men begätt en och annan otienlig insolence med nattspelande

i
pä gatorna och fönsters utslagande med anngt mera, som

stallet for med tillbörlig iswer att blifra afskaffadt, fast mer
de brottsliga i forswar tagne, med anledning hwaraf rektor
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wid skolan erhöll päminnelser att for framtiden afstyra sädant
sjælfswäld. H. dog efter 2 timmars sjukdom 28 1707. —

Gift 1. 9 1679 i Unnaryds prestgard med Anna Rube¬

nius, f. 1661, d. 1690, dotter af prosten i Hwittaryd af

Werjo stift Nils R. och Christina Matsdotter. Barn: Nils
prost i Mällby. — Lars, past. i Hammarlöf. — Kerstina,
f. 1680, g. 1696 m. prosten I. Rogberg i Unnaryd. — In¬
geborg, g. m. prosten P. Blaurius i Köpinge. L. 1892
m. Sara Liljengrangt, f. 1672 hon war dotter af kap¬

tenen, sedermera öfwerdirektören wid Torsebro krutbruk Hans
L., och blef efter Bes död gift 2 gänger, neml. med prof. H.
Stridsberg och med prof. C. Schulten. Hon hade med H.

följande barn: Anders, past. i S. Rörum. — Hans, f.
1702, d. i späd Alder. —Sara,

f. 1703, g. m. assessorn

i

Gotha hofrätt Magnus Eneroth.
8. Turo Liebman, son af gelbgjutaren Nils Tures¬

son och Cecilia Helgesdotter, föddes 1, 1660 i Malm,

gick derstädes i skola och blef student 16772, men aterwän¬

de med anledning af krigsoroligheterna snart derefter til Malm.

Dit kom afven prof. Christian, Papke, ach det han, og legis
uti ofwannämnde gelbgjutares hus, sa sick dennes son begag¬

na sig af Papkes forträffliga handledning i studier. Han röjde
goda anlag och mycken läraktighet, med anledning hwaraf Papke
en gäng skall hafwa yttrat: du bist mir ein lieber Mann und

sollst auch Liebman heissen“ eleven behöll sedermera det namn
som hans lärare sälunda gifwit honom. 1680 reste Liebman
till Wittenberg, der han 1682 blef magister och höll afen
privata föreläsningar. 1684 äterkom han till faderneslandet,

utgaf 1685 en disputation i Lund och blef derefter samma Kr
først kollega och sedan konrektor wid Malmö skola samt prest¬

wigdes + 1686 till esquadronspredikant wid drottningens
lifregemente; han war ocksä garnisonspredikant i Malmö. 1687

2, begarde han att fa pa ett eller halftannat ar resa utrikes
for sin helsas forbättring och for att i Wittenberg fortsatta

sing studier, hvilka han i anseende till bristande medel mäst
afbryta; han tyckte sig icke hafwa nog ockrat med sitt pund

och trodde att den gudomlig stimulus dref honom uthi den

stundan att med ambetsens medler wilia pa en föga tidh

göra sig capable samma ämbete med krafftig nyttja uthan nä¬
gon oheder, den stund han efter Guds wilia leswa mätte, att

forests. — — Hans Kgl. Mit har i desse dagar med syn¬
nerlig näd uptaget det wälb. Herr Obrists Modei son will

reesa uth, blott till att fora en uthi krigsactioner wäl forsökt

man hem igen, ty twiflar jag ingalunda att ju, särdeles pa
Ed. Edle Högährewördighets interession, K. Mes näd lärde

med liska blidkat iga anse om nägon sigh uthi Jesu cam¬
pagne och läger sä exercera will, att han medh tildhen en
uthi Gudhs kringer inthet odfadt krigsman till Swerige

hembära mätte; om biskopen forskaffade honom den önskade

formonen, skulle man i Malm säga: det hafver sig till
ewiggrönskande äminnelse Canutus Hahn giort, at wi en in¬
tet odyetigh Conrectorem och präst här a orten hafwa.“ L.

wann formodligen sin önskan, ty af ett domkapitlets bref 1
s. K. synes, att rektor stagit sig att sköta konrektoratet, mot
det att accidentierna tillföllo honom och han kunde präkna

att konrektor bestridde hans tjenst, om sädant framdeles behöf¬
des. 1692 7, blef L. pastor i Löderup. Dä prostwal s. 4.

skulle hällas i Ingelstads härad, wille han ingen röst afgifwa,
säsom warande obekant med pastorerna i det häradet, utan

bad allenast till Gud, at den wärdigaste mätte bliswa prost;

med den wärdigaste mente han utan twiswel sig sjelf, men
hans peregrinationer och lärda mödor kunde dock ef forskaffa

honom foreträde framfor en aldre medtäflare. 1697 war L.

riksdagsman och blef 7, 1698 pastor i Landskrona, hwartill
kom prostetjensten i Rönnebergs och Harjagers härader 2

1699. Annu en gäng erhöll han transport, nemligen till
Christianstad 1 1707, tilltr. 1708 och blef s. K. prost i Gärs

härad. Fyra gänger hade han partes wid prestmöte, neml
1689 och 1693 som respondens, 1697 som opponens och 1707

som præses. En gammal anteckning säger, att L. war läng
till wärten, mycket swartlagd och säg grym ut, men war an¬

nars en dygdig, lärd, wälbegäfwad, nitisk och arbetsam mand;
afen andra samtida wittnen intyga hans nit och werksamhet
t. ex. prosten P. Blanxius, som predikade wid hans begraf¬
ning. Flera gänger androg L. for domkapitlet sina kasuistiska

betänkligheter. En gäng hade i Malm Lid en discurs om

döpelsen en christelig cavallier blifwit bragt till äminnelse och
bekannelse, at ett af hans barn utaf særdeles tillfälle blifrit

döpt med win i stallet for watten“ och wille nu hafwa det
döpt rätteligen, men blygdes for att läta det forra blifwa

weterligt, hwarföre L. hemstillde, om ei barnet kunde döpas

intra privatos pariettes.“ En annan gäng hade en person

som man ei säkert wißte wara döpt, begärt att fa bega natt¬
warden; han war fødd i Italien af en judisk fader och en

katholsk moder, war ei omskuren; men notatus in glande, hade
lärt pater noster och forut, säsom ansedd for katholik, begätt

nattwarden.. 1699 anmälde öfwerste R. von Liewen, att L.
jemte twänne andra prester i Landskrong serupulerat angä¬

ende rättwisan af en dödsdom, med anledning hwaraf afrätt¬
ningen till stor forargelse uppskjutits“; presterna blefwo inkal¬
lade for domkapitlet. Mot pietister wisade L. mycket nit; han

wille t. ex. ei tilläta en prest wid namn Ennes (sedan pastor

i Söfde) att predika, emedan han, säsom beslägtad med den

for pietism mißtänkte köpmannen Cortmeyers hustru, formoda¬
des sjelf, kunna wara smittad af samma farliga willførelse.

Afwen i andra mäl war han en ifrig forswarare af status

quo; han yttrade i en ämbetsskrifwelse att, som nädiga öf¬
werheten icke wille som forut draga forsorg om prestenkorna
medelst konservationers befordrande, bleswe landet uppfylldt

med suckningar och tärar, hvilket icke kunde wara nyttigt.“
Med sing ambetsbroder i staden kom han icke rätt wäl öfwer¬

ens. Han synes hafwa warit noga med afseende pa sina

rättigheters utkräfwande. Da den forutnämnde Cortmeyer,
som warit fängen under kriget, wille pa den grund undandra¬
ga sig wissa utgifter till presten, bestraffades det af L. frän
predikstolen, dock utan Cortmeyers namns angifwande.“ Dä
L. en gäng blef anmodad att forrätta twänne begrafningar

utan likpredikan, forklarade han att klockringning och musik i
sa fall icke kunde tillätas wid begraffningarna, formodande att

man for att icke ga miste om dessa bihang till begrafnings¬

stäten skulle önska afen predikan; men wederbörande brydde
sig hwarken om det eng eller det andra. L. wände sig nu
med denna nyg casus conscientiæ till sina andelige formän

och begarde forhältningsorder, yttrande att han wäl kunde for
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sin del forsaka den inkomst, som likpredikningarna borde till¬
skynda honom, men kyrkan borde ei mista sin inkomst for kloc¬
kornas och orgelns begagnande. Da en friwillig kontribution

af presterskapet är 1713 begärdes for armeens behof, swarade
L. att han intet kunde gifwa, emedan han med dryg kostnad

hederligen begraft twä hustrur och twä fullwurna döttrar

gjort bröllop at en dotter o. s. w. 1714 P. anmälde han
att Christianstads kyrka begagnades till magasin och att ett

guantum spannmal der bliswit upplagdt, hvilket, när det ka¬
stades, fororsakade sädant dam, att tak, wäggar, altare och
predikstol dermed alldeles öfwerdrogs och orgelpiporna fylldes,

hwarjemte den stor mängd ohyra, andock af det størsta och

swartaste slaget, samlades i kyrkan, bortgnagde blyet pa or¬
gelpiporna och befarades skola fara neder i grafwarna pa li¬

ken och them tillfoga thet som otiänligt och faseligt ar att
tänka paa man fruktade ock att krut skulle uppläggas i kyr¬

kan, hvilket i händelse af fiendtligt öfwerfall lätt kunde an¬
tändas och slunda hela kyrkan forstoras. L. afled 2, 1718.

— Gift

1, i September 1685 i Lübeck med Anna Sophia

Windlewen, d. 1691, dotter af theol. prof. Michael W. i

i
Wittenberg; i detta äktenskap föddes 5 barn. 2. † 1692
Malmö med Märta Rogge, dotter af borgmästaren Corne¬

lius Hansen; hon dog 1698 efter att hafwa født L. 5 barn.

3. * 1699 med Anna Aguilønia, dotter af prosten Olof
Bertelsson i Löderup. Med henne hade L. 11 barn, bland

hwilka nämnas sonerna Reinhold (f. 1701, rektor wid
Lunds skola 1733, d. 1755, g. m. Charlotta Julianna Stran¬

dell, prostdotter frän Lösen) och Nils, past. i Tygelsis. Bland

Les döttrar war Cecilia gift med prosten Hindbeck i Qwerre¬

stad och Anna Maria m. prosten N. Hellmann i Mällby. L.
ofterledes af sin tredie hustru, och hon blef sedan gift med

prosten Sjöwall i Tygelsjö; hon skall enl. Elmgrens anteck¬
ning warit den rätt kantippe och Isebel, som fororsakade den
goda mannen L. mänga ledsamma, oroliga och bedröfwade

stunder.
9.

Nicolaus Stenhoff, son af en inspektor pa

Sperlingsholm och deß hustru Barbara Gammal, føddes
i

Halmstad Thomædag 1670, genomgick Halmstads skola och
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Wexiö gymnasium samt blef student 1693. Emedan foral¬

draarna under kriget forlorat sin formögenhet, mäste han kämpa

med mycken fattigdom. 1694 erhöll han dubbelt stipendium
och blef amanuens wid universitetsbibliotheket. Ett anbud att

bliswa kollega och kantor wid Landskrona skola forsakade han,
emedan han heldre önskade sig en presterlig syßla. Pa kallelse
af general Rehnsköld prestwigdes han ⅓ 1700 till pastor wid

lifdragonregementet och folide s. K. med armen till Liffland.

Han skall warit den ende bland krigspresterna, som under sla¬

get wid Narva war i närheten af slagfältet, och efter slagets
slut gjorde han bön och tacksägelse for segren. 1705 2 blef
han pastor i Allerum, tilltr. 1707, transporterades 2 1718

till Christianstad, tilltr. 1719 och erhöll 2, s. d. prostetitel.
Han skall hafwa ätnjutit mycken gunst hos Carl XII, som
berättas hawa hedrat honom med ett besök i Allerum. Som

S. icke war häradsprost, innehäller domkapitlets archiv icke
mänga ämbetsskrifwelser frän honom och säledes icke mänga

bidrag till kännedom om hans charakter. 17728 anmälde han

att en katholik, wid namn Otto Bratting, hvilken näges og

tjent i staden säsom siskal och uthridere, wille öswerg til
lutheranismen. Märkligt ar att inga skrifwelser angende

Dippel synas hafwa frän S. inkommit till domkapitlet, ehuru
D. war i Christianstad pa 17720stalet och der wann anhän¬

gare. Rektorn wid skolan P. Lycks fullgjorde i detta hänse¬

ende hwad som tillkom prosteen. Pa sednare ären skref S.
med mycket darrande hand. Död 1 1734. — Gist 2 1700
med Helena Tolsten, f. 1673, dotter af borgmästaren Pe¬

ter T. i Lund; hon reste 1705 utrikes och besökte sin man i

swenska lägret. Barn: Swen, prost i Christianstad. — Per
v. Häradshöfding. — Nils, regementspastor. — Charlotta

Elisabeth, g. m. prosten Wankif i Glimäkra. — Katrina,

g. m. kyrkoh. Hahne i Nobbelöf.
10. Cornelins Faxe, son af kyrkoh. Jakob F. i
Skabersio och född derstädes 2 1684, blef efter enskild un¬

derwisning student 1702, reste 1705 utrikes och Kterkom 1709

kort føre danskarnas anfall pa Skäne. Under wistandet utri¬

kes hade han besökt Greifswald, Rostock, Berlin, Wittenberg,
Leipzig, Halle, Jena, Erfurt, Frankfurt am Main, der han
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sett en stor katholsk procession, Mainz, Coblenz, Coln, Utrecht,
Amsterdam, Harlem med flera Hollandska städer, afensom
Hamburg och Köpenhamn. 1711 2 blef han prestwigd till

husprest hos generalguvernören Magnus Stenbock, 1717 pa¬
stor wid norra skanska rytteriet och folide 1718 armen till
Norge. Han skall warit personligen kand och med ynnest om¬

fattad af Carl XII, som ocks berättas hafwa lowat honom
befordran. Konungens snara död hindrade honom att upp¬

fylla detta löfte, men F. sick likwäl snart befordran. Han

blef nemligen i* 1719 utnämnd till pastor i Ausäs och in¬
stallerades der midsommarsdagen 1721 af biskop Linnerius.
1719 blef han philos. magister. Konsistorium wille 17720 fö¬

reslä honom till Landskrona pastorat, emedan wid en sä an¬

gelägen krontiere en särdeles wäl qualificerad pastor behöf¬

des“ men han undanbad sig detta forslag, afensom anbuden
att 1728 bliswa foreslagen till Malmö och 1731 äter till
Landskrona pastorat. 1734 emottog han kallelsen till Chri¬

stianstad, utnämndes till pastor här s. K., erhöll sedan
prostetitel, presiderade wid prestmöte 1736 och war riksdags¬

man 1738. Biskop Rydekius berömde hans ambetsnit och

fürskildt hans bemödanden att tillrättaföra en af dippelianskt
swärmeri smittad jungfru wid namn A. K. Cortmeyer, hwilka
ocks kröntes med framgang. Död .. 1741. —Gift 1720
med Beata Elisabeth Lönn, dotter af fältproviantmästa¬

ren Adolf L. Barn: Adolf, prost i Frillestad. —Katrina
Elisabeth, f. A. 17722. — Jakob, f. — 1724, d. i barn¬

dommen.—

Jakob f. 28 1725, kollega wid Malm skola;

han sökte mängfaldiga gänger befordran, men lyckades aldrig
winna nägon sädan; wid 70 Krs Alder och efter att hafwa
warit kollega 36 är, sorte han transport till enghanda befatt¬

ning wid Lunds skola, men forgäfwes. — Anna Sophia,
f. — 1727. —Helena Margreta, f. 2 17728.

Lo¬

renz, f. 1, 1730. —Abraham, f. 22 1731. — Jöran
f. 2½ 1733. — Magnus f. 1736, d. 1742. — Eva
Beata, f. 1737. — Maria Charlotta, f. 1740, d. 1747.

11. Sen Stenhoff, son af prosteen Nils S. (se

sid. 10) och född pä Kullagunnarstorp pä wären 1706, gick
i Christianstads skola, blef student 17724, antog 1728 kondition
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i Stockholm hos en kapten Schwerin, uppehöll sig 1730 wid
wid Upsala universitet, utnämndes . 1731 till pastor wid
sodra skanska rytteriet och prestwigdes 7 1732 i Wexjö, bi¬

trädde 1732 och 1733 sin fader, war nädärsprest efter hans
død och biträdde sedan prosten Faxe. 1743 blef han pastor

härstädes och sick s. K. prostetitel. Han klagade 1753 deröf¬
wer att hospitalspresten Gutman höll gudstjenst i hospitalet
pa samma tid da högmessa hölls i stadskyrkan, hvilket drog
folket frän sistnämnde kyrka och minskade häfpenningarna. Död

— 1754. — Gift 1 1743 med Ulrika Christina Pop¬

pelman, som sedan war gift med prosten Eberstein i Østad.

Barn: Helena, f. 1744, d. som barn. — Ewa Christina
f. 1745, d. som barn. — Helena, g. m. O. Andersson, past.
i Ystads S. Petri. — Jakobina, f. 1748, d. i späd Alder.

Charlotta Lowisa, g. m. prosteen A. Rönbeck i Sjö¬
rup. — Anna Katring, f. 1750, d. som barn. —

Nils,

f. 1751, d. som løjtnant wid fortifikationen i Finland.
Ewa Christina, g. m. prosten Törnewall i Tullstorp.

12. Gabriel Näsman, son af en pastor pa Mohn
och Osel samt det hustru Märta Elisabeth Skragge, hwars

fader Gabriel S. war generalsuperintendent i Riga, føddes
. 1714, blef magister i Upsala 1740, pastor pa S. Bar¬

thelemy 1743, äterkom till faderneslandet 1752, erhöll profes¬

forsnamn 1755 och blef pastor härstädes s. K., titulär prost

1757 och presiderede wid prestmöte 1762. Han skall hafwa

warit begäfwad med en ypperlig sängröst, men man känner ei
hurudanna hans presterliga gäfwor for öfrigt warit. Under

sitt wistande i nya werden skall han hafwa lärt underliga
seder, t. ex. att äta grodor. Han begarde att fa begagna en

tomt, hvilken kyrkoherdarna i staden forut brukat och deraf
haft ef blott grönsaker och frukt for eget behof, utan ock en
inkomst af 70 daler, men borgmästaren Schulten forklarade

att tomten, som tillhörde staden, endast af wälwilia for forra

prosten bliswit honom lämnad, samt bad att N. behagade icke

dermed öka sin omtanka.“ Död 2½ 1777. — Gift 1. m.
Margreta Rambo, f. i Pennsylvanien 1726, d. 1768. 2.

V. 1771 m. Boel Katrina Stuberius, f. 1745 och efter
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Nes død gift med prosten Ruth i Wisseltofta; hon war dotter
af klockaren i Wa Lars S. och Christina Bramstedt.
13. Jöran Peter Herslow, son af hofrättskom¬

missarien Carl H. och Maria Christina Dunckler, føddes i
Christianstad ⅓ 1731, gik i Malm skola, blef student i

Lund 1747, magister i Greifswald 1751, presiderede och blef
doeens derstädes s. K., prestwigd till tjenstgöring i Malm

. 1752, stadskomminister i Malm. 1763. 2, tillika hospi¬
talsprest derstädes och (jemte den andre stadskomministern) pa¬

stor i Bjereshög 2½ 1771, titulär prost 1773, transporterad

hit 2. 1777. Wid prostwalet i Willands härad 1783 wille

de flesta af pastorerna icke läta Herslow och Oller i Jemshög
afgifwa sina röster, pästende dem egentligen höra till andra

härader; biskopen utnämnde icke destømindre Herslow till prost

22, s. K., emedan han war den beskedlig och wärdig man

samt egde en prosts egenskaper. Kyrkoherdarne Neosander,
Aulin och Lundstrom beswärade sig deröfwer, men utan pä¬

fölid. H. foreslogs 1800 till theol. doktor, men erhöll ei
denna wärdighet. Ocks har han ei gjort sig kand for nägon

högre lärdom. Han ihogkommes sasom en flärdlös och wän¬

fast man. Han spelade gerna kort, men hade stark aversion
for hundar och frimurare *). Pa en midsommarsdag, da fri¬
murarne en corps infunnit sig i stadskyrkan, skall han hafwa

sa eftertrykkligt bestraffat deras hemlighetsmakeri m. m., at
de aldrig mera en corps upptradde i kyrkan, utan foranstal¬

tade om en särskild gudstjenst for sig pa wissa högtidsdagar,
hwilken forrättas af en ordensbroder. Död 2 1804.

Gift 2 1759 med Christina Antoinetta Borg, dotter af

borgmästaren i Malm Anton B. och Christina Lorich; hon
dog 2 1804 och begrofs pa samma gäng som mannen.
Barn: Georg Bogislaus, f. 1764, stadssiskal i Christian¬

stad. — Carl Anton, prost i Christianstad. —Johan
Christian, f. 1773, klockare i Christianstad. — Nils Ca¬

sten, f. 1776, hofrättsauskultant.— Gabriel, f. 1777.
fändrik wid konungens eget wärfw. regmte. — Christina,

*) Biogr. Skitzer o. Anekdoter fr. Willands härad; Christianstadsbla¬
det 1867, No 27.
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g. m. kyrkoh. C. G. Bjugg i Fjelkestad. — Anna Margreta,

f. 1768, d. ogift 1791. — Johanna Charlotta, f. 1769,
g. 1796 med borgmästaren i Lund Adolf Fredrik Bjugg och
d. 1848. — Antoinette, d. ogift 1847. Deputom en son
och ser döttrar, hvilka dogo i späd Alder.

14. Johan Georg Brandt, son af vice korporalen

wid lifdrabanterna Swen Emanuel B. och Elis. Joh. Bark,

föddes i Fahlun 2, 1752, intogs 1764 pa gymnaskum i We¬
sters, blef student i Upfala 1766, magister 1776, prestwigd
1778 till husprest hos riksrädet baron Hermelin, extraord.

batalionspredikant wid Dalregementet 1782, pastor wid Dal¬

fricorpsen 1788, titulär hofpred. s. K., pastor i Akarp och
Wittsjo 2 1789, titulär prost 1792, häradsprost i W. Göinge

härad ½ 1803, erhöll transport till Skinskatteberg af We¬
steräs stift 1803, tilltr. 1805, men erhöll redan följande Kret
1 transport till Christianstad. Denna hans sista befordran

skall bliswit utwerkad af hans broder i frimurgreorden, inom

hvilken han lärer innehaft en hög plats. Död 12
4 1808.

Ogift.

2 ,, ,,

15. Nils Johan Sundius 1808—1817, se wid

Fjelkestad.
16. Carl Anton Herslow, son af prosteen Joran
Peter H. och född i Malm 28, 1772, blef student 1786,

magister 1796, vice kollega wid Christianstads skola 1795,
prestwig i 1798, ord. koll. wid nämnda skola 1799, stads¬
komminister och pastor i Nosaby 2, 1814, tilltr. 1816, pa¬

stor härstädes . 1818, tilltr. s. K. och erhöll s. K. prostetitel.
Död 28. 1827. — Gift 1 1816 m. Johanna Katrina

Fastberg, dotter af apothekaren Anton F. i Ystad och Si¬
billa Katrina Gram; hon öfwerlefde H. och blef g. m. lands¬

sekreteraren I. N. Bräkenhielm i Christianstad. Hes barn
woro följande: Jöran Anton. — Carolina Charlotta,

d. ogift 1858. —Fredrika. — Sophia, g. m. lands¬
sekreteraren Bräkenhielm i Malmö. —Maria Lowisa, g.
m. häradshöfd. G. Ewerlöf.
17. Jöran Jakob Thomæus, son af Thomas Th.,
regementspastor och sedan prost i Fjelkinge, føddes pa Skipp¬

arp i Raflunda socken J. 1786 och blef student 1802. Som
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student hade han kondition i Götheborgs stift och predikade
der stundom samt gjorde sig kand som läsarepreste; da han

derjemte i kyrkligt hänseende hyste presbyterianska sigter och
ogillade episkopatet, sa blef han naturligtwis ingen persona

grata hos domkapitlen. Med kunglig tillätelse prestwigdes
han wid 23 ärs Alder 2½, 1809 och tjenstgjorde derefter som
adjunkt eller vice pastor i Lunds stift i nitton Kr. Han un¬

dergick 1816 pastoralexamen med högsta betyget, erhöll 1817

hofpredikantstitel och kallades 1818 att aflügga prof for dom¬
prosteriet i Götheborg.. 1828 blef han paastor härstädes, tilltr.
1830 och erhöll s. K. prostetitel. Redan som student upptrad¬
de han som forfattere, och att öfwersätta och sjelf forfatta

böcker forblef under hela hans lifstid hans karaste sysselsätt¬

ning. Hans flesta utgifna höcker äro af kyrkohistoriskt inne¬

häll. De hafwa icke blifmit högt wärderade af de er pro¬
fesso lärde; det torde likwäl icke kunna nekas, att hans
Märkwärdigheter ur allmänna kyrkohistorien“ är en rätt god

kyrkohistorisk läsbok i christlig anda och populär stil, eiheller
att hans Skandinaviens Kyrkohäfder“ wittna om flitig forsk¬
ning och innehälla mycket, som man i intet annat arbete sin¬
ner pa ett ställe samladt. Lewernesbeskrifningen öfwer Erasmus

Rotterdamus torde utan orättwisa kunna kallas en god kyrko¬

historisk monographi. H. R. yttrar i theol. qwartalskrift at
den är ett af de bästa arbeten i wär theologiska litteratur

Om personer och förhällanden dömde Th. mängengäng bittert,
och bles derfore icke mindre bittert klandrad; den som sag den
nästan barnsligt glade och wänlige mannen i hans trefliga

hem öfwertygades lätt att hans hjerta war wida mindre bit¬
tert, än hans uttryck stundom woro. I Christianstad war han

ei afhällen; detta jemte hans forfattareskap minskade hans pre¬
sterliga werksamhet. Hans död intraffade 2 1845. Stadt
pa hemresan, efter att hafwa begagnat bad i Warberg och be¬

sokt slagtingar i Halland, öfwerfölls han nära Harplinge af

ett forfarligt äskwäder. Lugn fortsatte han likwäl farden, see¬
dan han befallt sig och sina tre medföljande baarn i den him¬

melske Fadrens beskydd. Ett äskslag träffade honom, da han

stigit ur wagnen for att öppna en grind. Hans trettonäriga

dotter sprang till den närbelägna prestgarden, och da hon med
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sällskap äterkom, fann hon fadren död och sina twä sma brö¬
der sittande bredwid honom och läsande de böner, som han

lärt dem. — Th. blef gift 1830 med Hedwig Christina

Magdalena Bexell, dotter af professorn, prosten Smen
Peter B. i Grimmeton af Götheborgs stift. Barn: Thekla
Theresia, f. — 1832, g. m. kapten Pfannenstill.—Al¬
got Baptist, f. 1, 1834, prest i Götheborgs stift.
Edwin Petrus, f. — 1836, med. philos. kandidat.

Ragnar Herman, f. 1842. - Gotthold Erik, f. 1845.

Skrifter: Se Lunds stifts matrikel 1842 och biograph.
lexikon, der Thomæi biographi forekommer.
18. Thure August von Sydow, son af landtrant¬

mästaren i Calmar Carl Fredrik von S. och Christ. Elis.

Wahlbäck, foddes i Calmar . 1793, blef student 1811, ma¬

gister 1820, apologist wid Calmar skola s. K., rektor wid sam¬
ma skola 1826, utgaf och forswarade inför domkapitlet i Cal¬

mar ar 1844 en theologisk afhandling i stallet for prest= och

pastoralexamen, prestwigdes L. s. K., blef pastor härstädes
. 1846, tilltr. 1849 och erhöll prostetitel Co.

Gift 1830 28, m. Beata Sophia Runkrantz, d.
1843, dotter af theol. lektorn, prosten Carl R. Barn: Carl

Fredrik, f. 2, 1831, phil. mag. och skollärare i Christian¬

stad. — Julia Christina Augusta, f. 1 1832. - Gu¬
staf Wilhelm, f. 2, 1834, landtbrukselev. — Ida Caro¬
lina Sophia, f. 2 1835.

Kyrkoherdar i Rosaby,
hwilka sedan 1617 derjemte warit Stadskomministrar i

Christianstad.
1. Tychiens Petrejus blef pastor i Nosaby i bor¬

jan af 1560talet.
2. Niels Suendsön war pastor i Nosaby 1584.
3. Peder Hammer dog som pastor härstädes 1590.
V.

2
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— 4. Niels Mikkelsen, Aalborg war 1600—1613
pastor i Araslöf och Nosaby; se wid Helsingborg.
5. Hans Bang war pastor i Araslöf och Nosaby 1613.

6. Zacharias Jensen war 1615 pastor wid nyß¬
nämnde twä socknar och biskopen anbefalldes i s. K. att

skaffa honom befordran till annat kall; han nämnes säsom i
fräga till egtt blifma pastor i Bjørnekulla. Som ofwan p.
2 är nämndt skulle Nosaby kyrka ödeläggas och socknen for¬

enas med Araslöf, som skulle blifra anner till kapellanen i
Christianstad, men detta andrades sälunde att Araslöf blef
for en tid eget pastorat och Nosaby socken skildes derifrän och
blef anner till Christianstad samt sköttes af stadskapellanen.
7. Johannes Andre nämnes i V. B. säsom kom¬

minister i Christianstad 1617.

8. Peder Pederson 1619—1630; se wid Ahus.
9. Jörgen Pedersen, sognepræst i Noseby och Guds
ords tiener i Christianstad“ dog — 1644 i 39de lefnads¬
och 14de ämbetsäret samt begrofs i Christianstads kyrka.

10. Casten Söffrensson Fundanus 1644—1669,

se ofwan pag. 5.
11. Hans Pedersen 1669—1677, se ofwan pag. 5
och wid W. Wram.
12. Erik Waldenius, fran främmande stift, tjenst¬
gjorde i slutet af 1670talet och ännu 1680 säsom stadskapel¬
lan i Christianstad; men det ar ei fullkomligt wißt om han

warit werkligen dertill utnämnd, eller blott tillförordnad. Pro¬

sten Hellman bad i s. K. att frän hans person bliswa be¬
friad, emedan han warit uppstudsig mot herr Casten, hwars
enka deröfer klagat, och is swag i leswerne for denna or¬

ten“ att han borde derifrän aflägsnas. Enligt bref frän Lars

Swahn till biskopen 2 s. K. scomporterade W. sig öfwer¬
mättan forargeligt med sitt otidige leswerne och oaflätelige

fyllerijs: en lördag hade han kommit ridande Löwerdrucken“
da nägra snapphanar afstraffades, och salunda tillredde gätt

i skriftstolen; följande dagen hade han forsummat ottesängen
och med hwad frukt han forrättat aftonsängen kunde slutas
deraf, att han pa aftonen synts till häst hel plägad och

drucken; en Thr Johan under dragonerna war Laff samma
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natur och humeur samt hr Eriks gode camerat.“ Nämnde hr

Johan ar formodligen den Johan Anastasius, som 12, 1680

gaf W., hvilken han titulerade for komminister i Christian¬

stad och pastor i Nosaby, med godt samwet“ det witsord, att
han aldrig hos honom funnit Lannat comportemente, in een
redeligh prestmann wäl anstär; han wägade wäl forswara

Waldenii Lactioner, mot dem alla, som honom ifer deth brödh
utstött, hvilket Gud och wär allernädigste Konungh till aller¬

nädigste recompanse for dheß fangelse= och krigstravallier for¬

medelst deß öppne bref allernädigst tillordnat.“ Prosten Hell¬
man hade da, enligt Wei klagan, suspenderat honom ab of¬
ficio & beneficio. Detta prostens atgörande blef formodligen
af höga wederbörande godkandt, ty W. lämnade snart Chri¬

stianstad.. 1681 uppehöll han sig i Calmar. Hans sednare
oden dro okända.
13. Jonas Cavallius 1680—1685; se wid Sörby.

Stadsboerna woro ei belätna med hans predikogäfwor. Pro¬

sten Hellman uppgaf sig hafwa for fredens bibehällande at

de Hade
14. Mats Castensson Fundanussen af Ca¬

C. afstatt wissaa mindre ankomster.

—

sten F. (se pag. 5) och född omkring 1648, blef student 1666
efter skolgäng i Roskild. 1680 omnämnes att han rest utrikes
och besökt mänga märkligare ställen i Tyskland, Holland, Frank¬

rike och England. 1681 war han i fräga till Skartofta pa¬

storat, men formodligen ansäg han det icke motswara sina for¬
tjenster, eller ock war nägon konservation, som ei anstod ho¬
nom, wilkor for kallets erhällande; sin ofornöjsamhet fick han

sedan umgälla med flera ärs wäntan pa befordran. Häröf¬
wer Luerulerade“ dels han sjelf, deels hans morbroder pro¬

sten Gersonius i Sölwesborg. Till denne skref biskop Hahn

23. 1684: Jag hawer bekommit Reverentiæ Tum skrifwelse
fornimmandes deraf hwad R. T. bland annat formäler om
Mats Castansson, hvilken jag sa ofta skal hafwa lofwat pro¬
motion; alltsä länder derpa detta till swar: det jag lofwar

en gäng, häller jag afwen sa gott som det jag lofwar 100
gänger och at jag ofta hawer lofwat honom, ar skedt forthy
han ofta har sökt mig. At jag til hans befordran hawer

giordt mit, säwisda mig möjligt hafwer warit, kan ses 1. at
20
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jag banade honom wägen till Skartofta genom probsten herr
Anders i Helsingborg; 2. inviterade honom hist til Acade¬

mien at han har kunne hafwa hällit collegia, besynnerlig i
Engliska och Frantzoeske spräket, sa hade han alltid kunnat

wara præsens, giort sig meriterad och warit in luce; 3. wille
jag ju gerna han skulle hafwa kommit till Köpinge, allenast
han wille stält sig in med anckian, men det giorde han intet,
uthan wille par force hafwa vocation, utan änckians sam¬

tycke, hvilket allt war emot min information; skulle han ännu

wilia följa mina räd, sa önskade jag at han wille engagera

sig med nägot hederligt hus här i landet, hwarest nägon gam¬
mal man wore, sa skal han wara säker om succession, for¬

slagswis kunne det wahra hos herr Sten i Cimbris. Herr
Jon Cavallius will ock gerna ifrän Christianstad; kunde han

pa nägot sätt accommoderas uppe i Smäland, hvilket honom

lofwadt ar, och Mats Castansson wil i sa mätto afwänta
Guds tima, wil jag gerna hjelpa honom til at komma i herr

Jons ställe. Widare kan jag intet gora derwid, utan lämnaar
i herr Præpositi goda betänkande om Mats Castansson har
orsak att se surt pä mig derfore att han icke är accommode¬

rad; Gud gifwe honom sä god en lägenhet, som jag af alt
hierta gerna unnar honom och af yttersta formägo wil hjelpa
honom dertill, sä wida mig tillstär och möjligt kan wara.

Dä herr Jon 1685 erhöll transport, grev Mats Castensson

sig an och tog handslag pa pigan“ (Cavallii stydotter), hwar¬
efter han snart utnämndes till stadskomminister och pastor här¬

stades samt prestwigdes + 1686. Han intygade 2), f. 4.
att, efter hans tilltrade till pastoratet, hade Almogan flittig
sogt Guds huuß, sa den ene har snart icke fatt rum for
dhen andan.“ 1688 klagade han öfwer sitt beswärliga ämbe¬

te, hvilket knäckt sä wäl hans faders som Hans Pedersens
krafter; Loch hwad är iagh att likna wid them icke annor¬

lunda än leer emot koppar och jiß emot hiern; han inskade

biträde af kollegerna wid skolan och företedde rektors intyg,
att de kunde sädant prestera utan att forsumma skolan. Pro¬

sten Hellman war nöjd med herr Mats och plägade med ho¬

nom dett kjufligt och fortroligt umgänge samt beklagade hans
död, som inträffade är 1689. Enka lede efter honom; hon
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war styfdotter till Jonas Cavallius, men man kanner ei hen¬

nes namn, icke heller om hon haft nägra barn; troligen blef
hon gift med P. Sundius, past. härstädes.

15. Nils M. Hjort (Cervinus) war født 1654 och

forekommer 1680 som kollega wid Christianstads skola och ha¬

de äfwen nägon tid predikat i hospitalet. S. K. war han i
fräga till Ortofta pastorat, men da han skulle mottaga sin
vocation pa Ortofta, tä läg therjämpte en annor obligation

upp frustuffwepigan, hwikken aldenstund han eij wille sig
tilbinda, mäste han ga miste om kallet, enl. prosten Hell¬
mans bref 22 1680. Pa hösten s. K. rekommenderades han
af borgmästare och räd i Christianstad till att bliswa hospi¬

talsprest derstädes, derfore at han längliga tildh arbetat widh

scholen och informerat ungdomen både i booklige konster och
musicen samt for de godhe preuver, han äthskillige ähr hän¬
wiist uti hans færdige prädikande har uti stadskyrkian till he¬

la forsamlingens contentement och gode nöje.“ Annu pa
wären 1682 war ifrägawarande tjenst icke tillsatt, och pr.
Hellman yttrade i ett bref att, da tankarna om hospitalet
blifra afslagne, lärer Nils Hjort slo sigh til mercaturam
eller annar; han warstannade likwäl wid skolan. 1684 kal¬

lades han af oftanämnde prost till att Luppwakta med predi¬

kande och mässande i staden och i Wä, da det behöfdes och
en eller en half dag forut notificerades“ och Epä det han med
desto større lust och karlek sin tjenst forrätta mätte, utlowa¬

des 40 dal. i lon, en offerdag i Wä och fjerdedelen af de

accidentier som inslöto da han tjenstgjorde; han prestwigdes
1. s. K. Prosten Hellman war nöjd med hans bitrade.
1689 kallades han till stadskomminister och pastor i Nosaby

men dog nägra fa dagar derefter. — Gift + 1682 med Ka¬
trina Rosenmeyer. Barn: Bernt, past. i Fjelkinge. —

Magnus, past. i Söderhwiddinge. — Ingar, f. 1688.
Deputom en son som dog i späd älder.
16. Petrus Sundius 1689—1699. Afwen han kla¬

gade öfwer sin mödosamma tjenstgöring; ocksä woro hans gö¬
romäl rätt mänga. Han höll nemligen sondagligen forst ka¬

techespredikan i ottesängen i staden, derefter i Nosaby katte¬

chespredikan (hwarwid ei samma tert som i staden kunde bru¬
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kas, enär sädana predikningar höllos i staden Kret om, men

pa landet ei under den brädaste andtiden), forrättade derpä
trolofningar, wigslar, barndop och begrafningar jemte likser¬

moner samt sluttligen högmessopredikan; sä snart han derefter

hann till staden, mäste han, utan att hafwa tid att styrka sig
med wätt eller torrt hälla aftonsängspredikan och kateches¬

förhör derstädes; deßutom höll han weckopredikan pä onsda¬
garna i staden och pa fredagarna i Nosaby. Biskop Steuchius

fann detta myckna predikande for en man odrägeligt och ogn¬
i
ständigt.“ Sundius erhöll 1699 transport till Nobbelöf
Lunits härad; jfr. II p. 297.

17. Olaus Haldin 1699—1708. Han war strax
efter sin utnämning icke nöjd med sin wunna befordran samt
onskade att fa lämna stadskomministraturen och behälla Nosa¬

by. Prosteen Hellman skref 211699, att magistraten icke

wille medgifwa sacellaniets abalienerande frän Nosaby, och

yttrade widare: wär magistrat für nu upkasta prof. Ridder¬
marcks almanach och sanna det han afen wid denna tidh

prognosticerar, nembligen att pa ett ohörsampt nolo plägar

följa ett lydaktigt volo; det ar rätt; de äro alltid sa widrige
och sjælfkloke; habeant ergo et sibi ipsi imputent. Af bref¬

wet synes ei huruwida widrigheten och sjelfkløkheten“ tillskrif¬
wes magistraten eller Haldin; troligen fyftas den sednare
som mäste läta sig nöja med att liksom foreträdarne beförja
det trägna arbetet wid båda befattningarna och wara glad

att f behälla sin tjenst, den en studiosus Benediktus Elgh,
forlofwad med P. Sundii swägerska, wille practicera sig till.
H. wille byta lägenhet med pastor i Arrie, men de bleswo

icke ense om wilkoren for byttet. Hans predikogäfwor beröm¬
des, men for öfrigt war man icke beläten med honom. Pro¬

sten Hellman skref att han kommit godt öfwerens med fyra
kapellaner, men med Haldin kunde han ei sämjas. Det kla¬

gades att denne ofta forsummade onsdagspredikan och lät af¬
tonsängspredikan forrättas af en student, som war sa rädd

att han brukade papperet pa predikstolen; H. tillades att

skaffa sig en annan student till bitrade. Han wille undandra¬
ga sig en del af sina göromäl, under forewändning att de

tillkomme pastor i staden. 1701 erhöll han presterligt bitrade.
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1705 reste han utan behörigt tillständ till Stockholm och tala¬

de wid hemkomsten mycket om huru nädigst han blifwit bemött
af enkedrottningen och antydde att han snart skulle fa voca¬

tion, da öpning bleswe wid hofwet eller hos armeen; Hell¬

man, som berättade detta, tillade att man önskade honom lycka;
ty här skall snart blifma utsöridt efter honom.“ Följande

Kret wille han resa till Pohlen for att hos konungen rekom¬

mendera sig till befordtan, men konsistorium meddelade honom
ei tillelse dettill: Han mäste s. Kböto for sidwördnad mot

konsistorium och formanades att hälla sig stilla och wid sit

embetes plikt samt rätta sig efter kyrkoordningen.“ Sidwörd¬
naden lärer hafwa bestätt deri att han icke hörsammat konsi¬

storii citation, da han bliswit inkallad med anledning af en
anklagelse att han icke efter kyrkolagens foreskrift kyrktaget en

barnföderska, utan frän predikstolen lyst wälsignelse ofmer
henne. En siskal Täng begarde 1708, dock Lutan att hälla

Haldin suspekt hans forklaring huru 38 tunnor kronospann¬

mäl bortkommit ur det hus, som han bebodde. Wid visitation
1797 detygade forsamlingarna sin belätenhet med Hafdin.

S. K. blef han utnämnd til pastor i Ostid och bitflyttede

1708. Se IV. 246.

18. Christopher Blanius 1708—1712, sedan
pastor i Ifwetofta och sist i Efweröd; se wid Ifwetofta.
19. Nicolaus Robelius 1713—1725; se wid W.

Wram:

20. Petrus Sylwander, født 7 1697, blef stu¬
dent 1716, prestwigdes § 1721 till tjenstgöring i Christian¬

stad och Nosaby samt blef 1723 stadskomminister och pastor

härstädes, tilltr. 17725. Han erkande 1727 sig hafwa haft i
händer en widlyftig tysk willoskrift af Dippel in folio wäl

skrifwen och inbunden hvilken äterlämnats till den mannen
som kringbar och utlänte den. Konsistorium anmodade prosten
Steenhoff att undersöka hwem denne man kunde wara samt

göra allt for att fa willoskriften mellan händer och den med
konsistorium kommunicera; wägrades utlämnandet, borde skrift¬

ligt intyg derom begras. S. dog 2 1739. —Gift m.

Caisa Fredrika Weltziin, som öfwerlefde honom och blef
gift med kyrkoh. Jak. Palm i Efweröd. Hennes far kallas
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kyrkoboken Christian Friedrich och modren madam Christina

Friedrich, fødd Weltziin. Barn: Christian Peter, f. 1726,
d. 1741. — Johan, f. 1731, d. 1735. — Jakob, f. 1735.
21. Abraham Vogt, borgareson fran Christianstad,

prestwigdes + 1727 till tjenstgöring i Allerum, kom 1729
till Kropp, war 1732 nädärsprest i Finja och blef 1740 stads¬

kom. i Christianstad och pastor i Nosaby. Wid walet kallade
den sistnämnda forsamlingen H. Frost (sedan stadskom. i

Malm.), men i staden erhöll Vogt 83 röster och F. blott 535
Nosaby forsamling yrkade att F. mätte fa fullmagt, men

stadsforsamlingen att V. mätte foredragas, hvilket ocks sked¬
de. Konsistorium hade 1747 erfarit, att med ambetsforwalt¬

ningen tillgätt mindre ordentligt, hwarföre häradsprosteen er¬

höll uppdrag att hälla undersökning. V. dog 10 1748. —

Gift med Greta Aulin. Sonen Johan war kollega wid
Christianstads skola och prest.
22. Häkan Helliehius foddes 1714 i Sjörup, der

fadren (da regementspast., sedan past. i Allerum) war ingwar¬
teraad, blef student 1733, prestwigd P. 1741 till tjenstgöring
i Allerum, war bataljonspredikant, da han L., 1748 kallades

till stadskomminister och pastor härstädes; fullmagt bewiljades
/12 s. d. Död ½ 1755. — Gift P. 1749 med Anna
Helena Rubenius, dotter af prosten Petrus R. i Andra¬

rum; hon sick nädär efter sin man till 1757 och ett nädär ef¬
ter sin bror, som efterträdt denne och dött utan arfwingar.

Med H. hade hon 3 soner och en dotter, af hvilka endast
twä soner, Olof 3 är och Peter 2 är gammal, öfwerlede

fadren; den forre blef past. i Torrlösa.

23. Nils Rubenius, son af nyßnämnde prost i An¬
drarum, blef student 1737, magister 1745, kollega wid Lands¬

krona skola 1750, opponent wid prestmöte s. K., prestwigd

1. 1752, stadskomminister och kyrkoherde har . 1755,

tilltr. 1757. Död 1758. Ogift.
24. Lars Schult, son af Mathias S., radman och
kamnerspræses i Christianstad, prestson frän Harlösa, g. m.

Elis. Dor. Weibull, foddes i Christianstad 7, 1728 och blef

student 1744. Kand for skicklighet i musik anmodades han
jemte flera studenter i Lund att biträda hofkapellet i Köpen¬
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hamn wid Fredrik Ves kröning 1747. Under wistandet i Kö¬

penhamn gjorde S. bekantskap med Ludwig Holberg, som skall
warit hans anförwandt pä mödernet.. 1749 blef han kantor
wid skolan i sin födelsestad, 1752 2 prestwigd, 1753 ma¬

gister i Greifswald, s. K. vice kollega wid nämnda skola, for¬
ordnades 1757 till garnisons= och fängpredikant i Christian¬

stad, war derjemte husprest hos landshöfdingen baron Barne¬
kow och erhöll 1758 uppdrag att wara själasörjare for 560
preussiska fängar, hvilka forwarades i Christianstads fastning.

Säsom underrig kunde han 1758 ei af domkapitlet uppforas
pa forslag till stadskomministraturen med atföljande pastorat
men K. M. tillät af gunst och näd att han foreslogs, hwar¬
efter enhällig kallelse erhölls + 1759. Jemte sina öfriga be¬

fattningar forestod S. 178485 hospitalspastorstjensten och
predikade søndagligen 4 gänger. Wid prestmöte 1763 war

han respondens. Prostetitel erhölls 1785. Död 7 1814.
Gift 1. 28 1759 m. Helena Feuk, dotter af mantalskom¬
missarien Gustaf F. Barn: Christina Elisabeth, f. 1762.

Laurentia Helena, f. 1764. — Johanna Maria, f.
1768. 2 soner. 2. 1 1803 m. Greta Sophia Kleman.

Till detta äktenskap hade S. sjelf afkunnat lysning ett helt

ar forrän wigseln skedde. Som laga afwittring icke lärer
hafwa skett efter forra hustruns död, wille ingen annan prest

bewilia lysning. Wigseln forrättades af en gammal pastors¬
adjunkt wid namn Zacharias Kröger, som längesedan upphört

att tjenstgöra och genom en olaglig wigsel ingenting riskerade.

Prosten Schult erhöll af domkapitlet for den olagliga lysnin¬
gen en skrapa, hvilken dock enligt berättelse med all skonsam¬

het honom tilldelades.
Prosten Schult har wäl icke efterlämnat nägot minne sä¬

som själaherde, men dock gjort sig ihägkommen, om än icke
alltid pa ett berömligt sätt. Han war nemligen utrustad med

ett särdeles godt hufwud, egde mängsidiga kunskaper och für¬
digheter, öfwerslödade pä wicka infällen och war en stor puts¬

makare, men gycklade äfwen med det heliga och war stundom

sjælfrädig och mot formän genstörtig.. Sasom kantor wid sko¬

lan skötte han sin tjenst wärdslöst, och da undersökning derom
skulle hällas af häradsprosteen, infann S. sig icke, utan pro¬
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sten mäste resa hem med oforrättadt Krende; konsistorium an¬
höll sedan om landshöfdingeambetets handeckning forøntt fa

S. till att inställa sig wid änyo utsatt undersökning. Flera
gänger mäste konsistorium begära landshöfdingeambetets ätgard
for att tillhälla denna tröga och motwilliga prestmannen“ att

fullgöra sing skyldigheter, da han ogktadt päminnelser icke wille
inbetala riksdagsmannaarfode, redagsra for inslutna kollekter
o. s. w. I sing yngre är skall han under ett besök i Stock¬

holm hawa olagligen sammanwigt korporalen wid lifdraban¬
terna Fredrik Horn (sedan generallöjnant och greswe) med

Dä
kommerserädet Plomgrens dotter, som H. enleverat *).
S. andra gängen wille gifta sig, afkunnade han sjælf lysnin¬

gen, sasom ofwan nämndt dr. Skolkollegan P. Wrangl an¬
mälte 1753, att wid en gudstjenst under fæstetiden hade skol¬
ungdomen under Schults anförande, i stallet for den af pre¬

dikanten bestämda psalmen No 245 i gamla psalmboken, med

hög röst uppstämt julpsalmen No 145: Ett barn är født i
Bethlehem; Wrangl och komminister Akerman hade welat rätta
felet, men den del gossar woro sa inrättade, at de under löje
och olind ps. 145 sungo.“ Wes anmälan antyder temligen

oppet att Schult war wällande till psalmförwexlingen, hwil¬

ket ocksä bekräftas af traditionen med tillägg, at han dermed

welat göra sig lustig deröfer, att samma dag en Fjungfru¬
i borgmästarens hus født ett barn, hvilken händelse ansags

wara särdeles menlig for bemälde herres goda namn och rykte
Ett ytterligare tillagg till historien, att prosten i staden blif¬

wit ställd till answar for den fatala psalmförwexlingen och
dött af grämelse deröfer, är tydligen mythiskt, ty däwarande

prost i staden lefde nära ett är derefter. Schults prediknin¬

gar lära warit werkliga improvisationer; särdeles da han, ef¬
ter att forut pä dagen hafwa hällit 3 a 4 foredrag, upptrad¬

de i aftonsängen, skall han warit upprymd och kryddat sitt tal

med de lustigaste infällen. Om en af stadens kopparslagare,

som war mindre wäl liden af S., da war i kyrkan, fick man

*) Biogr. Skitzer o. Anekdoter fr. Willands härad. Christianstads¬

bladet 1857, No 29.
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höra talas om kopparsmeden Alexander, som bewiste aposte¬

len Paulus mycket ondt (2 Tim. 4: 14); war en af hans
wedersakare, wid namn Gram, tillstädes, sa formanades Khö¬

rarne att taga sig tillwara for wär fiende gram, som gär
omkring säsom ett rytande leson och söker hwem han uppsluka

mäh; da en mindre kyrksam person, wid namn Berg, infun¬
nit sig i kyrkan jemte sin hustru, fødd Trana, och anförwand¬

ter, benämnda Swalg och. Duswa, sä beskref predikanten lif¬
ligt wärtidens behag, da trang, swala och turturdufwa

samlas kring bergen“ o. s. w. Dä S. jemte stadens öfrige
prester wid 1772 ärs revolution bliswit af den bekante seder¬
mera generalguvernören Toll Klagd, att i sina predikningar
icke yttra sig emot det werk, som förehades, tog S., som war

frihetswän, till ingängsspräk for sin predikan Judith 3, 1. 2.
De kommo till Holofernem och sade: Wänd dina wrede ifrän

oß, ty det är bättre att wi tjena den stora konungenom Ne¬

bucadnezar och äre dig hörsamme och blifwa leswande, an att

wi forgs och winne likwäl intet.“ Dä biskopen en gäng,
med anledning af utkomna rykten om Schults- underligg re¬

dikosätt, oformodadt infunnit sig i kyrkan for att höra honom,
men händelsewis bliswit af S. bemärkt, tog denne till ingängs¬

spräk Matth. 22, 15: Dä gingo de phariseer bort och lade
rad, huru de mätte beslä honom med orden.“ När presterska¬

pet 1778 pa hög befallning skulle uppmang allmogen till öf¬
wereenskommelser att endast supa af kronans brännwin, fram¬

stallde Schult detta patriotiska rendet“ sälunda, att han lik¬
nade den foreslagna foreningen wid ett wärfwadt landtwärns¬

kompagni, ställdt under den lede frestaarens befal. Detta hade
till päfölid att Schults ähörare afsade sig bruket af bränwin.

En af Ses homiletiska principer skall warit, att man bor be¬

trakta Khörarne sasom kälhufwuden och sig sjelf som en kal¬

stock.“ *). Sagolika berättelser fortälias om hans wäldiga
bassestämma, hvilken da han predikade fornams af wandrare
pa betydligt afständ lik dänet af en annalkande äska; likale¬
des om hans gäng, som ogktadt han war ganska lägwärt och

owanligt kortbent, ännu i hans seng alderdom war snabbare
—

*) Christianstadsbladet 1857, No 23, 26, 34.
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an nägon hästs traf. En af hans samtida, skolrektorn i Chri¬

stianstad, professor M. L. Stähl, tyckes ei hafwa kunnat sin¬
na nog starka ord att uttrycka sin beundran for Schult; han

har nemligen om denne antecknat följande: Utrustad med de

ypperligaste natur anlag, en snabb och ljus fattningsgäfwa,

ett klart och redigt omdömme och ett alldeles widunderligt
minne, hade Han genom en outtrottlig flit insamlat ett haf
af kunskaper. Har bok Han läste, genomläste Han 2te

gänger i rad, och hwad Han da inhämtat, forgick aldrig ur

hans minne. Under sin mästa tid, ifrän barnären, anda till
ofmer 80 ärs Alder steg Han hwar morgon up, om somrar¬

ne kl. 3 och om wintrarne kl. 4, och lade sig aldrig till hwila,
forrän klockan half 11 om wällarne. Arbete kostade Honom
ingen möda, och att dömma frän Hans muntra lynne och ri¬

kedom af aneedoter, hwarigenom Hans sällskap alltid war up¬

liswande, skulle man trott Honom alltid wara syßlolds. Ocksä

hafwa de menniskor warit fä, som ägt sä mängfaldiga insig¬
ter, som Han. Stor Orientalist och grundlig kannare af La¬
tinen, forstod Han derjemte sa wäl Tyskan, Franskan, Engel¬

skan och Italienskan, att Han obehindradt läste de mäst in¬
wicklade Poetiske forfattare i dessa spräken. Af Historiska kun¬
skaper hade Han samlat det rikaste forraad. Ifrän ungdommen

djupt verserad i den da rädande Wolffianska Philosophien, in¬
hämtade Han wid närmandet mot 70 är Bonnets och Con¬

dillaes lärosatser och wid en ännu mera framskriden älder läste
Han med nöje och djupt betänkande Kants och Schellings ar¬

beten. Mathematiken war Hans alsklingsstudium och deruti,
afensom i Artillerie=wetenskapen underwiste Han sjelf sina

soner, som begge ingingo wid militären. Chemiska undersök¬
ningar roade Honom mycket, men framfor allt excellerade Han

i musik, hwaruti Han hela sin lefnad öfwade sig pa de flaste

instrumenter. Han war korteligen att säga oförliknelig, och
onekligen ett under pa sin tid. Hos mig och alla, som Ho¬

nom kant, leswer Hans namn i en outplänlig wördnadsfull
Kminnelse. De, som tadla Honom, böra päminna sig, att

Han, ogktadt sin öfwerlägsenhet, likwäl tillhörde wärt slägte.“
Huruwida ei ätskilligt i denna skildring är öfwerdriswet, läm¬
na wi derhän; det wissa är emedlertid, att S. war den
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wickaste och slugaste man inom det samhälle han tillhörde och
kunde drifwa spe med dem som höllo sig sjelswa for de kloka¬

kaste och mest upplyste.
25. Carl Anton Herslow 1816—1818, se of¬
wan pag.

15.

26. Gustaf Feuk 1819—1839, se wid Oppmanna.
27. Magnus Borgström, son af kofferdikapten Lars

B. och Cecilia Mänsdotter, føddes i Gammalstorp i 1796,
blef student 1815, prestwigd i 1819, stadskom. och kyrkoher¬

de har i 1837, tilltr. 1839, erhöll prostetitel 1850, transp.

till Kyrkheddinge 1855, tilltr. 1856. (I, 376.)
Gift 2 1825 m. Helena Maria Krok, dotter af

prosten Smen K. i Balkakra. Barn: Swen, f. — 1826,
phil. mag. och v. häradshöfding. — Erik Lorenz, f. 2
1828, phil. mag. och kollega wid Helsingborgs skola.

28. Olof Hörman, son af en arbetare i Lund och

født der ⅓ 1814, gick i Lunds skola, blef student 1830, rek¬

torsduplikant wid Christianstads skola 1837, apologist wid
samma skola 1840, prestwig i 1846, phil. mag. 1847, pa¬
stor wid Wendes artilleri 1848, stadskomminister i Christian¬

stad och pastor har 1856, tilltr. s. K.
Gift + 1847 m. Anna Maria Santesson, hwars

fader war kronolänsman. Barn: Gerda Ingeborg, f. 1848.

Hospitalspredikanter i Christianstad.
1. Haagen Olufssen forekommer i hyllningsakterna

for är 1655 som Guds ords tjener till Christianstads hospi¬

tal.“ Han skall forut warit pastor i S. Olof; se IV. 25.
När han afgätt är ei kandt; mähända lede han till pa 1670.
talet. Efter hans afgang synes under nägra ar ingen sär¬

skild hospitalsprest hafwa warit; tjensten bestriddes dels af N.

Hjort (se ofwan p. 21), dels af
2. Peder Hansson Kühre, som 1, 1677 prest¬

wigdes till Scomminister Christianostadiensisk och 1683 torde

hafwa bliswit utnämnd till hospitalsprest. Han hade da, i
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anseende till sine länglige gjorde tienster widh Christianstads
schola och hospital erhällit konungens promotorial till befor¬

dran efter capacitet och ämne.“ Han hade äfwen ätminstone
till en del bestridt pastoralwärden i W. Wrams pastorat un¬

der ledigheten 1676—1680. Han war redan 1689 en swag
och sjuklig man; hans wilkor woro mycket ringa, och han sökte

ofta befordran till bättre lägenhet, men mäste forblifwa wid

hospitalspastorsbestältningen anda til sin död. En hospitals¬

kyrka inwigdes 1701 af prosten Hellman, wid hvilket tillfälle
K. predikade. Död i slutet af är 1704. —Gift m. Else¬

beth Hansdotter Wandeberg. Barn: Boel Margrete,
f. 1678. — Johan, past. i Brägarp.

—

Johanna, f.

1683. — Erasmus, past. i Ahus. — Lisbeth, f. 1689.
Efter denna hustruns död blef K. *), 1695 trolofwad med

Botilla Andersdotter, som dog annandag jul s. A.

i
3. Carl Larsson Twetowius, son af kyrkoh.
Lenhofda af Wexjö stift Lars T., blef 1694 skolmstare i Söl¬

wesborg och nädärsprest derstädes. Han forordnades 1700
till prest wid en sjöexpedition, da klockaren under hans frän¬

waro skulle sköta skolan. Följande äret afsade T. sig skoltjen¬

sten och blef medhjelpare at stadskomministern i Christianstad.

1705 blef han hospitalsprest och installerades i denna egen¬

skap 1 1706. Død 2 1721. — Han war gift twä gän¬
ger; forsta hustrun war troligen dotter af prosten Christen
Mattsson i Sölwesborg; med sista hustrun Katrina Chri¬

stina de Fine, prestdotter frän Farhult, hade han trädt i
aktenskap kort fore sin død. Sonen Christian skref att fa¬

dren efterlämnat 2 omyndiga barn. Kyrkoh. Lars T. i Bor¬
lunda war säkert ocksa hans son.
4. Johan Malin prestwigdes 2 1709 till tjenstgö¬

ring i Allerum, kom sedan till Christianstad, blef hospitals¬
prest 17722 och dog pa senhösten 1741. Hans enka Maria

Elisabeth Rossou nämnes 1749.
5. Eleazar Thulin 1742—1748; se wid Torhamn.
6. Samuel Gutman 1748— 1754; se I. p. 263

och II. p. 55.
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7. Martin Akerman, son af korkoh. wid Ytads
S. Petri fors. Richard A. och fødd i Ystad 1719, blef stu¬
dent 1738, prestwigd 1, 1746 till tjenstgöring i Landskrona,

Wadensio och Oria, hospitalsprest här 1754, tilltr. 1755.
Han synes hafwa warit benägen att beifra olagligheter äfwen
da sädant egentligen ei tillkom honom, antingen nu denna be¬

nägenhet härrörde af rättskansla eller lust att bringa wedersaa¬

kare pa skam. 1755 anmälde han jemte skolkollegan P. Wrangl,
att foregende hösttermin hade inga disciplar funnits i rektor

Lunells klaß och att skolstipendierna, utgörande 55 tunnor

spannmäl, ei bliswit rätteligen udelade. Ursäktande sig med
fjuklighet uteblef L., da han inständes for domkapitlet, men

insände en attest af innehall, att ynglingarna C. H. Schul¬
ten, N. Wanneberg och I. Macklier bliswit pa hans hemstäl¬
lan af magistraten forklarade for stipendigter och fatt 12 ter

spannmäl. Den forstnämnde, som war brorsson till borgmä¬

staren, hade warit rektors private lärjunge och mesta delen af
ifrägawarande tid ef begagnat skolunderwisningen. Domkapitlet

lät emedlertidseban L. pa ufmannämoder sätt sig forklarat,
derwid bero, tills riksens ständers protokollsdeputation 1756

gjorde anmärkning angende denna sak. Domkapitlet begarde

da hos magistraten undersökning om forhällandet, men sick till

war att magistraten ingen sädan kunde anstalla, da ingen kä¬
rande sig anmältz derefter begardes hos landshöfdingeambetet

forordnande af actor officiosus. Dä domkapitlet, efter ett

par ärs fruktlös wäntan att fä höra af saken, derom päminte
forklarade magistraten sig ei hafwa fütt tillräckliga handlingar
till upplysning i mälet och L. nekade att forklara sig forrän
han fatt se alla till mälet hörande handlingar. Saken kom

formodligen till slut i glömska, helst Akerman och Wrang
1760 wille ätertaga sina angifwelser, hvilket domkapitlet dock
ei ansag sig kunna tillstyrka. A. dog 1764. — Gift m. Ma¬

rigna Cecilia Morbeck, som äfwen blef gift med efter¬

trädaren. Barn: Jakobing, f. 1751. — Katrina Elisa¬

beth, f. 1752. — Richard, past. i Högestad. —Swen
Johan, f. 1755; handlande i Christianstad; d. omkr. 1845.

Regina Lowisa, f. 1757. — Erik Helmich, f. 1762.
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8. Christian Falek blef prestwigd 1758, hospitals¬

prest härstädes 1765 och gift med foretraderens enka M. C.

Morbeck samt dog i forra hälften af 1780talet.

Kyrkoherdar i Ahus.
I äldre tider utgjordes detta pastorat af socknarne Ahus

och Ellekiöbing, hvilka sammanslogos omkring 1618, da
den sednares kyrka upphörde att begagnas och det ring¬
klocka enligt konungens forordnande lämnades till kyrkan
i

W. 1681 bleswo Rinkaby och Wiby socknar forenade

med Ahus pastorat och hafwa derefter tillhört det till ar 1856.
1.Petrus

Jacobi, plebanus i Ahus, har omkr. är

1509 jemte decanus i Willands härad Laur. Gudhberni samt
Joh. Svenonis och Joh. Andre, conventuales i Tomarps

och Bäckaskogs kloster, underskrifwit ett intyg, att en gosse,
som af abboten i sistnämnde kloster bliswit slagen och kort der¬
efter aflidit, ingalunda dett af det undfängna slaget samt att

gossen sjelf detta erkant, afensom att de undersökt armen, pa
hvilken han sade sig hafwa fatt slaget, och funnit den oskadad.
2. Oluf Jeppsson omnämnes som ægen i Aos¬
uti ett tingswittne af är 1530 tisdagen efter Marie besö¬

kelsedag.
3. Anders Nielsen synes hafwa warit pastor här¬

städes 1553.
4. Jörgen. Att en sa benämnd pastor war härstädes

1566, synes af ett bref frän biskopen Tyge Asmundsson till
en prost i Wä, som anmodas sända ett bref med underrättelse
om biskopens ankomst till herr Jörgen i Ahus.
5. Jacobus Olai deltog 1578 säsom pastor i Ahus
i biskoppswalet i Lund och forekommer 1584 som prost i Wil¬

lands härad. 1597 erhöllo han och hans hustru, säsom wa¬
rande gamla och fattiga, konungens bref pa underhäll uti

Ahus hospital. En Jens Knudsen war 1584 medhjelpare

här. Jens Gödesen, sedan past. i Raflunda, war 1597—1602

rektor wid skolan i Ahus.
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6. Oluff Pedersen (Cimber) war pastor härstädes

1610 enligt detta ärs hyllningsakter. I V. B. är (owißt

hwilket ar, men sednast 1613) antecknadt, att han wid bisko¬
pens härwaro befanns wara wäl bestänkt, men lofwade
bättring. Hospitalet war da i däligt skick, emedann des fore¬

ständare roffade till sig inkomsterna. 1614 war det likaledes
illa ställdt med hospitalet, men pastoralwärden bestriddes oklan¬

derligt.
7. Haqvinus Benedicti, som forut warit under¬

lärare wid Lunds skola, blef som utnämnd pastor i Ahus ere¬
erad till baccalaureus i Köpenhamn

1616. Formodligen

ar han den pastor härstädes, som 1617 enl. V. B. erhöll fore¬

ställningar for uppstudsighet mot prosten.
8. Oluf Pedersen war pastor här 1624 och dog
1630 samt begrofs i Ahuus kyrka, der en grafsten öfwer ho¬

nom lades med en inskrift, som eiteras sälunda i Sommel
Saml.: Herr Oluf Pedersen sognepræst med sine hustruer

Margaretha L. D. och Marna R. D. herunder hwiler. Med

den første Christina I. D. opp till Øgnestolen. Gud gifwe

os en gladelig opstandelse.“ Wid biskopsvisitation 1623 be¬
fanns forsamlingens ungdom wara kunnig i katechesen.

9. Peder Pederson, fødd i Kongsbacka 1592, blef
1616 rektor wid skolan i Runneby, 1619 stadskomminister
i

Christianstad och pastor i Nosaby, 1630 pastor härstädes, 1631

prost i Willands härad.. 1633 blef han magister i Köpen¬

hamn och donerade s. K. till Lunds skola en summa pennin¬
gar, utgörande fonden for Petreska stipendiet wid Lunds uni¬
versitet. Wid biskopsvisitation 1634 befanns nattwardsung¬

domen wara wäl underwisad.. 1645 mäste mäster Peder taga
sin tillflykt till Christianstads fastning i anseende till Swen¬

skarnas omilda framfart. Död 1661 utan att efterlemna hu¬

stru eller barn. Biskop Winstrup anhöll 2 1661, att gene¬
ralquvernören wille strax lade eftersöge, beskrifwe, arrestere
og forseigle hans efterlatte formue, som siges att wære tem¬

melig stor; tem at lade granske Præste=Residentzen, som hand

hafwer ladet slet forfalde imod Recessen och hans kaldsbref,
paa det bemte Præstegaard til hans efterkommere af en deel
hans efterlatte formue kand efter grandskning bliswe opbygt.
V.
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10. Casten Mänsson Rönnow, son af radman
Magnus Dublar, som war af skottsk adlig slagt, føddes sa¬

som tillnamnet antyder i Runneby omkr. 1638 och prestwig¬
des som pastor härstädes 13 sönd. eft. Trin.. 1661. 1675

war han riksdagsman. Det berättas att han genom sin rä¬

dighet räddat Carl XI's lif under kriget pa 1670talet, samt
till belöning derfore erhällit for sina efterkommande arfsrätt

till Ahus pastorat. Berättelsen hurusom konungen i Ahus

prestgärd bliswit omringad af danskarna och af dem eftersökt,
men icke funnen, emedan han pä Rönnows inradan tagit plats

pä kaminspjellet, ar icke historiskt bestyrkt, och hwad arfsprivi¬
legiet angär sa har nägen resolution der icke bewisligen nän¬

sin funnits. Harken konungens underbara räddning eller
arfsprivilegiet omnämnes uti den dedikation, hwarmed R.
1684 till konungen egnade sin gradualdisputation. Konungen

lär hafwa under kriget legat sjuk nägon tid i Ahuus prestgard.
Säkert ar emedlertid att R. pa nägot sätt wunnit Carl XI's

gunst. Sasom bewis derpa erhöll han 1680 löfte om att fa
Rinkaby och Wiby socknar förenade med Ahus, hvilket 1681

gick i werkställighet. Afwenledes forunnades 2 1681 ho¬
nom och hans efterkommande besittningsrätten till 47 man¬
tal mot det att ⅓twä mönstergille monteringar under skanska
cavalleriet underhöllos af dessa hemmans innehafware. Den¬
na rättighet bekräftades 2, 1687, säsom det heter efter prob¬

sten mag. Rönnow är den forste, som antog rustningen efter

krigets ophörande, for alla desse hemman, som da woro öde
och därmed alltsedan framhärdat, gäendes saledes ätskillige an¬
dre Wäre redelige Undersatare där i orten fore med godt
exempel; deßförutan har han ock alltid wist sig trogen och re¬

delig, jemwäl gjort mängen godt den tilden kriget pästod uti

Skäne och tillständet war knapt.“ Besittningen af dessa
hemman lärer hafwa ätfölst Ahus pastorat till ar 1768.

1682 erhöll Rönnow transport till staden Halmstad war
1686 riksdagsman, blef 1687 pastor i Orebro och 1688 phil.
magister. Död 1691. — Gift 1. 1662 i Kropp m. Elisa¬

beth Gemzæus, dotter af prosten Anders G. i Helsingborg;
hon dog 1685. Barn: Magnus, f. omkr. 1665, assessor i

antiquitetsarchivet; kand som orientalist och latinsk skald; d. i
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England 1735. — Casten; han blef som ryttmästare wid¬

skanska kavalleriet fängen wid Pultava och ford till Siberien,

aterkom 17724 och blef öfwerstelöjtnant. —Johan, d. utri¬
kes. — Christina Katring, g. m. fadrens efterträdare.
—
Elisa Margreta, g. m. prosten Anders Seth i Foß af Gö¬
theborgs stift. — Carl, past. i Strömstad. — Gustaf Otto

prestwigd 12 1692 til nädärsprest i Orebro. En dotter upp¬
gifwes hafwa warit gift med pastor Lothigius i Ekesso, och
en med biskop Wallerius, men det sistnämnda är orätt, ty bisk.
Wallerius overledes af sin hustru Marg. Schomerus, med

hvilken han blef gift 1659. Huruwida Andreas Rönnow,
kamnär i Helsingborg, war son af Casten R., kan ei med

wißhet afgöras. 2. m. Anna Wallerius, dotter af biskop

Daniel W. i Götheborg; hon dog 1731.
11. Oluff Aulin, son af radmannen Bernt Olsson

i Christianstad och født der 1651, disputerade i Lund 1672

och blef 1682 1 pastor i Ahus, Rinkaby och Wiby. 1693
war han riksdagsmann. Wid visitation 1697 gjorde ungdø¬

men wäl reda for sina christendomsstykkene Död P. 1698.
Gift m. foreträdarens dotter Christina Katrina Rön¬

now, som ock blef gift med efterträdaren. De lära haft fyra
soner; den äldste skall hetat Olof, och om honom är intet
widare kandt; de öfrige woro Bernt, past. i Bösarp, Ca¬

sten, prost i Malm, och Magnus, past, i Torhamn.
12. Johan Billing, son af kyrkoh. Hans Johansson
i Billinge och född der 1668, blef student 1688 och prestwigdes

28, 1699 som pastor härstädes. Dä han i början af sistnämnde är
af domkapitlet rekommenderades till att bliswa pastor, nämndes

intet ord om arfsanspräk, hwarken i domkapts prot. 2, eller i

skrifwelsen till K. M. *), s. A.; rekommendationen war af¬

fattad i wanliga ordalag. Häraf torde med full säkerhet kun¬

na sluttas, att intet donationsbref a Ahus pastorat till Rön¬
nows arfwingar da fanns till och att ingen tänkte pa att pa¬

storatet skulle ga i arf pa annat sätt än alla pastorater gjorde
i den tiden. De woro nemligen, wäl icke de jure, men de

facto ärftlige, enär de merändels tillföllo antingen den afgäng¬
ne pastorns son eller ock den som äktade hans enka eller dot¬

ter. Dä Billing forordades till att erhälla Ahus pastorat,
30
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hade han utan twiswel infor domkapitlet forklarat sig willig
att ing iktenskap med kyrkoh. Aulins enka, men lagligen tro¬

lofwad kunde den högtbedröfwade enkan“ ei gerna wara inom
twä mänader efter hennes mans död. B. responderade wid

prestmöte 1701. Det hände annandag jul 1705 att tullskrifwaren
i Ahus Nils Ibsons barn blef döpt med watten, som war

bemängdt med rosenwatten. Prosten Blancius erhöll uppdrag
att noga inquirera Färdeles uti hvilken myckenhet rosenwat¬

net war med sjelswa watnet bemängdt, att man theraf mätte
kunna sluta om sjælfwa watnet är sä wordet dilueradt, at thet
intet mera kunde skattas for watn.“ Af prostens berättelse om

sin undersökning fann konsistorium, att sjelfwa dopwatnet er
warit forwandladt, ehuru af enfaldighet nägot rosenwatten

dertill kommit, och att säledes ei synnerligt mißbruk derhos
passerark, hwarföre man stannade wid det beslut, att klockaren
skulle tillhällas att tillse det framdeles intet forekomme, som
kunde en och annan forargelse orsaka och actum baptismatis

profanera“ och Lom serupulus conscientiæ funnes hos bar¬
nets foräldrar, borde prosten sädant fortaga och ställa deras
samweten till ro och stillhet igen. Wid visitation 1707 be¬

funnos i Wiby och Rinkaby särdeles de unge wara mycket
wackert underwiste och i Ahus temligen kunnige; de gamle

kunde om et med katechesens ord, dock till meningen och or¬
dens forständ redogöra for sing christendomsstykken. B. dog

L 1720. — Gift m. foreträdarens enka C. K. Rönnow,
d. 1727. De lära haft 7 barn. Dottren Anna Maria

blef g. m. efterträdaren.
Dä Ahus pastorat 17720 blifmit ledigt, framställdes inga

egentliga anspräk pä arfsrätt till detsamma. Det söktes icke

af de personer, hvilka, om ett arfsprivilegium existerat, skulle
egt ostridig foreträdesrätt till pastoratet, nemligen enkepastor¬

skan Billings, fødd Rönnow, soner i forra äktenskapet. De
twä af dem, Bernt och Casten Aulin, woro redan pastorer,

den forre i Bösarp och den sednare i Kropp, och kunna mö¬
ligen med anledning deraf hafwa fränträdt sina anspräk, men
deras yngre bror Magnus A. hade ännu icke wunnit nägon

befordran. (Han blef sedan pastor i Torham.) I domkapit¬

lets archiv sinnas domkapitelsledamöternas, prof. Hegardts
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och prof. Humeri, samt biskop Linnerii egenhändigt skrifna

uppsatser af d. 30 Juli 1720 rörande tillsättningen af Ahus
pastorat, och af deras yttranden wisar det sig tydligen, att
arfsrätt ingalunda betraktades säsom enda eller fornämsta be¬

fordringsgrunden i fräga om detta pastorat, utan att både de

skandes meriter och forsamlingarnas kallelse børde tagas i be¬

traktande samt Kgl. Majets utnämningsrätt wara lika oin¬
skränkt, som wid andra regala pastorater. Af de tre sökande,
som hos domkapitlet anmälde sig, stödde den ene prosteen

Joungh i Fridlefstad, sig pa K. Mets promotorial. Ett dylikt

hade swärligen kunnat begäras och in mindre utfärdas, om
pastoratet hade ansetts for ärftligt i egentlig mening. De an¬

dre twä sökande, skolkollegan Kähre och komministern Ursell,

stödde sig pa forsamlingarnas kallelse. Wi anföra de om¬
nämnda tre utlätandena ordagrannt. Prof. Hegardts lyder
salunda: Till underdanigst fölie af Hans Kongl. Majets
allernädigste befallning till Consistorium har pa orten, det

Probsten och Kyrckioherden uti Fredlestad Socken Her Mag.
Joungh utt Consistori underdanige forslag ei mätte forbigss,

utan nämnas till det vacante Pastorat Ahuus med des 2ne
annexer uti Christianstads lähn och Willands härad, gior

jag gierna Her Probsten den justice, att han är en schickelig
och wällmeriterad Mann, men som jag i den ena siddan intet

kan sinna, hwad formähn Herr Probsten Joungh med denna

transport skulle winna, utan snarare mehra skada och afsak¬

nad, emedan hans forre Pastorat ar et med de imortenteste

uti Blekingen; sä kan jag ei heller i den andra sidan under¬
läta, uti underdanighet följande at andraga, nemligen 10

har Forsamlingarne redan kallat och stält under Consistori

skirskadande och Examen twenne mägne och beskiedlige präst¬
män, dmus Erasmus Kahre och N. Ursell, ibland hwilcka
den forre har suttit uti 9 ährs tid wed det trälsamme Skole¬

arbete och äthskillige gänger for sin skicklighet och gode forhäl¬
lande warit hos höga Ofwerheeten underdanigst foreslagen till

wackre lägenheter —den sengre har afenwäll 7 ähr warit
wed Prediko=Embetet och medelst des trogne forwaltande wun¬

nit hos sine Forman och Khörare sa wäll höga som läga et

god omdöme och stancka; och som de nu nyligen både twä
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utt Examine wisat wackraprof, at de deras tid ef illa an¬

lagt, sa har Consistorium et kunnat forbigs forsamlingens
kallelse, uthan welat dessa förenämbde persohner hermed pa det
bästa recommendera. 210 Skulle höga Ofwerheten i näder

behaga at befullmäcktiga antingen Her Kahre eller Her Ursel.
till denna vacancen, woro der hopp om, at Sterbhuset der¬

igenom kunne nägorkunda uprättas och soulageras, hwilcket
woro högeligen at önska, särdeles som det ar et hederligit,

men derjemte rätt fattigt och bedröfwad prästhuuß, som tildh
efter annan hafft swäre anstöter af äthskillige wederwärdighe¬

ter, kors och motgäng. Och som de 30 sig beropa pa en af

högsal. Kongl. Majet Konung Carl den Xlte undfängen skriff¬
telig allernädigste forsäkran, at denna linien skulle, sa länge

nägon deraf woro tillöwers *), i regard till den stoora och
märkwärdige tienst, hwarigenom denna warlätne Enckians

fader i forra kriget bewijst sin huldheet, trooheet och plickt
emot högstbemte Hans Högstsal. Kongl. Majets egen höga
persohn: alltsa hemstilles detta tilliska med de forra skiahlen

uti underdanighet till Höga Ofwerhetens nädiga ompröfwan¬

de uti alt som kan lända herutinnan till forsambles tienst och
hindra detta fattiga och sorgbundna prästhusets totale ruin
och undergang.“ Prof. Humeri utlätande är af följande ly¬

delse: Under dem, som hoos Consistorium sig hafwa anmält
till det vacante Pastoratet uthi Ahuus, ar ingen som antin¬

gen till lärdom eller meriter pa nägot sätt kan kommai

comparation med Probsten och Past. Hir Mag. Thoma Joung.
Ty bemte Herr Probst har inthet allenast widh inn= och uth¬
rikes Universiteter forwärswat sig en grundelig erudition bä¬

de uthi Theologieis och äthskillige andre berömmelige wetten¬

skaper, uthan uthi mänga ähr, medh sine förmäns goda nöje

waret Rector Schole uthi Malmö, och sedan Præpositus och

Pastor uthi Blekingen, hafwande det goda omdömme af sam¬
telige Prästerskapet där i landet, att han wid bägge nyligast
öferständne Riksdagarne är uthaf Clereciet worden uthsedd

och tinligast befunnen, att pa deras wägnar bijwista de högst¬

*) Här torde nägra ord wara uteglömda.
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angelägne conferencer, rädslag och höwichtige forfattningar

som äro skedde och anstalte, till Kongl. Mets underdanigste
tianst och hehla wärt k. füderneslands nytta och stora for¬
mohn. Skulle Her Probsten Mag. Joung bliswa benädad

medh Ahus pastorat, sä kunde jämwäl sterbhuset blifma con¬

serverat, om Kongl. Mit allernädigst skulle behaga forhälpa
antingen Comministrum Her Ursel eller Collegam Schol¬

Den Kahre till successionen efter Her Probsten Joung till
Pastoratet Frillestad i Blekingen, emedan de begge hafwa uth¬

fast sig till Sterbhusets conservation, och saledes twänne par¬

ther hafwa sig at hugna af Kongel. Mts näd, nembligen i
ena sidan Her Probsten Joung, och a andra sidan Sterbhu¬

set.“ Biskop Linnerius yttrar: Hwad Ahus Pastorat med
des Annexer angär, som genom Kyrckoherdens Her Johan
Billings dödeliga afgäng eij länge sadan ledigt blifit, sa

kan man wordsamst ei underläta i underdanighet berätta, att
twenne wackra och beskiedeliga Prästmän erhällit Forsamblin¬
garnas vocation, nembl. Her Erasmus Kahre, hvilken wid

det tragne och mödosamma Skohlearbetet, säsom Collega Schol¬

uti Christianstad troligen tient i nind ährs tidh, warit och

twenne gängor tillförene, ibland andra till Pastorater, hoos
högsta Ofwerheten underdanigst foreslagen, och wäntat efter
befordran pä sitt trählsamma arbete wid berörde Skola, ihr

och under med honom häldne Examine befunnen hafwa gort
wackra och forswarliga framsteg i sina behöriga Studier, och

gott loford om sitt sediga leswerne hafwer, som och een am¬

pel vocation af de fornämbste och fleste i Forsamlingarne

hawer. Thesliskes hafwer och Her Hans Ursell een god dehls
af samma Forsamlingar vocation, hvilken elliest i Siu ähr
warit Comminister wid Witskiöfle Pastorat, ar och een be¬

skedelig och from Prästman och i häldne med honom Examine
i sina Studier wackra och forswarliga prof wist och dertill

med forer ett gudeligt leswerne. Bagge berörde hedderlige och
meriterede Prästmän, genom hwilcka Guds ähra, Kongl.

Majets trogna tienst och Forsamlingarnes upbyggelse formo¬
deligast lärer befrämjas, erbinda sigh att genom ächtenskap
conservera nägon dotter af det bedröfwade och mycket fattiga
Sterbhuset, hwarest elliest siu omyndige och oförsorgde barn
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sinnas, som i anledning af Kongl. Kyrckolagens 19 Cap. och

8 8. plägar nädigst anses: hafwandes Anckians Sal. Fader,
Probsten och Kyrckoherden Mag. Casten Ronnow, i forra

danska kriget, stoor och besynnerlig troohet for Hans Kongl.

Majt, Högloflig i äminnelse, Konung Carl den XI wist, och
derfore med mänga formäner blifmit benädat for sig och sin

familie, ar och Anckan des dotter bliswen wid samma Ahus
Pastorat genom een berömmelig Man conserverat, som och
för wisso säges in widare med serdeles Kongl. Näd wara
af högstbemälte Kongl. Majet privilegerat till andra efter¬
kommande af samma Familie, pa synnerlig erwist troohet.

Hafwer och Kongl. Majet nyligast benädat Her Thomas

Joung, som tillförne af Guds Forsyn och Kongl. Näd är
Kyrckoherde i Blekingen uti ett important Pastorat Frillestad

och des Annexe, och tilliska Probst uti samma häradt, med
nädigst remissorial om samma Pastorat Ahus, det Consist.

Eecles. med underdanigste wordnat unfätt. Och är fuller han

een klook och meriterat Man, men Gud weet af hwad skilig
ogsak han med gott Samwete kan stunda frän ett sa stort

Pastorat, hwarest han bekant ar, till ett mycket beswärligare,
der han obekannt är, forflyttas: hwilcket alt Kongl. Majets nä¬

digste gottfinnande med djupaste underdanigheet underkastas

och hemställes till Guds hel. Nampns ähra sampt Kongl.
Majets trogna tienst och höga nöije och berörde Forsamblin¬

gars christeliga upbyggelse och wälgäng, som wisserliga for¬

modas genom nägra af forbemälde personer kunna erhällas.“

En i domkapitlets conceptbok intagen skrifwelse till K. M. af

samma datum innehäller att, som Landskrong och Ahus pasto¬
rater borde äterbesättas och dels forsamlingarna inkommit
med sina forslag och kallelser pa en och annan af presterska¬

pet“ dels Consistorium till fölid af K. Mes remisser och
Kyrkolagens päbud bort hos K. M. till nämnde pastorater re¬
commendera fortjente män, som af hosföljande forsamlingar¬

nas vocationer och derjemte Consistorii underdanigste forslag *)

*) Utg. har et i domkapts archiv päträffat den särskilda skriftelsen rö¬

rande Ahus pastorat, hvilken formodligen blifmit uppsatt i öfwerensstäm¬

melse med Hegardts och Linnerii ofwananförda utlätanden.
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med mera inhämttas kan sä öfwerlämnades nu saken till K.

Mes nädigste wilia och behag. Domkapitlet skref 7 s. K. till

landshöfding v. Hylten i Christianstad och anmodade honom
i händelse prosten Joung erhölle Ahus pastorat, medwerka der¬

till att antingen Kühre eller Ursell, hvilka woro willige att
conservera presthuset i Ahus, bleswe befordrad till Fridlefstads
pastorat. Kähre blef nägon tid derefter utnämnd till pastor

i Ahus.
13. Erasmus Kühre, son af hospitalspresten i Chri¬

stianstad Peder K., föddes derstädes 1686, blef kollega wid
derwarande skola 1712 och prestwigdes 2 1715. Han sökte

1719 Gladsax och forsäkrade sig skola weta att skönja pa bi¬

skopens wälgerning“ om han finge kallet. 17720 sökte han

Hästweda, beklagande sig öfwer att wara sä gammal skollärare,
att han befarade sig skola bliswa kallad inventarium schola¬

sticum; han war willig att konservera huset, dock ef abso¬
lute, hvilket wore snart ett teckn till liderlighet, alldenstund
der äro 12 barn att forsöria, men taga en dotter och hjelpa

nägra af barnen till rättad; en annan war redebogen att ta¬
ga enkan med alla 12 barnen och sick kallet. K. blef pastor

härstädes 1720 eller 1721 och ett i domkapitlets conceptbok
intaget bref bestämmer hans installation att ske den 21 Sep¬

tember 1721. Wid visitation 1728 uppgaf han, att Ahus

forsamling war forsumlig i läsemötenas bewistande; i de twä
andra socknarna war det bättre. S. K. beklagade han sig for

konsistorium öfwer en ryttmästare Reuterstedt, som mot honom

fattat fiendskap derfore att han jemte Ahus byemän welat till¬
hälla honom att widmagthälla stängseln mellan nämnde bys

fälad och Horna samt Rinkaby wängar. Bemälde Reuter¬

stedt fällde i ett dictamen till tingsrättens protokoll skymfliga

utlätelser om Krs snälhet och snikenhet efter slem winning

samt yttrade i ett handbref till K. följande: Her Pastorens
till trator flagrante cupiditet har slick enig sällhets formän i

hiertat, som ar ett ondt gammalt skrälle, ei längre welat här¬

bürge lämna, utan forserat mig genom wädiande till Wällofl.
Lagmans=Rätten i Lund, utan eftertanka. De wunno intet.
Apoc. 12. Jag will fordi hädan efter stadigt wara benägen

skiöta Her Pastorens slemwinningande sinne, til dämpande
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med tiden des trätosamma och giruga upsät, forbehällandes
mig all lägenhet til ond lustas capsonerande. — —Afwak¬

tande ett krokugt swar forbliswer o. s. w. K. hade till ad¬
junkt den osedlige L. Willberg (se II. 287), öswer hvilken

han länge fäfängt beklagade sig. Död i sluttet af är 1732.

Gift med foreträdarens dotter Anna Maria Billing

som ocks blef gift med hans efterträdare. Dottren Elisa¬
beth war g. m. kyrkoh. Bjugg härstädes.
14. Olof Staf, son af kyrkoh. Uno S. i Gylle och

født der 1, 1701, gick i Malmö skola, blef student 1718,

informerade prof., sedermera ärkebisk. Jakob Benzelii soner 7
ar, blef phil. mag. 17730, kollega wid Lunds skola s. A., prest¬

wigd Th. s. K., respondens wid prestmöte 1731, pastor här
1, 1733, sedan han, efter forsamlingarnas kallelse, i hvilken

afen arfsprivilegiet lärer aberopats, bliswit ensam af dom¬

kapitlet hos K. M. foreslagen och rekommenderad till Ahus
pastorat. Död 7 1741. —Gift 2 1734 m. foreträdarens
enka A. M. Billing, som öfwerlefde honom. Sonen Jo¬

han Uno dog 1761 som pastorsadj. i Malmö.
Angende tillsättningen af Ahus pastorat efter kyrkoh.
Stafs död forekommer i domkapitlets protokoll 7, 1741 fol¬

jande: 1. 2. Uplästes forsamlingarnes i Ahus, Wiby och
Rinckaby gifne kallelse, uti hvilken the forklara sig aldeles

nögde med Comministern Mag. Johan Bjugg, som Cons. till

bemälte forsamlingars äterbesättiande till profpredikant utsett
och forordnat, och forthenskull pä thet högsta anhälla, at Cons.

wille thenna theras kallelse i sa mätto hos Hans Kongl.
Majet foredraga, at then af höga öfwerheten mä winna et
önskeligt bifall och framgang, hälst som med bemälte forsamb¬
lingar skall wara et besynnerligit privilegium, gifwit af
Högstsal. Konung Carl XI till da warande Kyrckoherden Ca¬
sten Rönnow, for then besynnerlige troohet, som bemälte Kyrcko¬

herde under pästäende kriget emot Konungens höga person wi¬

sat m. m. Res. I anseende till the af forbemte forsamblin¬
gaar anförde skal och omständigheter, säsom ock att Hes K. M.

a 1733, ta Cons. upp desse forsamlingars kallelse, uppä

sitt underd. forslag upförde den nu afl. Kyrckoh. Mag. Olof
Staf allena, med underd. förfrägan, huruwida Hans Mit i
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näder täcktes forordna bemte Magister till Kyrckoherde wid

thenna lägenhet, eller ock Cons. skulle dertill, forsamlingarnas
yttrade önskan ogktad, ännu forsända 2rne profpredikanter och
pa forslaget upfora, i näder behagat meddela samme Magister

fullmackt, och saledes i lika näder gilla thessa afen tä i un¬
derd. anförde skil och motiver; allts dristar ock Conf. i un¬

derd. anmäla Mag. Bingg allena, säsom den der till thenna
syßlan sinnes skikkelig och wälfortient, forthenskull Hes K. Mes
nädigste ompröfwande i all underdanighet hemställes, om icke

H. M. skulle täckas benäda merbemälte Mag. Bingg med full¬

mackt upp Ahus, Wiby och Rinckaby forsamlingar.“
15. Johan Bjugg, son af kyrkoh. i Osterslöf Johan

B., føddes 1707 i W. Husby af Linköpings stift, der fadren
først war pastor, blef efter underwisning dels hemma, dels i
Christianstads skola student 17724, hade derefter konditioner i

fornäma hus och fick tillfälle att besöka universiteterna i Leip¬

sig och Jena, blef magister i Lund 1738, prestwigd s. K. till

komminister i Glimäkra, pastor härstädes 1742. Død 22.
1767. — Gift 1. m. Elisabeth Kayre, dotter af kyrkoh.

Kühre härstädes. Barn: Johan Erasmus, prest 1776, kol¬

lega wid Helsingborgs skola 1784, afskedad 1818; war pa

slutet mindre wetande; d. 1824. — Casten, död som student.
Mathias Jakob, tullnär i Enköping; ryktbar for sina
mißlyckade poetiska forsök. — Carl Gustaf, past. i Fjelke¬

stad.

Peter Elias, notarie wid stäthällareambetet pa

—

Drottningholm. — Adolf Fredrik, borgmästare i Lund.
Anna Elisabeth Fredrika, g. m. klockaren I. C. Herslow

iChristianstad. 2. m. Brita Sophia Brun, enka efter
kyrkoh. P. Bering i Bara.

Efter kyrkoh. Bjuggs död ifrägasattes det icke, att Ahus
pastorat skulle endast ad interim tillsättas och framdeles till¬

falla nägon af Bes soner, som under tiden uppnätt den älder,
att han kunnat bliswa prest. Ett sädant forfarande hade wa¬

rit i enlighet med bestämningarna rörande arfföliden wid

Wessige pastorat i Halland *). Ickeheller sattes det i fräga

*) Ifr. Sveriges Kyrkolag af 1686, utg. af Ryden, 2 uppl. std. 293.
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att pastoratet skulle sta ledigt tills nägon af Bjuggs arfwingar

kunde komma i besittning af detsamma. S tillgick det i när¬

warande ärhundrade wid ledigheten efter kyrkoh. S. Aulin.
Efter Bjuggs död gjordes likwäl, for forsta gängen, egentliga

arfsanspräk pa Ahus, nemligen af kyrkoh. Swen Aulin i Ige¬

lösa, sonson af kyrkoh. Olof Aulin (se sid.. 35), och af magi¬
ster Christian Castenberg (se IV. 368). De woro, enligt
domkapts prot., lika nära descendenter till prosten Rönnow, men
Aulin blef for sin Alder och andra fortjenster framst foreslagen
till pastoratet. Rinkaby och Wiby forsamlingar gjorde ansök¬

ning om att fa skilias frän Ahus; Aulin, deröfer hörd, for¬
klarade sig wilia, om han bleswe pastor, hälla prest i endera

socknen, som kunde sköta alla ministerialia och hälla predikan
i rättan tid, och skulle det wara honom dett nöje att genom

denna anstalt bidraga till forsamlingarnas formon och sit eget
sinneslugn, sä mycket heldre som han wißte sin skyldighet wara
icke mera se sin an deras formon till godo.“ En ryttmästare

Christiersson och nägra af Horna byemän yttrade twiswel,
huruwida den händelse, som skulle hafwa foranledt arfsprivi¬

legiet, werkligen passerat, enär den af wära største häfdateck¬
nare i sä nära tider alldeles ignoreras och past. Rönnow deß¬
utom uti sin disputationsdedikation aldeles icke nämner en sä¬
dan omständighet, utan twärtemot tillstär sig hafwa af ko¬

nungen bliswit med krigsmagt beskyddad mot sienden; de yttrade

ock twifwelsmäl om privilegiet nägonsin existerat. Konsisto¬

rium anförde deremot, att forsamlingarna forut äberopat arfs¬

privilegiet, att i Kgl. br. om Wiby och Rinkaby socknars for¬
ening med Ahus nämnes ett bref frän konungen till Rönnow,

hwilket förmodligen warit sjelfwa donationsurkunden, samt
att Aulins löste att underhälla en prest i endera socknen till¬

forsäkrade forsamlingarna, at de icke skulle bliswa lidande ge¬
nom att fortfarande wara förenade med Ahus; äfwen yttrade

konsistorium, att Rönnow troligen icke wägat nämna den wäl¬
gerning han bewisat sin konung. Saaken slutades dermed att
Aulin blef pastor i alla tre forsamlingarna.

16. Sten Aulin, son af kyrkoh. Bernt A. i Bösarp
och født 1 1720, gick i Malm skola, blef student 1737,
biträdde sin swäger stadskom. P. Darin i Lund med predi¬
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kande redan innan han 1745 2, prestwigdes till tjenstgöring
i Lund, kallades 1749 till pastor i Igelösa och befullmägtiga¬

des 2, 1750, responderade wid prestmöte 1754 och blef pa¬
stor härstädes 28, 1768. Löftet att hälla en särskild prest for

annexerna fullbordades icke; forsamlingarna forklarade sig
nöda, om blott gudstjensten äfwen under den mörkaste tiden
af Kret forrättades wid dagsljuset, A. sick W., 1777 arfs¬

rättigheten till Ahus pastorat sina efterkommande tillforsäkrad,
da nägon ibland dem wore till Prestman habil, eller conserva¬

tion kunde skje.“ 1783 önskade han att fa hafwa tre adjunkter,
men domkapitlet ansäg twä wara nog. 1787 erhöll han pro¬

stetitel, och s. K. blef hans son Per vice pastor. 1805 läm¬
nade han pastoratet at samme sin son, och da denne 1809

aflidit, erhöll fadren Kgl. tillätelse att ätertaga pastoratets
inkomster och bestrida ämbetet genom vice pastor. Død 22

1810. — Gift i Juni mänad 1750 med Dorothea Hul¬
ten, dotter af prosten H. i Igelösa; hon dog 1796. Barn:

Per, pastor härstädes. — Bernt, pastor i Sörby. —Ca¬

sten, kommissarie i kammarrätten, f. 1754, d. 1819. — He¬
lena Katring, g. m. handlanden Cedergren i Christianstad.

17. Per Aulin, fødd i Igelisa P. 1751, blef stü¬
dent 1768, prestwigd i 1776, vice pastor här 1787, kyrko¬

herde genom fadrens resignation . 1805. Død 2 1809.

Prosten Schewenius höll tal wid hans begrafning och berom¬

de honom sasom en wärdig religionslärare. — Gift 7 1798
med Anna Maria Cronholm, dotter af kyrkoh. Lars C. i
Glimäkra. De hade en enda dotter Dorothea Beata, f.

2½ 1799, som saledes efter farfadrens död war närmaste arf¬
winge till Ahus pastorat; det tillsattes icke forrän hon upp¬

nätt den älder, att hon kunde träda i äktenskap.

18. Carl Starck, son af kyrkoh. i Rydaholm af

Wexis stift, doktor Petrus S. och född derstädes . 1787,
blef student 1805, phil. mag. 1808, theol. kand. 1811, theol.

docens 1812, prestwigd i 1815, pastor härstädes s. K., titu¬

lär prost 1822, häradsprost 1828, theol. dokt. 1844. I Bio¬

graph. Skitzer och Anekdoter fr. Willands härad“, Christian¬
stadsbladet 1857, No 87, yttras om der Starck: En mera
human och wälwillig forman kunde icke önskas, en mera tjenst¬
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aktig och forbindlig kamrat icke sinnas. For sina landsmän,
smäländningarna, war han isynnerhet en faderlig wän.
— —

Hans hus liknade i sanning en gästgifwaregard. For alla

stod det oppet. Det war icke underligt, att det öferswäm¬
mades af gäster, da en hwar, som kom dit, helsades af den

frikostige wärden med ett hjerligt: wälkommen. Wenter la¬
trat war ett ordspräk, med hvilket han ofta inpiterade sina
gäster till bordet, och det ordet blef en sorglig erfarenhet for
—
hans efterlemnade enka. Der Starck afled 1, 1852.
Gift 1815 med Dorothea Beata Aulin, som efter hans

död gjorde ansökning om att i sin lifstid fa behälla pastoratet,
hvilket Kgl. Majet afslog. Dock erhöll hon tre extra nädär.

Sedan doktor Starck barnløs aflidit, anmälde sig fle¬
ra arfspretendenter till Ahuus pastorat, bland hvilka likwäl

ingen härstammade frän prosteen Swen Aulin, som 1777 fätt
arfsprivilegiet at sina barn och efterkommande tillforsäkradt.

Kongl. Majet fann ingen af sökanderna berättigad att pa

grund af arfsrätt erhälla pastoratet, till følje hwaraf Kongl.

Majet 22 1854 forklarade arfsprivilegiet hafwa upphört samt
med bifall till Gustaf Adolfs och Rinkaby socknars ansökning

forordnade att dessaa socknar skulke frän Ahus skilias och utgö¬
ra et särskildt pastorat. Derefter foreslogos till Ahus pasto¬
rat skolkollegan C. W. Psarski, pastorsadj. A. C. Sjøbeck och.

pastorsadj. J. Paulsson, af hvilka den førstnämnde wid prest¬

walet 2 1855 erhöll nära enhällig kallelse. Till Gustaf
Adolfs pastorat foreslogos v. past. M. Persson, pastorsadj.
M. Holm och vice past. I. Westerberg, men forsamlingarna
kallade till 4de profpredikant v. past. P. S. Braun, som ock

wid walet ⅓ 1855 erhöll de flesta rösterna. Bland extra¬

skande till ifrägawarande pastorater befunno sig skolläraren
Johan Loven af Upsala stift och brukspredikanten Samuel
Adrian af Wexjö stift, hvilka båda gjort anspräk pa att ge¬

nom arførätt erhälla Ahus pastorat och dertill bliswit af

Kongl. Majet forklarade oberättigade, men sedermera erhällit
Kongl. Majets tillständ att anmäla sig som extra sökande till
ifrägawarande twänne pastorater; och 1, 1855 utnämndes

de båda till kyrkoherdar, Loven i Ahus och Adrian i Gustaf

Adolfs pastorat.
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19. Johan Loven, fødd i Lohärads socken af Stock¬

holms län 2, 1816, blef efter att hafwa genomgatt Upsala
kathedralskola student i Upsala 1837, prestwigd + 1840,
brukspredikant wid wabenswerk 1846, skollärare i Malsta

s. K., tilltr. 1848, pastor har . 1855, tilltr. 1856.
Gift 1851 med Emma Katrina Maria Aulin, f.

1826, dotter af bruksinspektoren Olof A., som war sonson till
en sonson af kyrkoh. Olof A. härstädes. Barn: Emma Do¬

rothea, f. 1852. Laura Carolina, f. 1854. Johan

Martin, f. 1856.

Kyrkoherdar i Wiby (Gustaf Adolf) och Kinkaby.
Ar 1618 bleswo dessa socknar, som forut haft hwardera

i

sin pastor, förenade till ett pastorat. Hospitalsforeständaren

Ahus sick 1524 patronrätt till. Rinkaby forsamling, och pastor

derstädes war tillika hospitalspresk. Rinkaby prestaard tillföll
hospitalet, da socknen lades till Wiby, och disponeras af Kgl.
Seraphimerordensgillet. Wiby forsamling har numera nam¬

net Gustaf Adolf.

Twä pastorer nämnas, som
haft endast Wiby socken, nem¬
ligen:
Jörgen Simonsen,

som prestwigdes till pastor i

Wiby 7 1564, och
Christiern Mattzon,

hvilken forekommer sogneprest
i Wiby 1584 och lefde ännu
1610.

Pastorer ensamt i Rinka¬

by hawa warit:
Mokten Hansen, som
prestwigdes till hospitalsprest

i Ahuus och pastor i Rinkaby
2 1572,

Pouill Ibson, som 1584
war pastor i Rinkaby, och

Jens Andersön i Ahus,

som 1610 underskrifwit en hyll¬
ningssullmagt.

Pastorer i Wiby och Rinkaby.

Anders kallades enligt V. B. pa hösten 1617 till pastor
troligen blott i Wiby, men sick följande äret Rinkaby till anner
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enl. Kgl. br. — 1618. Wid biskopsvisitation 13 befanns

allt wara i god ordning. Pastor klagade deröswer att hans
annerhemman bliswit lagdt under hospitalet.
Mogens Lauritson omnämnes som pastor härstä¬
des 1624.

Jakob Olsen war pastor här 1635 och ännu 1648,
troligen till 1654. Swenskarna uppbrände prestgärden 1644.
Swend Olsen prestwigdes 28, 1654 till pastor i Wi¬
by och Rinkaby, omnämnes 1655 och afgick 1660.

Hendrich Jörgensen Mullerpass, fodd i Halm¬

stad i Halland, anmäldes af biskopen till fullmagts erhällande
a detta pastorat 2 1661 och prestwigdes 3die dag Pingst

s. K. Død 1668. Sonen Jöran war past. pa Ifö.
Gregorius Nicolai prestwigdes 2 1668 till pastor
härstädes. Han erhöll s. d. 6 ärs besittningsrätt till ett öde¬

hemman i Harslöf, till förbättring af de ringa inkomsterna
wid kallet. Pa prestgarden kunde knappt 8 tunnor säd utsas,

och höskörden war ei større än 4 laß; for öfrigt funnos ingen

commoditeter, uthan litet siskeri tillika med bönderna i Hellig
Ka, som de litet eller intet brukas, emedan det intet lönar
mödan.“ Tionden war ringa, emedan bönderna woro utar¬

maade, flera hemman öde och 4 gärdar i Gieltofta, af hvilka

pastor riktigt fatt sin rätt, lagda under Gieltofta säteri, hwar¬
af pastor ei erhöll mera, an öfwerste Binow sjelf af discre¬

tion gaf honom. (1671 ärs jordretningsprotocoll.)
Hans Hansson Gudmantorph 16751681 se
wid Finja IV. 344.

1681—1856 woro dessa socknar forenade med Ahus.

Samuel Adrian, (dottersonsson af en sondotter till
kyrkoh. Olof Aulin härstädes) son af advokatsiskalen i Götha hof¬
rätt Lars Samuel A. och Ebba Maria Nordström, foddes i Jönkö¬

ping i 1816, blef student i Lund 1835, prestwigd i Wexis 2
1840, brukspredikant wid Husqwarna gewärsfaktori 1842, v.

pastor i Hakarp 184352, pastor har i 1855, tilltr. 1856.
Gift 2. 1841 m. Fredrika Charlotta Wählin, här¬

stammande frän kyrkoh. Aulin härstädes, f. 1815, dotter af pro¬
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sten doktbes i Norrhwiddinge. Barn: Maria Lowisa,
f. 1842. Hanna Sophia, f. 1844. Lars Peter Sa¬
muel, f. 1846. Nathangel, f. 1850. Adalbert Carl,

f. 1853.

—

Kyrkoherdar i Westra Kjungby och Gualsf.
1. Paul Nilson, den første lutherske presten härstä¬
des, omnämnes med artalet 1543.
2. Mauritius Jacobi prestwigdes näget af de for¬

staa ären pa 1560stalet till pastor i Lyndby og Gufflöffwe.“

3. Jacob Gabriell war pastor här 1575 enligt en
anteckning i en gammal psalmbok, sa lydande: kiöfft i Lund

til Lyngby kirke om S. Hans dag til Landemöde for VII
mark, ther wij skreff Guds aar MDLXXV, tune fuit Pastor

Jacob Gabriell. Herr Jakob war pastor ännu 1584. Mä¬

hända hade han frut warit pastor pa. Iff. i ud¬
4. Christopher Nielsson, en norrman, war pastor

här 1610 och ännu 1618. Wid biskopsvisitation s. A. predi¬
kade han bra, och allt befanns wara i god ordning. For öf¬
rigt är i V. B. om honom antecknadt, att han war en redlig

man och lede ogift.

5. Jens Laurisen, født i Alborg omkr. 1589, blef

pastor har 1619 och dog 7 1650. Enl. V. B. Par han
non indoctus et officiosus.. 1623 war allt i godt skick, af¬
wensä 1635, men 1631 war ungdommen blott hjelpligt under¬

wisad. — Gift 1620 med Dorothea Matsdotter, som

dog 2, 1656 i sitt 69de Kr.

6. Henrik Nissenius von der Wettering sy¬

nes bland de flera skanska prester, som woro Carl XI's gunst¬
lingar, hafwa intagit det främsta rummet i konungens ynnest.

Han sick icke blott, i likhet med flera andra, skade löneförmo¬
ner, utan blef ocks upphöjd i adligt ständ *), hvilket icke

*) Han har nagongäng sjelf skrifwit sig Nissenius von der Wette¬

ring, ehuru det annars uppgifwes att endast hans barn bliswit adlade.

50

wederfors nägon annan bland Skänes prester Anledningen
till den stora ynnesten berättas hafwa warit den, att prostens

dotter Ollegard icke allenast funnit näd for landsfadrens ogon,

utan ock beredwilligt gätt alla hans ønskningar till mötes.
Prosten von der Wetterings plebejiska namn war Henrik
Nissen eller Nissenius. Hilka hans foräldrar warit är icke
med säkerhet kandt. Han war født 1624 i Sönderborg, for¬
modligen det pa in Als. Man kanner icke hwar han stude¬

rat, men troligen har han gjort goda framsteg, ty afven pä
sednare tider skref han latin ganska bra; swenska skref han
bättre in de flesta skanska prester.. 1650 blef han rektor wid

Helsingborgs skola, men lemnade snart denna befattning och
prestwigdes 12, 1651 till pastor i Ljungby. For denna be¬

fordran hade han att tacka sin hustri Hekena Persdotter

Rumor hvilken war liksom han sjelf fødd i Sönderborg
och hade warit brudpiga at fröken Ollegard Axelsdotter Gyl¬
lenstjerna frän Ljungby, gift med danska fälttygmästaren Chri¬

stian Friis. Att Nissenius war danska regeringen tillgifwen
och redan 1657 en formögen man, kan man sinna deraf att

han da hade forsträckt at kronan penningar och waror till ett

wärde af 1070 riksdaler, nemligen 400 tunnor säd i korn,
räg och malt à 9 mark tunnan, 13 skeppund flask a 12 Redr

skeppundet och det öfriga i silfwer och penningar. 1669 blef
han prost i Willands härad. Under kriget pa 1670talet, da
konungen mycket wistades pa Liungby gärd, wann Nissenius

hans ynnest och blef 1679 adlad, (enl. Stiernmans adelsma¬
trikel) till belöning for studier, ambetsnit och trohet mot Se¬

rige samt derfore att han blätit sin son uppfostra til studier
och andra kofliga exereitier, sa att han gaf godt hopp om sig
att med tiden göra faderneslandet god och nyttig tjenst, samt
lätit upptukta dettrarna uti alt det, som läfligt och dygdigt
ark (1). Man sinner ei att N. inlagt nägon fortjenst om
Skänes incorporering med Swerige eller om uniformitetens

och swenska spräkets införande i sitt härads socknar. Biskop

Hahn skref 2 1682 till N. en wänlig päminnelse om uddel¬

ningen af de swenska katecheser, hvilka prosten mottagit och

presterna uppgifwit sig redan hafwa betalt. Följande äret

hade N. begärt nägra personer till att underwisa ungdomen
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i swenska Tätechesen, och biskopen hade lofwat att skicka nägra

sädana, sa snart han finge weta om anstalter for deras un¬

derhäll woro widtagne, hatt de ei mätte wräkias kring i byg¬

den som tiggiare.“ Dä sedan intet afhördes frän N., skref
biskopen och frägade om det icke warit hans allwar att wilia

hafwa swenska skolmästare; derjemte infordrades waxljusmedel
och kollekter till Carlshamns kyrka, hvilka icke i rättan tid

inkommit till dømkapitlet. Mera nitisk war N. i sing enskilda

fördelærs bewakande och befordrande. Icke nöjd med Lungby
pastorat ensamt, utwerkade han at sig konungens bref pa att,
till nägon sin hugnad och refusion for tagen skada uti sista

krigstid“ derjemte fa Ifwetofta, och skulle derwarande pastor
forflyttas till annan lägenhet, hvilket ocks skedde mot hans egen

och Iswetofta forsamlings onskan.. 1682 mottog Nissenius
sistnämnda pastorat och flyttade dit. Han uppbyggde ei prest¬

gärden i Ljungby, som afbrunnit 1679. Klockaren i Ljungby
intygade 1686 att ingen synnerlig forsummelse skedt med
ungdomen, om ei utan foräldrarnas skull, som mäste göra de¬

ras weld. husbondes echer och dagswerker, en skolmstare

fanns i hwardera socknen och, sedan bankar bliswit inrättade
i kyrkornas chor, hade barnen söndagligen stätt der och delta¬

git i sängen. N. dog i Augusti 1693. —Med sin ofwan¬
nämnda hustru hade han fem barn. Sonnen Peter war landt¬

brukare och slutade ätten pä swärdssidan. Dottren Ollegärd
blef gift med borgmästaren Aschenborn i Malm, som enka
efter honom inlät hon sig i en karleksforbindelse med majøren
Caspar von Böhnen och hade med honom ett barn, hvilket

hon pastod wara afladt under äktenskapslöfte. K. M. befallte
28. 1687 domkapitlet, att utan drösmäl till afgörande fore¬

taga lägersmälssaken mellan bemälde major och fru Aschen¬
born samt et läta det fordröjas i anseende till deras upsäte¬

liga utebliswande, som actores i saken äro, hwarigenom den
anklagade parten, som domarens utslag sig gerna underkastar

och intet högre ästundar än komma dermed till ändskap, ge¬

nom ett slikt drogsmähl myckit uthi sin lycka skall lida.“
Dä saken 2, s. K. forewar i domkapitlet, kunde majoren icke
med wittnen, bref eller fästningsgäfwor bewisas hæfwa lofwat

fru Aschenborn äktenskap och kunde allts icke Kläggas att akta
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hene; härmed war prosten Nissenius sä litet nöjd, att han
genast stante pede wädiade till K. M. och begärde extractum
protocolli.“ Om giftermäl blef af är ei kandt. Ollegärd
von der Wettering blef mycket gammal och war pa slutet
blind samt mycket girig (jfr. Barfods märkwärd. rörande skanska

adeln, p. 338). Nissenii öfriga barn woro Christensa, g.

1. m. Rasmus Friedrics, 2. med generalmajor Königsfeldt,
Dorothea, g. m. majoren och kommendanten i Carlshamn

Joh. Casp. Greiffenschütz, och Anna, g. m. radman Klüg i
Christianstad.
7. Nils Müller, son af en möllare och född i Chri¬

stianstad 1667, blef student 1684 och prestwigdes till pastor

härstädes 2 1693. Wid en visitation under hans ambetstid

gjorde folket, särdeles i Gualöf, godt bested, for sin christen¬
domskunskap. I en relation angende Lungby prestgard utt¬
rade M. 1703, att han aldrig af Nissenii sterbhus utbekom¬

mit de 316 daler, hvilka wid af= och tillträdessyn i prestgär¬

den bliswit honom tilldömde, ogktadt han både høs häradsrät¬

ten och generalguvernören anhällit om dessa medels utsökning.

Till prestgärdens uppbyggande hade han endast fatt brand¬
stuut“ af häradet, enligt generalguvernörens forordnande. For

Nissenii arfwingars räkning kräfdes af M. med hotelse af
execution, om ei snar betalning skedde, 78 dal. i ofmerbygg¬
nad pä grund af en Lovidimerad, afstumpad och odateraad“ co¬

pia af ett tingsrättens utslag, som tillerkande Nissenii arf¬
wingar denna summa, men generalguvernören forklarade og
1702, at denna fordran icke kunde uttagas, säsom warande

alldeles obestyrkt. M. dog pä hösten 1723. Hans enka
Christina Ramm dog 1738 wid 95 ärs Alder; hon war

allts 24 ar aldre än mannen. Han hade i ett foregende

gifte dottren Margreta, g. m. prosteen J. P. Ringh i Fjel¬

kinge.
Efter Müllers död wille egaren till Ljungby gärd, öfwer¬

stelöjtnanten Sten Coyet (jfr. I. 147) tillsätta pastor pa grund
af pretenderad patronrätt. Under sin fängenskap uti Siberien

hade han fattat fortroende for en äfwenledes der fängen pa¬

stor wid Ostgötha infanteri, wid namn Andreas Bergner.

Denne war kand for pietistiska sigter och pästods hafwa for¬
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drat brønbikt wid skriftermäl samt drifwit läran om helgelsen
ofmer och forbi Guds ord“ (jfr. Jöran Nordbergs biographi

i biogr. lexikon). Han hade fatt kgl. senatens fullmagt pa
Ostra Ryds pastorat af Linköpings stift, men gätt miste om
pastoratet, emedan konungen utnämnt en annan. Han torde

sedan hafwa warit huspredikant hos excellensen H. H. von

Liewen, i hwars hus han en gäng i flera biskopars närwaro

predikat kappelös“ hwarom, efensom angende det att han
i en ottesängspredikan i Stockholms Morkyrka skulle hafwa
eftertänkeligen sig utlätit om det andeliga ständet, som wore
det ett fasligt mißbruk att Prästeständet bar namn af andeligt

ständ“ deliberationer forekommo i presteständet wid 17723 Krs

riksdag (Bexell, bidr. t. Sw. kyrkans och riksdagarnas hiist.

p. 185). Denne Bergner blef + 1724 kallad till pastor

härstädes, men blef kort derefter pastor wid Kungsholms fors
i Stockholm (jfr. Linköpings stifts herdaminne, O. Ryds pa¬

storat). Utan afseende pa Coyets kallelse upprättade domka¬
pitlet forslag till Ljungby pastorat, och prosten Troilius in¬

fann sig i 1784, for att hälla kyrkeherdewal. De feslagne
woro J. P. Ringh (ndärsprest pa stallet, sedan Past. i Fjel¬
kinge), 3. Munck och I. Engelström. Om forloppet med wa¬

let inberättade Troilius följande: da han ämnade med ett tal
böria aten och da forsamlingen knappt fätt sluta gudstjen¬

sten med den wanliga stille andackten och suckningen, uppsteg
högwälborne herr barvnen och öswerstlöftnanten Sten Coyet

uti sin stohl, begynte göra olind i kyrkian med et offenteligt

forbud det ingen mätte understä sig af Socknemännen att ytt¬
ra sig med sin utlätelse om nägot Prästewahl, emedan honom

säsom Patrono ecclesiarum det allena tillkom. — —Häraf
upwäcktes en vociferatio och ett sk stort forlande och strepi¬

tus emellan honom och socknemännerna, sä at det icke utan

forargelse aflopp uti Guds hus.“

Slutligen medgaf

dock Coyet, att prosten upptog forsamlingarnas röster, da en
dehl ropade pa Her Jöns Ring allena säsom eligendum et
vocandum, en dehl ater, som hörde under herrskapet, bådo sin

herre at samme Her Ringh mätte bliswa kyrkioherde, men herr

baronen och öfwerstlöjtnanten sade sig hafwa redan kallat Hr
Bergner. Jemte denna berättelse insände prosten en kallelse¬
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skrift for Ringh med öfwer 30 underskrifter. Emedlertid sick
Bergner som sagdt ar annan befordran, hwarefter Coyet 28,
1724 kallade Erik Westadius till pastor, hvilken ocks pa wä¬
ren 17725 kom till Skäne for att emottaga pastoratet. Det

synes som Coyet sjelf tillställt ett pastorswal och derwid lätit
sina underlydande hemmansaboar och gatehusmän rösta. Detta

wal forklarades af domkapitlet for olagligt, och Westadius,
som L 1725 inkallades till examen, blef 2 s. K. forbjuden

att med ambetsgöromklen sig befatta. Emedlertid tog Coyet

prestgärden i bruk, hwaröfwer Ringh klagade. Slutligen tog
domkapitlet sig dristighet att anbefalla häradsprosten att in¬

stallera Ringh säsom pastor ad interim, hvilket ocks skedde
2. 1725, men ½ resolverade K. M. att Westadius skulle in¬

sättas till kyrkoherde. Nägon fullmagt lärer for honom ei
bliswit utfördad, ty biskop Linnerius inskade 17728 for chri¬

stelig ordnings skulle fa weta af hvem W. haft fullmagt.
Under det twisten angende paastoratets tillsättning pägick, in¬

gaf Coyet till konsistorium en skrift, hwaruti klagades öfwer

den inom pastoratet allmänt rädande religiosa likgiltigheten,
hwilken tillskrefs den omständigheten att de Lalltförlänge haft

syndens och säkerhetens orngott under armarnar; samma kla¬
gan sade han sig hafwa fort inför konungen. Konsistorium
infordrade Ringhs yttrande angende det religiosa tillständet
i pastoratet; denne forsäkrade at folket, sa widt man kunde

wänta af den gemena hopen“ war wäl grundadt och öfwadt

i christendomen, ehuru ätskillige funnos, sa wäl bland baro¬
ner och adelsmän som andra, hvilka foraktade alla warnin¬

gar ocheförmaningar, ty mänga alltför illa wandra och wilia

fingera sig gudstjenst efter eget godtyckio; lätandes for wärl¬
den och i ordom se en englaödmjukhet och helighet, men Gud
kanner hjertat och siir om dhe icke äro intagne af andelig hög¬

fard och uppbläste uti köttslige sinnen; for öfrigt togs Gud

till wittne, att sa wäl aflidne kyrkoh. Müller som Ring sjælf
med tillbörligt nit skött pastorsämbetet. Prosteen Troilius in¬

tygade, utan att berömma eller lasta tillständet i Ljungby, att
det der stod till sä som pa de flesta andra ställen, hwarefter

konsistorium lugnade sig i denna glada wißhet, till deß pieti¬
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sten Westadius fatt ämbetet om hand, da sasom wi fa se
strängare undersökningar anbefalldes.
8. Erik Westadius, fødd i Hudikswall 1683, stu¬
derade i Upsalg och blef sedan pastor wid Helsinglands rege¬

mente, hvilket han folide i fält. Han aterkom till fadernes¬
landet 1721 och blef pastor wid Swea artilleri. Att han blef

kallad till pastor härstädes, synes hafwa mycket orogt de hög¬
wordige faderne i Lund, hvilka gjorde allt for att hindra

hans befordran dertill, isynnerhet Aberopande sasom ett swärt
gravamen hans egenskap af utbörding. En orsak till deras
obenägenhet mot honom torde ock warit, att han war kand

for pietism. Icke nöjda med att i ämbetsutlätanden protestera

mot kallelsen for Westadius, sökte de äfwen pa enskild wäg
motwerka att denna kallelse blef gällande, saasom man kan sin¬

na af konsistorii bref 22 1725 till statssekreteraren Samuel
Barck, som betackas for utlowadt godt biständ, hwarjemte det

hopp uttryckes att Ljungby pastorat komme att tillfalla en af

dem som konsistorium foreslagit. Man sinner att W., sedan
han tilltradt pastoratet, tue kunde hugna sig af sin biskops
ynnest. Da nägra smaaktiga klagomäl mot honom blifrit
anförda, säsom att han en gäng wid kommunion fattat kalken

i handen for att udela winet, innan brödet bliswit udeladt,
men likwäl märkt mißtaget och rättat det innan nägon udel¬

ning skedde, att han nekat att meddela nattwarden at en sjuk,

som derfore snart twiflade om sin saligher o. s. w., anbe¬
falldes prosteen Troilius att hälla undersökning angende We¬
stadii forhällande i ämbetet, hwarwid biskopen tillagt: Loch
bortresa utan lof och till hwem, kanske af des formente So¬

cietas Sancta.) Följande äret hölls afen visitation, hwaraf
man kan sinna att en noggrann inspektion ansägs nödig.

Häradsprosten Blanxius intygade efter visttationen, att W.
gjorde sitt ämbete med all flit, och mente att det icke kunde

skada om han stundom anwände stränghet for att form de
okunnige att inhemta nägon kunskap i christendommen. Wid

visitation 1728 röntes ock goda fölider af hans werksamhet.

Den war ef längwarig; han war afliden redan 2½, 1727.

Gift med Christina Magdalena Weidman, som war
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frän Abo och dog kort efter mannen. De hade en son, som
blef militär.
9. Zacharias Munck, son af klockaren Johan M.

i Riseberga och född der 1688, blef student 1704, studerade
derefter i Lund i see är och forwärfwade sig isynnerhet grund¬

liga insigter i Osterländska spräken, samt prestwigdes 2 1711
till tjenstgöring i Efweröd, der pesten da härjade. Wid prest¬

möte 1720 war han respondens. 17722 begarde han tillätelse

att resa utrikes for att fortsatta sing studier, och konsistorium
biföll hans begäran, Lenär studier och resor i främmande län¬

der draga i längden stor nytta efter sig for Guds forsamling“
dog, warnades han for att besöka de akademier och skolor
hwilka woro kanda for irrlärighet; naturligtwis syftas här

förnämligast Halle, der A. H. Francke den tiden werkade.
Muncks resa blef likwäl icke af. Följande äret blef han ma¬
gister i Lund med den utmärkelse, att hans betyg berättigade

honom till primatet, hvilket likwäl tilldelades amiralitetspa¬

størn Frodell i anseende till hans foretrade i Lälder och wär¬
dighe; for Munck, løgemens Urdomb och länga tjenster

wille fakulteten hedra honom sasom Psecundum inter duos

pares, men fann sig dock slutligen foranläten att endast till¬
erkänna honom tredie rummet, enär det andra lämnades at

en wid namn Silertz, i anseende till hans adelskap och fram¬

steg *). Pa kallelse af forutnämnde Sten Coyet blef M.
3 17728 pastor härstädes, tilltr. 17729. Om Coyet wäntat
att i honom fa en prest, som hyste fordragsamhet med pieti¬

ster, sa bedrog han sig; M. synes hafwa warit en särdeles
sträng orthodor. Förhällandet dem emellan blef sädant, att

Coyet önskade fa begs nattwarden hos kyrkoh. Bjugg i Osters¬
löf, hvilket M. pa det ifrigaste bestridde. C. klagade ocks
att M. härdt och karlekslöst behandlat separatisten Bengt

Swanberg (se I. 149 f. Sedan denne i Calmar bliswit

sterupptagen i forsamlingen och admitteraad till nattwarden,
wille M. icke läta honom bega nattwarden utan forutgängen

offentlig skrift. M. gjorde sig mycken fäfäng moda for att

*) Nord. Universitetstidskr. III. 2. pag. 12.
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form. den swärmiske Olle Norman (se I. 149 f.) att afsta

frän sina willfarelser. Egande anseende for grundlig lärdom
foreslogs M. 1732 utan ansökning till professor i österländska
spräken i Lund. Han skall hafwa efterlämnat handskrifna ar¬

beten i philosophiska och mathematiska amnen samt skrifwit

grekisk, latinsk och swensk vers. En gammal anteckning säger,
att han icke welat med sin lärdom lyfa for sin samtid; for

efterwerden har han lika litet welat lysa. Han bestridde en¬
sam sitt ämbete till kort fore sin död. Genom mycket stilla¬
sittande ädrog han sig skörbjugg och wattensot. Han sjuknade
i kyrkan midfastosöndagen 1741 och dog 2 s. A. L. Muhr¬

beck höll likpredikan öfwer honom. — Gift m. Katrina So¬
phia Winding, dotter af prosten i S. Peters kloster i

Lund Petrus W. Hon dog wid 96 ärs Alder 1801. Sonen

Petrus blef biskop i Lund.

10. Petrus Sonnberg föddes i Christianstad ..
1699, gick i skola der, blef student 1717 och prestwigdes P.

17724 till tjenstgöring i Sörby. Han wann der mycket fortro¬
ende och begardes entraget till pastor derstädes 1728, dock for¬
gäfwes, blef 1730 prebendekomminister i Stäfwie och 1732

andre stadskomminister i Lund. 1741 — kallades han till
pastor härstädes af forutnämnde baron Sten Coyet samt be¬

fullmägtigades dertill 1742. Han war en kunnig och akt¬
ningswärd man. Historiska undersökningar roade honom mye¬

ket, och han har med omforg ordnat det lundensiska sodalitii

(se I. 9) handlingar samt grundlagt de samlingar, hvilka af
der Rönbeck i Asum bliswit forskade och skankta till universt¬
tetsbibliotheket i Lund. En af S. utgifwen predikan öfwer

M. S. Coyet, fødd Horn, hällen wid Deß döde lekamens
högfornäme och ansenlige begraffning“, är till innehället mye¬

ket renlärig och till framställningssättet ei utan wärma. 1765
blef han prost i Willands häraad. Død 1 1778. — Gift

med Engela Sophia Bjugg, dotter af kyrkoh. Joh. B. i
Osterslöf. De hade fem barn, af hvilka de tre dogo i späda

ren; de öfrige woro sonen Swen Johan, som war phil.
mag. och prest, men blef swagsint, och dottren Magdalena

Elisabeth, f. 29, 1734, g. 1. 2. 1763 med Lars Rön¬

beck, komminister härstädes med survivance pa pastoratet, d.
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1774, 2. 1778 med S. F. Corvin, past. härstädes. I forra
aktenskapet hade hon 6 barn, bland hwilka endast 2 Kro kan¬

da, neml. Carl Sonnberg R., prost i Asum, och Helena Ju¬
liana R., g. m. 1. J. F. Emmerz, 2. O. Herrstrom, pastorer

i Ifwetofta.
11.Samuel Fredrik Corvin, son af stadskommi¬

nistern i Malm Christian C. och født 7 1743, blef student
1761, prestwigd 1, 1766, pastor härstädes + 1778, titulär
prost 1792, häradsprost 1805. Det war formodligen endast
den högre äldren, som forskaffade C. sistnämnde wärdighet, ty
inom häraadet funnos flera kyrkoherdar, hvilka både pa huf¬

wudets och charakterens wägnar woro honom öfwerlägsna.

Följande tillförlitliga berättelse gifwer ett mindre fordelaktigt
begrepp om C. i båda hänseenden. I ett sällskap omtalade

han med synbar fornøjelse, huru han genom ett fint knep lu¬
rat de oförskamda tröskmännen, som i aflöning wille hafwa

hwar 20de skeppa af den uttröskade säden. Da nägon wille
weta, hwari det sina knepet“ bestod, yttrade prosten: Jo,

sag har lätit gora en mindre skeppa, med hvilken spannmalen
uppmätes.“ Den andre inwände, att tröskmännen ju ändä

singe lika mycket, men det kunde prosten icke fa i sitt hufwud.
Om C. icke genom kunskaper och duglighet kunde skaffa sig att¬
ning, sa forstod han dock att medelst en dryg och afmätt häll¬

ning hälla folk pa afständ. Han berättas afven säsom äm¬

betsman stundom hafwa wisat prof pa en betänklig egenmäk¬

tighet, t. ex. aldrig welat begagna den nya handboken, ehuru
Kgl. Majet befallt, at den oryggeligen skulle efterföljas *)
Död 9 1817. - Gift m. foreträdarens dotter Magdalena
Elisabeth Sonnberg, som dog 1 1809. Barn: 2 dött¬

rar, af hvilka den ena sick bliswa wid pastoratet.

12. Johan Jönsson Malmström, son af en mä¬

lare och född i Christianstad 2 1787, blef student 1804,
prestwig i Wexis + 1811, kyrkoherde härstädes 1817, tilltr.

1818, erhöll prostetitel 1822. Död 9, 1842. —Gift m.

*). Christianstadsbladet 1857, No 84.
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foreträdarens dotter Märta Sophia Corvin. Barn: Carl
Wilhelm, f. 2 1821.

13. Olof Petter Wallengren, son af borgaren

Hans W. och Kjersti Olsson, föddes i Lund 1, 1797, blef
student 1819, prestwigd 2, 1821, innehafware af klockarelä¬
21

genheten i Ifwetofta och vice pastor der 1836, kyrkoh. här —

1842, tilltr. 1845, erhöll prostetitel 1853.
Gift i 1822 m. Petronella Lundell. Barn: Hans
Daniel Johan, pastorsadjunkt. Niks Peter Wilhelm,

pastorsadjunkt. Anna Christina Elisa, f. 1832. An¬
ders Theodor, f. 1834. Magnus Jonas Agathon, f.

1835. Gustaf Axel, f. 1837. Hedwig Mathilda, f.

1838. Oliva Petronella Maria, f. 1842.
Trykt arbete: Bibelns lära om det Christliga Dopet.

Lund 1855.

3.
Kyrkoherdar i Ifwetofta.

4

1. Peder Eriksen war pastor här 1572.

2. Niels Christophersonn war pastor här 1584.
3. Jens Svendsson forekommer som pastor här
1610 och og P. 1628 samt begrofs i kyrkan, der en graf¬

sten lades öfwer honom. I V. B. kallas han den hederlig och
enfaldig man Hans hustru hette Kirstine och lede efter

honom ännu 1639. Deras ende son Jakob dog 1634 som

studerande wid Lunds gymnasium och är begrafwen i dom¬

kyrkan.
4. Rasmus Rasmussön prestwigdes 2 1626 i
Torrlösa till pastor i Sölwesborg och erhöll 22, 1629 kgl.

tillätelse att mottaga Ifwetofta pastorat, hwartill han bliswit

kallad. Han omnämnes ännu 1662 och lefde troligen till
1666 eller 1667. En hans dotter war gift med Söffren

Hansen, som war fødd i Ribe 1625, blef student 1645, höra¬
re i Herlufsholms skola 1646, prestwigd till kapellan i Fjel¬

kestad 2, 1647, kapellan härstädes 1655, sick med biskopens
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tillattelse afen betiena deiknembetet och bo pa deignegar¬

den och lefde ännu 1688.
5. David Arentzön Mölensted uppgifwes hafwa
warit pastor här, hvilket ocks bestyrkes deraf att nyßnämnde
kapellan uppgifwer sig hafwa tjenstgjort här i herr Davids
tid. Det kan ei hafwa warit fore 1666 och er sednare än 1669

som han warit pastor här; sedan war han i Färlöf och sist i

Mällby; se IV s. 326 och 442.

6. Lars Stobæus, son af kyrkoh. Jöns Lauritsen i
Stoby, blef 1664 rektor wid Christianstads skola och erhöll

+ 1668 kgl. promotorial till befordran wid forsta ledighet
säsom wexande hos K. M. wähl recommenderad for des
flith, som han i Scholan till ungdommens information och

lärdom uthi Bocklige kanster sä i Musicen som andre stycker

lofliga och med allas nöje anwändt hafwer, att derifrän äth¬
skillige tienlige persohner, som for honom intet skedt ar, hafwa
kunnat sig till Academien forfoga. 1669 ⅓ blef han prest¬
wigd till pastor härstädes och adagalade under kriget pa 1670.

talet trohet mot Swerige samt forsträckte både proviant och
penningar for armeens behof. Härigenom skall han hafwa
wunnit Carl XI's synnerliga ynnest och erhöll 400 daler

säsom skadeersättning for under kriget lidna forluster samt be¬
ständig skattefrihet; derjemte skall han hafwa fatt skriftlig for¬

säkran af konungen om att blima prost i Willands härad
wid nästa ledighet och att Ifwetofta pastorat skulle bliswa

eftligt for hans efterkommande. Detta dokument skall hafwa

bliswit bortpractiseradt“ ur hans sterbhus, och prostevakansen

upplede han icke, sa att denna kungliga näd icke kom honom
eller hans famili till godo. Efter kriget blef Stobæus, som

skat sina fortjenster med nitisk werksamhet for Skanes inför¬

liswande med Swerige, mot sin wilia forflyttad frän Ifwe¬
tofta till Träne, ett sämre pastorat med en ruinerad prestgärd.

Detta synes icke antyda nägon kunglig ynnest; det uppgifwes
wäl att konungen wisat S. den stora näden att lämna honom

fritt wal mellan tre pastorater, Efweröd, Köpinge och Träne,

samt att S. walt det sista och minsta, for att icke skada prest¬

enkorna pa de forra ställena, men dermed hänger rätteligen sä
tillsammans, att da S. ei kunde ing ett drygt ackord med prest¬
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enkan i Efweröd, sa bortgafs detta pastorat till en annan, och

han mäste nolens volens hälla till godo med Träne; att Kö¬

pinge bliswit honom erbjudet, antydes ikke af nägon handling

i domkapitlets archiv. Anledningen till Stobæi forflyttning
frän Ifwetofta war den att prosten Nissenius, säsom ofwan
p. 51 nämndt ar, skaffade sig kgl. br. pa att fa detta pasto¬
rat jemte sitt Ljungby pa det att han skulle slippa att länge
wänta pa denna formon, skulle S. undan. Den gamle pro¬

sten Bastian Odder i Haslöf hade blifmit mißtänkt for med¬
häll med danskarna och derföre dömd sitt kall forlustig, hwil¬
ket nu beständes at herr Lars Stobæus, och, da han icke ön¬

skade nägon flyttning, synes Nissenius haft i sinnet att sjelf
mottaga Häslöf samt utwerka att Skanör dermed bleswe for¬

enadt och pastor i Skanör bortflyttad. Denna plan blef om
intet, da mäster Bastian blef frikand och fick behälla sitt kall.
Nissenius war pa hösten 1680 i Stockholm och utwerkade da,
att K. M. V. s. K. utnämnde Stobæus till pastor i Eswe¬

röd och anbefallde biskopen i Lund att insätta N. till pastor i
Iswetofta. Egaren til Arup, landsdomaren Peter Kruß

Bjorn (Krusbjorn) hade likwäl i bref till dømkapitlet 28

s. K. forklarat, att han icke wille Leonsentera Ifwötofta kalls

annecterande till Ljungby han formente, att K. Mets bref
om Stobæi transport bliswit foranledt af en Pensidig berättel¬

se och att herr Lars borde hafwa sitt frig, wal, i händelse
han önskade nägon flyttning; Lungby hade født Probsten

Nissenius hitintill rikeligen och dher hade han samblat King
rikedomar; Iswötofta hade ock Alltidh født sin Präst wähl¬

o. s. w. I en annan odaterad skrifwelse protesterade samme

Krusbjörn mot Linträng och prejudice och yrkade allwarsamt,
att Ifwetofta pastorat finge hafwa sin särskilda pastor, da det

wäl kunde forsörja honom. Stobæus war ei beläten med
transporten till Efwerd, emedan prestenkan derstädes fordrade
at han skulle at henne afst betydligt af inkomsterna. Bisko¬

pen, som af Nissenius blifmit ombedd att for hans bästa
vigilera, sökte med uppmaningar och hotelser att formä Sto¬

bæus att mottaga Efweröd; i bref 7, 1680 yttrar biskopen
att S. borde ofördröjligen göra contract med encian, som wäl
byggt och lagat i Esweröd“, och beder honom komma ihog, att
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Eman i sädant fall mäste detsamma sig och dem sinom for¬
wänta, som man androm bewisar.“ I sitt swar yttrade Sto¬

bæus + s. K.: Sannerligen jagh är sä expers consilii,
at jagh fast intet weet hwadh jagh skall swara. At uthleg¬
gia mig med Herr Hinrie will mei status ratio intet tilläta.
At uthslä K. Mes store nädhe, som mig nu offereras, dommer
jagh icke alleneste ingratum et impium, men endoch for mig

heelt ordeligt, helst om jagh, som sitter här wid tunge condi¬

tioner, kunde tränga till en annan gäng at sökia K. Mes
nädh; och at inläta sig uthi nägon widlöfftig contract med

Anckian skulle mäske falla mig odrageligt; han önskade fa we¬

ta om Herr Hinrie wille refundera honom de dispendier,
som han wid sant contraets upprättande kunde ineidera

util och fruktade, att sädang wilkor bleswe honom førelagda
i Efweröd, att han heldre mätte önska af Eders Högwerdig¬

hets Nädhe at conserveras wid detta lilla kallet end obetänckt
att incurrera bådhe i Spott och skadhe.“ 1681 ⅓ utfärda¬

des af K. M. ny befallning till domkapitlet att draga forsorg
om Støbet forstørring till nägot bättre pastorat, pa det att

Nissenius mätte fa emottaga Ifwetofta. Krusbjorn forklara¬

de änyo att hwarken han eller bönderna derstädes wille mista

sin pastor. Stobæus beslutade sig ändtligen for att mottaga
Efweröd, betygande att han icke war Lotacksam mot Konun¬

gens näd, som confererat honom Efweryd, utan i sit hierta
buckade sig uthi diupaste underdanighet at kyssaa stofftet for

H. Mes fotter och strax med böön och suckningh fogat sig till
Jesu Christi fodskammel at offra for K. Mes wälgäng“, som
det heter i hans bref 2½, 1681. Emedlertid hade prestenkan

i Efweröd trolofwat sig med en ung student, och denne skulle

nu hafwa pastoratet; da Stobæus ödmjukt bad att fa behälla

detta pastorat, hwartill K. M. utnämnt honom, sä swarades
att det war forsent. Herr Lars war nu i en rätt bekymmer¬

sam stältning, hvilken han i ett bref till biskopen sälunda
skildrar: Lag bor sä gott som precaria uti den lägenhet, som

en annan venditerar for sin, hvilket ar ett scandalum for

arga gemytter, de der begabbande säga till mig: See hwad nöd
hawer du, som sa högt uti höga Ofwerhetens nädh upskref¬
wen är. Jag siir intet surt at man änkian i Effweryd con¬
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servera will och önskar at hon i alt kan swara til dhen goda
opinion man haffwer om henne, men sedan jagh är utan mit

anhollande, ja emoth mit protesterande for Sal. Her Johan
Gyllenstjerna bleffen forcerat at emottaga den stora Kongl.
Nädhen om Esweryd, sa hade jagh tänkt och formodat, at

hon med hennes kirestaa sa wähl pa nägot annat stelle hiel¬
pas kunne som jagh, helst sedan jagh mina tankar didt efter

K. Mes udtryckte befalingh rättat hade. Nu är jagh brackt
udi den extremiteten, at jagh gierna nägon ringare condition

moste emottaga, der näget hopp wore til min conservation.“
Han säg sig nu twungen att taga emot Träne pastorat, hwil¬
ket han tillträdde ⅓ 1682. Der mäste han med betydlig kost¬

nad uppbygga den forfallna prestgarden och kunde med skal
klaga att, Lehuru han sig sa comporterat, att han hade fa

pares och inga priores bland sina wederlikar, war han lik¬
wäl worden sä emacereraad och utmagrad, att han icke wißte

hur han skulle emergera och uppkomma. Bäde i Ifwetofta
och i Träne efterlämnade han ett aktadt minne. For hufmud¬

wärk och gonlitande skulle han en gäng haswa en somel
lagd pa halsen, hwarwid en oforsigtig faltskar afskar nackse¬
nan. Häraf dog herr Lars 23, 1691. — Gift m. Maria

Sorbonius, dotter af pastorn i Sörby Söffren Jönsson; hon
ofmerlefde S. och blef g. m. hans efterträdare i Träne. Barn

Sören, kapten; föll wid Pultava. — Stina, g. m. byfog¬
den Gert Piske i Kiwik. — Anna Eccilia, g. m. urmaka¬

ren och gästgifwaren Haborg i W. Wram. — Hatring,
g. m. regementssadelmakaren Brandt. —Jöns,

kornett wid

sodra skanska rytteriet. — Maria, g. m. 1. R. von der Laen,
2. I. G. Nykiörck, pastorer i Träne.
7. Henrik Nissenius von der Vettering hade
detta pastorat jemte W. Ljungby 1682—1693; se s. 49 ff.

8. Petrus Jönsson Ringh war fødd i Carlshamn
men fadrens ständ är icke kandt; modren hette Ingrid Ellers.

Efter att hafwa studerat deels wid utländska högskolor, dels i
Abo samt pa sistnämnde stalle blifmit magister, prestwigdes

han 2 1693 till pastor härstädes, responderade wid prestmöte

1696 och opponerade 1707. Död 2, 1712, kroligen af pest,
ty prosten Blanius omnämner, at han skulle i tysthet, d. w. s.

64

utan likpredikan, begrafwas. Blancius yttrar ock att R. wa¬
rit den Guds man samt i ämbetet och i leswernet en rättsin¬

nig prestman.“ Wid visitation 1707 kunde sa wäl gamla
som unga wäl redogöra for christendommens hufwudstycken.
Gift m. Elisabeth Gemzæus, detter af Jöns Andersson,
past. i Jemshög; hon dog afven 1712. De efterlämnade 6
i
barn, af hvilka de 5 äro kanda, nemligen Jöns prost

Fjelkinge, Joachim, past. i Skartofta, Thomas, stadskom¬
minister i Carlsham, Anna Petronella, g. m. borgmä¬

staren G. Sommelius i Lund, och Helena, g. m. kyrkoh.
P. Cronius i Kyrkheddinge.
9. Christopher Blauxius, tredie sonen af prosten

Lars B. i Osterslöf och fødd der 1680, blef student 1692,

disputerade i Lund 1700 och 1701 och prestwigdes L. 1705
till bitrade at sin fader. Han genomgick sin prestexamen med
Consistorii nöjer, men manades likwäl Latt taga Biblien i

händer och deraf taga sine locos communes.“ Sjelf yttrade

han en gäng wid en ansökning om pastorat att han Lunder
temligen härda Frestelser aflade sin examen och forswaraade sin

lilla lärdoms prover och disputationer wid academien. Han
blef magister 1706, stadskomminister i Christianstad och pastor

i Nosaby 1708 och erhöll transport hit 1712. Efter fadrens
död waldes han af de flesta pastorerna i Willands härad till

prost, men mäste denna gäng sä tillbaka for den aldre Trøi¬
lius; 17727 P. efterträdde han denne säsom häradsprost. Han
egde, anseende och fortroende säsom en driftig och anwändbar

man. Wid riksdagen 1723 war han sitt stifts ombud. For

presterskapets privilegier, hvilka wid denna riksdag bekräfta¬
des, lärer han hafwa kampat manneligen. Han skref i ett

bref frän Stockholm, att en Luppbördsordning warit foresla¬

gen, som skulle skara presterna intill märg och ben, men att
det lyckats att fä den sädan, att en forsigtig prestman kunde

med denna ordningen mä bättre än forut.“ Landshöfdingen

i Christianstad S. von Hylten anmälde 1723 hos domkapitlet,
att skanska presterskapets deputerade wid riksdagen, Corvin (se

II. 22) och Blancius, i en till K. M. ingifwen skrift med
smädeord sä wäl mot honom och hans ambete som mot stän¬

ska adeln i gemen med alldeles owärdig skrifart och uppdikt¬
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ning sig yttrat angende en resolution af 1721 ärs kom¬
mission rörande konvention mellan adeln och presterskapet om

presträttigheterna, och wille landshöfdingen fornimma, om dom¬
kapitlet kande eller gillade denna smädeskrift; domkapitlet swa¬

rade, at det biträdde de uti ifrägawarande skrift uttalade sig¬
ter, men kande icke skriftens stilisering, hvilken det derföre icke

toge sig att forswara. Dä en af kyrkoh. Curtilius i Fren¬

ninge bedriswen oerhörd skandal skulle beifras, utsägs B. till
presterskapets ombud wid processen. Att B. forstod wärdera

presterligt nit äfwen hos de i domkapitlet illa lidna pietisterna,
bewisas af hans ofwan p. 55 anförda omdöme om kyrkoh. We¬

stadius i W. Ljungby. Af hans twä utgifna likpredikningar

ofmer prosteen Troilius i Jemshög och prostinnan Blanxius i
Köpinge synes man kunna slutta till att i hans predikoföredrag
warit mycken lifaktighet och hjertlighet. Ifwetofta pastorat
lärer i Blangii tid warit temligen litet; da han 1728 sokte

transport till Malm, uppgaf han sig forra Kret hafwa haft
endast 20 tunnor spannmal i tionde och aldrig mer än 50

tunnor, helgenskylden inberknad. Efter ere fafange forsök
att winna transport, blef han 22, 1730 utnämnd till pastor i
Efweröd i swärfadren kyrkoh. Collins lifstid och afflyttade dit
s. d. Död ⅓ s. d. — Gift 1. med Hedwig Sophia Lil¬

jengranat, syster till prostinnan Hellman i Christianstad.
Barn: Hans f. 1709. — Sophia Petronella, g. m. fa¬

drens eftertradare härstädes. 2. m. Elsa Katrina Collin,

som sedan blef gift med kyrkoh. O. Bring i Brönnestad och
med prosten C. C. Eberstein i Gladsax.

Blangii predikan öfwer prosteen Troilius afhandlar följande
amne: 1. Guds kara Barns och trogna Christi tjenares nä¬

diga afsked af sin Gud ifra wärlden, när theras tjenst ar nog
och ute. 2. Guds kara Barns och trogna Christi tjenares
ewiga och oförlikneliga Nädepension och Gratial i Guds Rike

när Christor. Ingängsspräket ar 1 Kon. 19: 4. Det är nog,
sa tag nu, Herre, min själ. I utläggningen deraf heter det:
Guds Barn hawa efter sin Gud och Jesum, hans Ord, hans

Nädesötma, hans Sacramenter, hans staa Blods kraft sädan
begärlighet, at the tyckas intet det är nog. Ju mera den nä¬
diga Guden fägnar dem, ju begärligere bliswa de. Sasom
V
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the flitige Bien, the lämna ingen Blomma i de skiöna Blom¬

sterfälten, the wilia ju therutur suga och hämta sin honung
sä är intet Guds ord, som kommer them for ogon eller bron i
Guds gröna äng, Ps. 223, the ju annammat med glädie, the
wilia ju uthämta deß stma och gömma thet i sina hjertan och

betrakta ther — I predikan öfwer fru Bunius heter det pa
ett ställe: Wära mathematici hawa med sina glas, stora

Perspectiver och Tuber uppläckt mänga tusen stjernor, som till¬

förene warit obekante, men ju flere de funnit, ju flere se de
terstä. Ahra ware Gud, wi kunna genom Guds nädes per¬

spectiv genom hans heliga ord se längt in i Guds herrlighets
himmel Joch säsom i en spegel och mörkt tal see den helige Gu¬

den, den wälsignade Jesum, den heliga Ande, de herrliga Guds

Englar, de fyra djuren, de tjugofyra Aldste“ o. s. w.

10. Magnus Sundius, son af prosteen i Helsing¬
borg Johannes S. och Katrina Oelreich, føddes 2½ 1697i
Asum, der fadren da war paastor, blef student 1716, prestwigdes

121726 till tjenstgöring wid Østads S. Petri fors., kom se¬
dan till Eftersd och blef 22, 1730 Pastor härstädes samt till¬

trädde pastoratet 1731. Wid prestmöte 1736 responderade han

jemte brodren Johannes S. i Allerum och kusinen Magnus

S. i St. Herrestad. Død 28, 1738 Ips en aflägsen ort de

han tänkte bruka surbrunnskur enl. prosten Widinghs bref.

Gift med foreträdarens doster Sophia Petronella Blan¬

—

rius; hon blef 1741 2 omgift med löjtnant Arndt. Sundii
Potter Katrina Sophia dog i Ifwetofta 1739.

11. Johan Petræus, son af regementspastorn, se¬
dermera pastorn i Trands Magnus P., föddes pa regements¬

pastorsbostälket i Pehrstorp + 1698, blef wid fyra ars Alder

faderløs, sattes 1707 i Malmö skola, gick sedan en tid i Lands¬
krona skola och kom 1714 till prosten Troilius i Jemshög och
nföt i hans huus underwisning i 4 ar, blef student 1719 och

Prestwigdes § 1725 till tjenstgöring i Gladsax, kom 17729 till
Ifö och utnämndes af K. Met utom forslag till pastor härstä¬

des + 1740. Han hade en adjunkt, wid nann Christopher

Hök, som anklagade honom for forsummelse af forhör samt
bemstte honom med ohöflighet och war mißnöjd med kosthället
i hans hus. Hök antydde ock, att pastorn och hans hustru
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welat hafta honom till mäg, men blifmit kallsinniga da han

sagt sig ikke hafwa giftastankar, men pastorn pästod twärtom
att Höks mißbelätenhet och klagan härrörde frän motgäng i
frieriet till hans dotter Beata. Flera aktningswärda ledamö¬
ter af forsamlingen intygade att Hök friat till pastorns dotter
och dem ombudit sädant sitt uppsätliga andamals winnande

ska befrämjar; detta hade dock ei lyckats, Thwarmed han sig
ingalunda welgt läta nöig, utan ikkullt samma mäktigg be¬
gärlighet fullfölit, hvilket öferhopande ästadkommit mänga

oroande omständigheter både uti prestgärden och deras egna

hus, emedan det beständigt warit her mag. Höks underliga, if¬

riga bönesätt och forhör“. P. dog 7 1757. — Gift 7
1735 m. Benedikta Espingh. De hade flerg barn bland

hwilka nämnas Carl Magnus, paast. pa Ifö, Benedikta

Katring, g. m. Christian Sturtz, en preussare, som tjente i
swenska armeen, samt den ofmannämnda dottren Beata.

12. Torbern Brock, son af pastorn i Hoby i Ble¬
kinge Palle B. och född der 1717, nist undervisning dels

hemma, deels i Christianstadsskola, ble Kuden 1334, magister
1741, prestwigd 7 1742 till tjenstgöring i sitt fodelsepastorat,

der han ock begärdes till 4de profpredikant 1748, pastor här¬

städes + 1760 och respondens wid prestmöte 1763. Han war
en formögen man och stog sig stora leveranser tillamiralitetet

i Carlskrona. Död 7, 1781. — Giftha 1761 m. Christing
Anna Margreta Liebman, f. 2 1735, dotter af prosten

Nils L. i Tygelsis. Sonen Nils war prost i Gesste. En
son war ryttmästare wid Skanska dragonregementet. Enkan
gifte sig mot alla wänners räd med en fogdetjenare wid namn

Stoberius och dog ef längt derefter, enl. Elmgreen.

13. Anders Lanærus, 1781—1798, se wid Ingels¬
torp IV. 97. Han har i Ifwetofta efterlämnat mänga min¬

nen af ordningssinne och werksomhet for forsamlingens ekono¬

miska, ongeligenheter. 1787 uppgjordes en afverenskommelse,
att allt tiggeri skulle forhindras och forsamlingen forforia sina
behöfwande medlemmar, hvilka indelades i tre klasser, 1.

Luslingar“ hwilka ständigt woro sängliggande; Høtt en sädan
fanns da i pastoratet.. 2. personer, som kunde Para, offen

sang, men ei bidraga till sitt uppehälle 24 sädang skulle
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hwarie mänad fa ett quantum midl. 3. personer, hvilka
kunde bidrage till sitt uppehälle; 7 sädang skulle hwarie mä¬

nad erhälla hälften mot de forre. Omkring 20 ar sednare kla¬

gaas, at denna öfwerenskommelse ei kunnat upprätthällas deels

for forsamlingens egne tiggares högmod och otacksamhet, dels

for antalet af ankommande främlingar; nägot biträde af
werkskallande magten for öfwereenskommelsens upprätthällande
kunde ei erhällas, hwaraf blef en fölid att den girige ostraf¬

fadt droge sig undan och blott den dygdige och känslofulle
gäfwe sin skarf Lanæri anteckningsböcker äro wanligen for¬

sedda med teckningar pä titelbladet. P tiondebokens titelblad
t. ex. ses ett bord, hwarps ligger en bok uppslagen och der¬
öfer en kärswe med öfwerskrift videtur et invidetur.
14. Carl Sonnberg Rönbeck 1798—1806, se

wid Asum.
15. Johan Fredrik Emmerz, son af en brukspatron
i Smäland och født 2 1766, blef magister 1793, prestwigd

i Wexis 1794 till huspredikant hos generalmajoren O. W. von
Rosen, pastor härskades 2. 1806. Död 1, 1813. —Gift
1806 m. Anna Petronella Rönbeck, hwars foräldrar
nämnas ofwan p. 57, hon dog 3 1810 wid 42 ärs Alder.

Dottren Fredrika Elisabeth dog wid 2 ars Alder.

16. Olof Herrström, son af murmästaren Anders H.

och Petronella Sewerin, føddes i Østad .. 1776, gick i skola
dersammastädes, blef student 1796, prestwigd 2 1802, pastor

har 1813, tilltr. 1814. Under de tjugo sista Kren kunde han,

säsom blind, icke deltaga i ämbetsforwaltningen. Död 18
1854. — Gift 1. 1814 med Helena Juliana Rönbeck,

d. 2. 1821, foräldrarna nämnas p. 57. Barn: Hedwig
Charlotta, f. P. 1814, g. m. kronolänsmannen G. I.

Hammarstrand.. 2. † 1822 m. Vendela Johanna Lilia

dotter af jägmästaren i Calmar län C. Lilia och B. Forsen;
hon öswerlede sin man och sick jemte dottren Julie Emelie

f. — 1823, utom nära helt tjenstär och privilegiinädäret twä
extra nädär, men dog sjelf fore tjenstärets slut.

17. Bernt Erik Cavallin, son af häradsprosten

Samuel Johan C. (se III. 71), foddes i Bjereshog i 1816,
blef student 1831, phil. mag. 1838, prestwigd 7. 1839, ad¬
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junkt hos fadren s. d., duplikant wid Christianstads skola 2
1840, v. past. i Borlunda 1, 1841, kollega wid Christian¬

stads skola 2, 1843, tilltr. 2, s. K., kyrkoherde härstädes

9 1854, tilltr. 1858.
Gift 7 1847 med Carolina Gustawa Hammar
dotter af Landtbrukaren Johannes H. och Maria Thulin, prest¬

dotter frän Allerum. Barn: Samuel Johan, f. 14849.
Erik Gustaf, f. 3. 1851. Maria f. 1854.

Kyrkoherdar i Oppmanna och Wänga.
1. Märten war pastor har fore 1569.

2. Oluf Hansen forekommer som pastor här 1584
och 1595.

3. Hector Hermandssön (Maltsan) war pastor här¬

städes 1610 och ännu 1632, men dog formodligen detta eller
nästföljande Kr. I VB. är antecknadt, att han war en heder¬
lig och lärd man samt anwände allt bemödande for sina ähö¬

rares tillwärt i gudsfruktan; ungdommen befanns säwäl 1613

som 1623 högst owanligt kunnig, hvilket tillskrefs pastors egen

nitiska Kgärd.
4. Jens Hansen Brun forekommer som pastor här

1633 och 1634, da en twist mellan honom och prosten bilades,
samt lede till 1652.
5. Niels Oluffsson Löderup (Leodoræus), son

af klockaren Olof Nilsson Träleborg i Löderup och född der

2. 1624, sattes i Østads skola, men lämnade den, emedan han
icke fann sig hafwa gagn af underwisningen, begaf sig derpa

till Malm, der han en tid njöt god underwisning af den be¬

römde rektorn Hans Pedersen, men da denne 1641 eftertrad¬
des af Peder Hermansen, hvilken, sasom wär Nils Olufsen

tyckte, föga wärdade sig om skolan, sareste han till Köpenhamn
och intogs i derwarande skola, som forestods af Hans Peder¬

sens bror. Här mäste han lida ständig forföljelse af konrek¬

torn, en bror till Peder Hermansen i Malm, och nödgades

70

derfore tidigare än han annars amnat kamna skokan, 1646
blef han student, undergick 1648 theologisk examen och erhöll

tillätelse att predika, prestwigdes 1 1649 till tjenstgöring i
Widtsköfle, war sedan nädärsprest i S. Rörum och blef pastor
derskades 1651, afsattes 1852 (se III. 34), men bles pastor här

1653. Dod og 1689. Prosten Blanrius i Osterslöf höll
lipredikan öfet honom, och ett epitaphkum öfwer honom
uppsattes i Oppmanna kyrka. — Gift med Barbarck Hie¬

ronymidotter Knopf, enka efter kyrkoh. Lars Allesson i S.
Rörum; hon dog wid 73 ärs Alder 7 1693. Barn: Lars
past. i Wisseltofta, Olof Christopher past. i Burlöf.

Elisabeth g. m. prosten Schlytter i Hoby i Blekinge och
Barbar g. m. fadtens efterlädare.

6. Hans Widingh, son af tingsfogden Anders Eli¬
æson W. och Margreta Hansdotter, føddes pa garden Pinan

i Bosjöklosters socken 2, 1658, kom 1672 till Christianstads
skola, blef student 1675, mäste 1676 for det utbrutna krigets
skikk swergifra Lund, erhöll en informatersplats i Bara

harad, men muste er sämna den dels i anledning af krigs¬

bülldet deels i anseende till sjuklighet. Under fastlagen 1678
blef han pa en resa fasttagen af danskarne, hvilka illa handte¬
tade hönom och förde honom till Christianstad, der han mäste

forblifra under stadens belägring. Efter fredsslutet kom han

atter till akademien, blef 1683 kollega wid Malms sköla, kalla¬

des 1888 till medhjelbare härstädes och prestwigdes dertil
Elmät — 1688. Följande æret blef han pastor härstädes,
1716 titulär prost och 1730 7 häradsprost. Han war en
driftig man, samlade formögenhet och Kinjöt anseende. Icke

destomindre wägade hans adjunkt J. Hilander (se III. 257, 1731
anklag honom for wärdslöshet i ämbetet och klaga öfwer det

beldtande han af honom rönt, afensom ofter kosthället i prest¬

gärden. En mängd af forsamlingens ledamöter iutygade att
de i 43 är leswat i sämsaa med sin pastor och att intet forsum¬

mats i ämbetet, utom det att ingen predikan hällits, utan blott
nägra böner Applästs af klockaren, pa en apostladag, da Hilan¬

der warit borta och prosten bliswit sjuk. En ryttmästare Kock
inkygade att, da han engäng i prestgarden frägat, huru man

borde først Pauli ord, att winnan warder salig genom barns¬
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börden, hade Hilander swarat: Chon blir ei derigenom salig

mer än en sjöka, som stär wid kaken“. Dä ryttmästaren sagt,
att det wore smädeligt taladt, och da prosten welat stilla Hi¬
lander, hade denne fortsatt sitt pästäende samt blifmit ytter¬
ligare uppretad, da prostinnan yttrat, att han ef borde likna

en ärlig hustru wid en käkstruken sköka, emedan han ju sälun¬

da utskamde sin egen moder. Kornetterng C. Palm och. I.

Ahnfelt afgaswo en attest, af innehäll att de ofte varitt i prest¬
gärden dels solenniter inviterade, deels kommit à propos, men
aldrig funnit annat än sädan maat och drikk, som hwar hø¬

nett menniska kunde ätnöjas med“. Sälunda fredades pro¬

stens goda namn och rykte, som han genom Hilanders
anklagelse ansäg härdeligen læderat“. Död L., 1744, bi¬
skop H. Benzelius höll likpredikan öfwer honom, och hans

porträtt sinnes i Oppmanna kyrka. — Gift 1. 22 1688 m.

företrädarens dotter Barbara Opman, som dog 1 1695.

Barn: Anders f. 1689. — Nils f. 1690. — Katrina f.
1692, g. m. kyrkoh. J. Schreil i Hoby wid Lund. 2. m. Chri¬

stina Blauxius, dotter af prosten Lars B. i Østerslöfzhon af¬
werlede W. och blef gift m. prosten L. Rame i Widtsköfle. Med
W. hade hon flera barn, bland hvilka nämnas sonen Lars,

som blef pastor i Sjörup, och dottren Petronella, som dog
27 Krig 1743; biskop Benzelius höll likpredikan öfwer henne.
7. Petrus

Neosander, bondeson frän Klackstorp i

Näsums socken, foddes 22, 1798, sattes 1719 i Christianstads

skola, blef student 17729, prestwigd af Biskop Benzelius i Stock¬

holm 2½ 1741, extraord. bataljonspred. wid lifgardet i s. K.
och foreslogs till detta pastorat spä H. K. H. Swea Rikes da
utkorade Thronföljares Prins Adolph Fredricks nädiga fore¬

skrift“. N. utnämndes 1746 till pastor härstädes och erhöll
prostetitel 1779. Død 28 1784. I. Lundström, past. i Fjel¬
kestad, höll likpredikan öfer honom. — Gift 1741 m. Bir¬
gitta Wedege, som öfwerlefde honom; de efterlämnade inga

barn. Hon skall warit amma at ett af de kungliga barnen,

troligen Gustaf III.
8. Gunnar Lorenz Sehewenius 1786—1799, se
wid Fjelkinge.

9. Samuel Mellblom, son af en skomakare och født
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i Lungby 1749, blef student 1767, prestwig . 1774, extra
ord. past. wid norra skanska infanteriet 1783, kallad till 4de
profpredikant här 1785, vice past. i Hjersäs 1790, pastor här

2. 1797, tilltr. 1799. Död 2, 1815. - Gift med Beata
Cronholm, dotter af Kyrkoh. Lars C. i Glimäkra. Barn:

Margreta Beata, g. m. Lars Trägärdh, past. i Orkelljunga.
Charlotta, ogift. — Brita, ogift.

10. Carl Gustaf Trägärdh, son af prosten Lars

T. i Gessie och född der 2½ 1779, blef student 1795, magi¬

ster i Greifswald 1799, prestwigd i Wexis + 1804, pastor
wid norra skanska infanteriet 1811, medfölide armen till Tysk¬

land och Norge, blef pastor här 1, 1816, tilltr. 1817, erhöll
titel af fältprost 1823. Död ½, 1835. — Gift m. Brita

Sophia Holst, prostdotter frän Tygelsjö, f. 1792. Barn:
Anna Helena, f. — 1815, g. 1834 m. regementspast. E.

Ekelund och død 2 1849. — Laurentia Nicolina f. 12
1817. — Maria Leonora f. 28 1818. — Carolina

Sophia, f. — 1820, g. 7 1851 m. nyßnämnde E. Eke¬
lund. — Lars Christopher f. T. 1822, handlande i Chri¬

stianstad. — Swen f. — 1824. — Carl Gustaf f. 22
1826. — Gustawa Alexandra f. — 1829.

11. Gustaf Feuk, son af en prest och innehafware

af klockarelägenheten i Nosaby, føddes i Näsby 18, 1776, blef
student 1797, prestwigd 2½ 1801, extraord. pred. wid Wendes

artilleri 1807, slottspr. i Christianstad 1809, stadskomminister

der och pastor i Nosaby i 1819, tilltr. s. K., titulär prost
1830, pastor här 2 1836, tilltr. 1839. Död — 1850.
Gift med Carolina Johanna Callerholm, hwars far
war borgmästare i Christianstad. Barn: Lars, prost i Carls¬

krona, sedan i Gustafs fors. — Carl Gustaf Theodor, f.

i 1814. — Nilla Johanna Baptista Julia Wilhel¬
mina f. — 1817. — Gustaf Adolph, f. ⅓ 1820, fäng¬
pred. i Carlskrona. - Brita Magdalena Laurentig f.

2. 1827.
12. Erik David Moberger, son af ekonomidirekt.

Erik Jakob M. och Christina Oxelberg, föddes i Arboga 2
1800, gick i skola i Skara, blef student i Upsala 1820, prest¬

wigd derstädes 2, 1827, extraord. batalionspred. wid Uplands
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regimte 1828, pastor wid samma regemente 1830, medlem af
musikaliska akademien 1840, pastor har 2 1851, tilltr. 1852.

Gift 22 1853 m. Hilda Gustawa Danielsson, f. 2.

1835, dotter af prof. Häkan D. i Osterslöf.

Kyrkoherdar i Østerslöf.
1. Niels Eskelsen nämnes som pastor här i ett tings¬

wittne af är 1487.
2. Nicolaus Pauli nämnes utan tidsuppgift i stifts¬
matrikeln af ar 1842.
3. Paaell Christophersson war pastor här 1584.

4. Anders Sivendssön (Gram), son af Sivende

Hansen, past. i Glimäkra, blef pastor här 1594, war depute¬
rad wid en hyllning 1610, blef häradsprost 1613. Han synes

hafwa warit aktad for nit och skicklighet. I V. B. omnämnes
att pastoratets ungdom wid visitation är 1618 war wäl un¬

derwisad i christendommen. S. K. erhöll han uppdrag att predika

for kungen under hans wistande i Christianstad. Wid inwig¬
ningen af Christianstads kyrka war han tillstädes säsom assi¬

stent. Död 1, 1628, 61 ar gammal. Ett epitaphium öf¬

wer honom uppsattes i kyrkan. Harken pa detta eller pä
grafstenen nämnes hans hustru, men enligt en gammal sägen

skall hon warit mycket elak och efter hans död gift sig med en
bonde i forsamlingen; troligen war hon enka efter foreträda¬
ren. En stysson till Anders Sivendsson, wid namn Zacha¬

rias Palsson, blef pastor wid Bäckaskogs och Kiaby forsam¬

lingar.
5. Christen Mortensen Sehelderup uppgifwes
hafwa warit frän Seeland och bliswit pastor här 1629, war

det ätminstone 1637, omnämnes afen 1648 och 1655 samt
dog 1657. Han mäste 1645 for Swenskarnes härining flytill

Christianstad. Det berättas att han under sin pastorstid wa¬
rit både rik och fattig samt att han warit gift twä gänger och
hade i sinnet att gista sig tredie gängen, da döden omintetgjorde

denna plan.
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8. Iwar Detlosson Klow, mähända prestson frän
Mörrum, blef prestwigd till pastor härstädes 1, 1659 och war
det till 1674. — Gift 1660 m. Pernikla Jörgensdotter

prestdotter frän Wisseltofta och sedan gift med hans efterträ¬

dare; fyra barn äro jemte fadren begrafna i Osterslöfs kyrka;
tre soner nämnas som efterleswande, nemligen Detlof, past.
i Hjersas, Malte, pastor i Skurup, och köpmannen Erik

Klow.
7. Laurentius Blancius, son af organisten Chri¬

stopher B. och det hustru Christina, føddes i Naskow pä Lä¬
land omkring 1642, genomgick Odense gymnasium och blef der¬

efter student i Köpenhamn 1664, men kom sedan till Lunds

universitet säsom lärare for Pridbjörn och Axel Gyllenstjerna,

hwilkas far egde Swaneholm och Karsholm. Af denne, som
jemwäl hade patronrätt till Osterslöfs pastorat, kallades B. til
pastor samt prestwigdes dertill 1, 1674. Han blef vice hä¬
radsprost 1696 och ordinarie 18, 1697. Redan 1683 pläga¬
de han hwarie är Linfesteras af sjukdoms=passioner men lefde

likwäl ännu i 30 Kr och war werksam intill sista sluttet. I

hans ambetsskrifwelser Forrader sig mycken gammaldags naivet,
och han talar stundom öppenhjertigt om sina husliga forhäl¬

landen, t. ex. da han . 1696 berättar, att hans twä yngre

soner den terminen nödgades blifma hemma dels for den yng¬
stes ogonswaghet, dels for desse onda wägar, kalde, korte och
mörke dagar, sa och for wintersädesrägens i detta ar langsø¬
me beställande, hwartill alla de hästar man har behöfwas¬
Derjemte röjer sig oförtruten omtanka och werksamhet for ähö¬
rarnes bästa samt for god ordning i häradet. 1711 härjade

pesten i Osterslöf. En tid hölls särskild gudstjenst i Hästads
by, der farsoten forst utbrutit. B. berättade i bref 2 att
han fatt makt med sing ähörare, sa att de pestdöda enligt re¬
geringens foreskrift jordades, men fru Gyllenstjerna pä Kars¬

holm hade lätit uppgräfwa en afliden man och det hustru

samt begrafwa dem i kyrkogarden, hwarefter Coyeternas fogde“
Sewelius ater lätit upptaga dem och nedgräfwa dem i en

backe; da det afven bliswit kunnigt, att pastor i Fjelkestad be¬

grof de döda pa kyrkogärden med wanliga ceremonier, sa sam¬
lades inwänarne i Hästads by och jordfaste de döda pa kyrko¬
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gärden efter handbokens formulär; B. önskade nu att fa inwi¬

ga en ny begrafningsplats, men anhöll äfwen at de ärligaste
män och ginnor mätte fa jordas pä kyrkogärden, forsäkrande

derjemte att, som han af biskopen kunde fa det swar, att nägre
af de äldste och wacherste män med deres hustrur mätte be¬

willias deras hwiloställe i kyrkogärden, da skulle hans Khörare
bliswa sa glade, som de löftades upp i himmelen“. Om man

af uppføstrans frukker für skrig till det beskaffenhet, sa må B.
hafwa wärit en forträfflig uppfostrare for sina tre soner, hwil¬

ka bleswo prydnader for presteständet. I all sin tid begagnade

B. i sing skrifter ätskilliga danska ord. Osterslöf ansags wara
ett godt paastorat. Död 7 1713 och begraswen i kyrkans chor

der en grafsten lades öfwer honom och førsta hustrun. Hans
minne forwarades ock genom en inskrift a norra kyrkowäggen.
— Gift 1. med foreträdarens enka Pernilla Jörgensdot¬

ter, som dog wid 63 ärs Alder 2, 1705; till hennes minne

anbragtes en inskrift à wäggen wid den plats der hon i 45
ar suttit under gudstjensten i kyrkan. Barn: Iwar pæst i
Winslöf. — Pridbjörn prost i Köpinge. — Christopher

prost i Ifwetofta. — Christina, g. m. 1. prosten Widingh
i Oppmanna, 2. prosten Rawe i Widtsköfle. 2. m. Anna

Maria Erman, prestdotter frän Wälinge och sedan gift m.

kyrkoh. i Wemmerlöf L. Kenorin. B. hade med henne dottren
Petronella, g. m. 1. kyrkoh. Jakob Bolmstadius i Tryde

2. prosten A. Rods i Röddinge. Urk sit testamente § 1713
Klade B. sing tre soner att göra styfmodren all hjelp och assi¬
stence, att hon mätte bliswa conserverad wid kallet, och lof¬
wade dem Guds wälsignelse, om de efterkommo hans önskan

8. Johan Bjugg, son af stadskomministern Petrus
B. och Anna Berfeldt, föddes i Linköping 28, 1670, genom¬
gick Linköpings skola och gymnasium, blef student i Lund 1686

i Upsala 1687, men kom 1694 äter till Lunds universitet,

prestwigdes i Linköping 1696, blef pastor wid Ostgötha kaval¬
ler 1699, medfölide regementet i falt till 1702, da han V.,
blef pastor i W. Husby af Linköpings stift, kallades af herr¬

skapet pa Karsholm till pastor härstädes 1714 samt befullmäg¬
tigades i Nowember s. K. 1719 wille B. skilias wid sin sjuk¬

liga och swagsinta hustru, och ett rykte gick 1720 att han stät
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i brottslig forbindelse med en winsperson, benämnd Märta

Hartman, som wistats i hans hus. Konsistorium skref 20, s. K.
till häradshöfdingen Löfgren och begärde underrättelse om den¬

na sak, emedan det forsports, hurusäsom kyrkoh. Bjugg skall
wara kommen i suspicion for ett winfolk, Märta Hartman
benämndt, som sig nägon tid i prestgarden uppehällit, men se¬

dermera ett oäkta barn aflat i Emmeslöfs fors. i Göinge hä¬

rad, och aldenstund samma sak berättas wara remitterad till
Herr Häradshöfdingens laga ransakning och dom, och om be¬

skaffenheten häraf Cons. er sä noga är underrättat, huruwida

kyrkoherden mätte wara uti denna sak meslerad, som eljest nä¬
got friare umgänge med denna Märta Hartman haft och sökt

skillnad frän sin egen äkta makal. Forsamlingen klagade, att
pastorns hus war dett tillhäll och skyhl for felaktiga och brotts¬

liga winspersoner, samt att han höll gudstjensten alltfor sent
och war ei flitig i forhör som forra sal. prosten“. Nägot wi¬

dare forekommer ei härom i domkapitlets handlingar. Wid
prostvisitation 1728 kom forsamlingen talrikt tillstädes och be¬

fanns wara Lackert informerad“ B. dog 2 1736. - Gift
1. m. Elisabeth Sillæus, dotter af prosten Jöran S.
i Strengnäs; domkapitlet afstyrkte Bes skilsmessa frän henne
afven pa den goda grund, att Läktenskapets summus sinis

wore Guds äras befrämjande, som wunnes genom hans heli¬

ga wilias och budords efterlefnad“ o. s. w. Barn Jakob

past. härstädes. — Johan, past. i Ahus. 2. 1725 m. Bar¬
bara Christina Krutmeyer, dotter af en arrendator; hon

lede 1752 och bodde i Brösarp.
9. Jakob Bjugg, son af foreträdaren och fødd i W.

Husby 1705, gick i Christianstads skola, blef student 17723,
hade derefter kondition hos assessor Nordenadler, blef 1733 in¬

formator hos baron G. Coyet pä Swaneholm, prestwigd 1734
i April till medhjelpare at fadren, phil. mag. s. K., pastor

härstädes 1736. Han skall warit en nitisk prest. Ofwerstlöst¬
nanten Sten Coyet önskade att fa hafwa honom till skriftefa¬
der (se ofwan p. 56). Død 2 1742. - Gift m. Maria

Elisabeth Holstrøm, dotter af öfwerinspektoren Fadder H.
Hon blef 1743 forlofwad med Bes eftertradare, men 1746 frän

honom skilid i anseende till sin sjuklighet.
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B. har utgifwit ett versifieraadt tal öfwer fröken M. Sil¬

necker, med latinsk tillegnan till biskop Rydelius och prof.

Harmens samt swensk till akad. kanslern C. Gyllenborg.
10. Nils Hjort, son af kyrkoh. Bernt H. i Fjelkinge

och född der P. 1712, underwistes forst hemma af A. Roos,
sedermera prost i Röddinge, kom 17724 till Christianstads skola,
blef student 1730, kollega och kantor wid Landskrona Kola
1737, prestwigd i Juli 1742, pastor wid sodra skanska rytteriet

1743, pastor har s. är, tilltr. 1744, häradsprost 1779. Död 2
1783. — Gift 1747 m. Anna Ringh, dotter af prosten J. P.
Ringh i Fjelkinge. Makarna woro sammanbragtta barn. Barn:

Elisabeth Wiwica g. m. kyrkoh. Jonas Angelin i Sku¬
rup. — Nils Andreas, prost härstädes. — Martha Mar¬

greta, g. m. prosten N. Ljungman i Grämanstorp.— Su¬
sanna Katring, g. m. prosten C. I. Brodd i Engelholm.
Verser af honom Kro tryckta jemte likpredikan öswer pro¬

sten Ringh i Fjelkinge.
11. Nils Andreas Hjort, fødd härstädes 2, 1748,
blef student 1766, magister 1768, prestwigd 1 1770, pastor

här 2, 1783, titulär prost 1797, jubelmagister 1820. Död
6. 1821. I Christianstadsbladet 1857 no 64 forekommer en

skildring af prosteen H. och hans prostinna samt Osterslöfs
presthus, som i deras tid war serdeles trefligt och gästfritt.
Prosten war munter och skamtsam och forstod att med en ro¬

ande konversation underhälla gästerna, under det prostinnan,
en älskwärd winna och forträfflig huusmoder, wälwilligt for¬
de for deras lekamliga behof. Der nämnes ock att Hes pre¬

dikningar woro enkla och bibliska samt med omsorg utarbetade,
men att han till lindring i beswäret stundom höll samma pre¬

dikan omigen. En nyärsdag infann inspektoren frän Karsholm,
Borgström, sig hos prosten for att önska godt nytt är, och for¬

klarade da afen sin tacksamhet for predikan, hvilken war
wacker i fjor, men ännu wackrare i är“. Den godmodige

prosten tillade: Phwad skall den icke bliswa till nästa Kr.“
Stundom woro Hes infällen nägot farkastiska, t. ex. da kyrkoh.
Bjugg i Fjelkestad, som forrädt ringa bekantskap med franska

spräket, berättade att han i Lund haft lektioner i detta spräk
hos en wiß spräklärare. Hjort inföll da: Betalte bror honom
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for dessa lektioners Ia wist, sparade B., hwarpä H. gen¬
milde: Dä tog han betalning som en skalm. —Gift

M.

Lovisa Christina Douglietz, hwars far war major; hon
dog 1834. Barn: Nils, prost i Skurup. —Göran,

major

wid flottans konstruktionskorps. Christina Elisabeth,
8.

m. H. W. Neiman, past. i Fjelkinge.. 3 andra döttrar, af

hvilka en war gift med klockaren i Osterslöf Ad. Hemberg.
12. Hohann Danielsson, son af hemmansegaren

Dan. Häkanssøn och Christina Johansdotter, føddes i Notte¬

bäck af Werjo stift 2 1784, genomgick Wexis skola och

gymnasium, blef student 1805, phil. mag. 1811, docens i
cheni 1842, adjunkt i samma wetenskap 1813, utgaf en dispu¬

tation i stallet for præst och pastoralexammen, prestwigdes 1
1821, blef pastor har 2 s. K., tilltr. 1824, erhöll professors
titel 1823 och prostetitel 1825.

Gift . 1824 m. Maria Antoinette Conti, dotter af
komministern Anton C. i Bärbo af Strengnäs stift. Barn: Carl

Axel, f. 4. 1827, prest, har tjenstgjort i Stockholm.

Fritz August, f. kgl. 1830, phil. mag., d. 1857.Maria

Christina, f. Th. 1831, g. m. kapten M. Rosenblad.
Hilda Gustawa, g. m. kyrkoh. E. De Moberger i Opp¬

manna. — Augusta Wilhelmina, f. L. 1841.
Skrifter: Se Lunds stifts matrikel 1854.
4

Kyrkoherdar i Fjelkestad.
Pastoratet utgjordes af Fjelkestads och Rabelöfs socknar
till 1836, da de forenades och kyrkan i den sednare socknen

upphörde att begagnas.
1. Hans Andersen war født i Kolding och blef
omkr. 1560 Guds ords tjenare“ i Wä samt 1576 pastor här¬

städes. Sten Bilde pa Wannis och socknefolket kallade honom,
men biskopen, mäster Tyge, skickade och presenterade“ en an¬
nan wid amn Christen, hvilken Lundsade och feydede Her

Hans, sa at han icke war säker till lif eller lem, och satte sig
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med wäld i bestttning af kyrkonycklarna. Konungen befallte

18, 1576 att Her Christen skulle rymma pastoratet och deremmet
Her Hans insättas till pastor. Sten bilde hade 1559 fatt pa¬

tronrätt till Rabelöff. Her Hans dog 7 1602. Hans hustru

hette Anna Olufsdotter. Deras son Zacharias lät sätta
ett epitaphium öfwer dem i Fjelkestads kyrka.
2. Anders Jenssön war pastor här 1610, afven¬

som 1624, men man känner ei huru länge derefter han lefwat.

Wid visitation 1615 formanades folket att efterleswa öfwerhe¬
tens bud, särdeles att ei tillkalla flerg faddrar in tillätet
war. 1618 befanns sa wäl pastor som klockare sköta sitt kall

hjelpligt.

3. Peder Olsen forekommer som pastor härstädes 1644
och dog 1655.
4. Jens Madtszön (Longomontanus), fødd i Jut¬

land, prestwigdes till pastor härstädes 2 1655. Han sick 1681
medhjelpare, formodligen emedan han icke ansägs kunna med

framgäng werka for uniformiteten; han kunde annars wara
werksam mängn ür derester.. 4684 blefchan supenderad for
en forseelse wid nattwardens udelning, men ätersick, i anse¬
ende till forut idagalagdt ostraffligt forhällande, sitt ämbete

sedan han med mänga tärar afbedt sitt fel; prosten skulle ef¬
terhöra om icke de närwarande bort kunna forekomma pastorns
mißtag, som formodligen bestätt i winets udelning fore brö¬

det, samt tillhälla sermännen, att wid nattwardsgäng wara
tillstädes och jemte klockaren tillse att ingen oordning foreföll.
1688 skref herr Jens om ett hjonelag, som for andra gän¬
gen haft den olyckan att i somnen forwäfwa ett baarn:

O jammer de ere atter blefne barnemordere, det første mord
er dennem hos Gud tilgifven og forlat. Mens nu er Gud

dem wred pä ny, ia saare wred, och hvor skal de undflyd
Hwad skal de tage sig til De ere gierne tilfreds begge at

miste liswet, thi de skilte deris kjære barn wed liswet, som war

18 uger gammelt; de weed sig i denne (for naturen) ulidelig
dröffuelse ikke at raade, af hierte forig wil de gierne som Ja¬

cob fare ned i grafwen med deris lille barn. Det er naturligt

at hwad som elskis innerlig det och bedröffuer hiertelig, och
som af den allerstärkeste win och öll bliffuer den skarpeste ed¬
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dike, sa och af inderlig hiertens allersterckeste kierlighed vorder

allersmerteligste sorig, när sädan stor nöd derimellem kommer“

Med sin swärson och medhjelpare kunde han et rätt sämjas;
felet lärer warit den sednares. Prestgärden afbrann 1697.
Herr Jens dog wid 77 ärs Alder midsommarsdagen 1702.—

Gift m. Mette Nilsdotter ett epitaphium öfwer makarna

uppsattes i Fjelkestads kyrka. Døttren Margareta war gift
med efterträdaren.
5. Andreas Sehreill, son af kaptenen, sedermera

borgmästaren i Christianstad Henrik S., blef student 1675,
kallades, som hörare i Christianstads skola, ½, 1680 och prest¬
wigdes +. 1681 till medhjelpare och successor härstädes.

Wid ordinationen mäste han afgifwa revers pa forkofran i
studier. 1694 fick han af biskop Papke allwarsamma formanin¬

gar att lefwa i sämja med swärfadren. Wid visitation 1696
war dock förhällandet dememellan ei hättre, och Ses wandel

och ämbetsforwaltning rofades icke. Efter swärfadrens død
blef han ordinarie pastor med kongl. fullmagt, d. 1703.

Död P. 1794. — Gift 1. m. foretkadarens dotter Margreta,

som dog — 1693. Sonen Jöns Henrik blef pastor i Hoby
wid Lund; utom denne föddes 4 barn i detta äktenskap. 2.

m. Margreta Brasch, som öfwerlefde honom och hade med

honom 2 barn.
6. Canntus Bergsten, son af pastorn i Gladsax

Anders Clauson och född der 1 1674, blef student 1691,
prestwigd 7 1701 till pastor wid öfwerste Buchwalds dra¬

gonregemente och pastor härstädes 1705. Prosten Blangius i
Osterslöf berömde honom säsom en beskedlig och flitig man.

1711 rasade pesten i Fjelkestad, men icke i Rabelöf; konsisto¬
rium sände en student till att predika i sistnämnde socken, hwar¬

fer B. blef mißnöjd. Han wille s. A. afsaga sig pastoratet

och ska befordran pa annat ställe, der han med mera behag

och med oförkränkt samwete kunde sköta sitt kall.; konsistorium
rädde honom att bliswa stilla, betänkande att lärjungen är

icke former än mästaren“ och da forsamlingsbogrne, enligt

Blangii berättelse, kommo med tärar och beklagade sig deröf¬
wer att deras pastor wille flytta bort, sa war han lätt öfwer¬
talad att blifra war, helst han ikke sökte Skade inkomster.
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Efter att länge hafwa lidit af skörbjugg och wattensot dog han

— 1713. Ogift.
7. Per Lundström war født 1 1686, gik i Chri¬

stianstads skola, blef student 1706, prestwigdes 2 1711 till
extraord, pred. wid lifgardet till häst, blef sedan pastor wid
greswe Lewenhaupts kavalleriregemente, pastor här 1714, tilltr.

17115. Wid visitation 1728 yttrades belätenhet med hans am¬

betsforwaltning och killständet i pastoratet. Død 7 1729.
Gift A. 1714 med Katring Ingelotz, prestdotter frän Ef¬
weröd och kusin med foreträdaren; hon blef konserverad af ef¬

terträdaren. L. hade sinerna Jakob, past. härstädes, och Chri¬

stian, past. i Wankifwa, samt en dotter.
8. Swen Bang, son af stadsmusikanten Anders B.
i Christianstad och född der 12, 1692, sattes i skola dersam¬

mastädes 1702 och dimitterades till akademien af rektorn P.
Blancius, blef for sin skiklighet i vokal= och instrumental¬

musik kollega och kantor wid skolan i Carlshamn 1712, erhöll

samma befattning i sin fodelsestad 1718 och blef genom for¬

samlingarnas kakkelse pastor har 21736 samt Prestwigdes 2
s. K. Han har utgifwit en liksermon ofmer L. G. von Böh¬
nen till Räbelöf och Odersberga, hwari följande ämne afhand¬

las: En rätt Christens, sa och alla trogna Guds barns Wis¬

het och derjemte Wißhet, både i liswet och i döden, om Salig¬
heten“. Den wittnar om enfald och wälmening, jemte nägot
effektsökeri. Död L 1751. — Gift 1730 med foretradarens
enka K. Ingelotz, som blef enka andra gängen.
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9. Jakob Lundström, fødd härstädes 2, 1715, prest¬

wigdes till styffadrens biträde 2 1742 och blef efter honom

pastor 2 1751. Han skref stundom griftverser, af hvilka
nägra bliswit tryckta. I ett dykikt poem öfwer en ung fröken

Winterfelt heter det:

Bäst
Som wi hägnas

Som wi sägnas
Och tillagnas
Lifwet
Dä

Skrämmer,
V.
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Klammer.

Döden oß ihiel.
Wi fodas, fostras, mödas,
Wi mattas, plagas, dödas,
Och sa är det allt.

—Han

dog 7 1788. — Gift + 1752 m. Helena Ju¬

liena Jordan. Barn: Adam. Peter, f. 17593 major.

Anna Katring, f. 1753, d. 1824; ogift. Sophia Chri¬
stina, f. 1756, d. 1831, Løvisa Gustawa, gift med pro¬

sten, der Sundius härstädes. Beata Helena, f. 1763, d.
1881, g. m. häradsh. Lundström.
10. Nils Peter Gadd, son af kyrkoh. Christian G.

i Wankifwa och fødd der 1733, blef prest ⅓ 1758, foreslogs

ofta till pastorat innan han 1789 blef pastor här. Død 12

1795. Ogift.

11. Carl Gustaf Bjugg, son af kyrkoh. i Ahus
Johan B. och B. S. Brun, føddes der 2 1754, blef student
1773, prestwig . 1778, magister s. A., pastor har 2. 1796,

tilltr. saa ach Möll, prostetitel 1818. Død 2 1819. B.

har nägongäng bliswit forblandad med sin bror Mathias, den

for sina mißlyckade rimsnidderier ryktbare tullnären i Enköping.
Utan twiswel woro de ocks ef blott köttsliga broder, utan ock

broder i Apollo.“ Prosteen B. ibogkommes nemligen säsom
—
en man med swaga fürständgifor och vinga kunskaper.

Gift U. 1796 m. Christia Herslow, f. — 1765, detter
af prosten Jöran Peter H. i Christianstad. Aktenskapet war

barnlöst. Prostinnan B. skall warit ett raskt och forständigt

fruntimmer, som ei blott kunde ombestyra de husliga angelä¬
genheterna, utan afen bist sin man med. goda ad uti äm¬
nen som angingo hans ambete, till och med corrigera hans

predikoconcepter. Bäda makarna afledo nära samtidigt och
begrowos pa samma dag. Professor Stähl. talade wid be¬

grafningen och yttrade bland annat: Wärt tidehwarf, ehuru
flyktigt det ar, skall er utan den ömmaste rörelse se grafwen
pa en gäng mottaga deras stoft, som i liswet warit oskiljak¬

tige *)

*) Christianstadsbladet 1857, wo 84.
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12. Nils Johan Sundius, hwars foräldrar näm¬

nas IV. 439, foddes i Stralsund 28 1761, blef student 1773,

prestwigd i 1782, kyrkoherde i Harlösa 2 1790, titulär
prost 1795 och opponens wid prestmöte 1799. I kons. prot.
2. 1806 forekommer följande: . 4. Foreträdde efter kallel¬

se pa K. Mes näd. befallning prosten — — — N. J. Sun¬
dius, da i anseende till den af honom afgifna forklaring over

anledningarna till saknede Pllektmedel, honom forehölls hwad

han deruti pa ett widskeppeligt och for deß ständ mißfirmeligt
sätt anført, hvilken forestältning till underdanigst fölie af K.

Mes nädiga skrifwelse 1, innew. ar samt Deß näd. utslag
under samma dato forskades med den ätwarning att pa ett

for en prestman mera wärdigt och till efterdöme ländande sätt
sig emot domare och embetsmän hädanefter forhälla“ S. trif¬
des icke länge pa ett ställe; han erhöll transport till Christi¬

anstad —, 1808, blef theol. doct. 1809, transp. till Fjelkinge

1. 1817, prost i Willands härad s. K., transp. hit . 1820
L. N. O. 1826. Død. 12. 1828. — Gift 1. 411790 m.
Maria Magdalenn Kihlgren, f. 1749, d. 1803, dotter

af prosten i Harlösa, sedan i Köpinge Zacharias K. och enka

efter P. W. Stewenius, past. i Harlösa. 2. 1804 m. Lovisa

Gustawa Lundström (föräldrar se forra sidan), f. 1761
91, d. 2. 1828. S. efterlämnade inga barn med nägondera

husstrun.
St war otwiswelaktigt en af de mest künskade bland

samtida prester i Lunds stift; derjemte war han en om et
utmärkt, dock flitig litterator både säsom öfwersättare och for¬
fattare. Hans öfwersättning af Schröchs Werldshistoria skall i
sjelswa werket utgöra en bearbetning (se I. 280). Till fortecknin¬

gen pa hans utgifna arbeten i Lunds stifts matrikel 1823 kan

läggas: Samling af predikningar och Aminnelsetal. Christian¬

stad 1831. Om denna samling yttrar Thor i theol. quar¬
talskrift 1832, 1 h.: Dessa predikningar, tal m. m. hafwa
gemenligen ett enkelt spräk och enkel tankegäng. Större ande¬

lig insigt eller stilistisk talang forräda de sällan. — —Minst

enkelt och minst efterföljanswärdt ar både spräk och innehäll
utt äminnelsetalen. De tillhöra det maner som skulle kunna

kallas det uppskrufwade. Mätte man en gäng b forskonad
*
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ifrän både hörandet och läsandet af det osmakliga och for pre¬

dikoembetet fornedrande smicker, hwaraf man till sin wämjelse

ser sä mänga parentationer uppfyllde“
13. Lars Lundholm, son af en hospitalssyßloman
i Christianstad, föddes i Malms 2, 1780, blef student 1787

prestwigd 2 1806, extraord. regementspred. 1807, batalsons¬

pred. wid Wendes Artilleri 1820, pastor här 7 1829. Död
2. 1831. — Gift m. Helena Eleonora Lundström,f.
2½ 1785, hwars far war vice häradshöfding. De hade tre
barn, hvilka alla dogo före fadren.
14. Simon Christopher Elg, son af handlanden

Per E. och Christina Charlotta Cervin, föddes i Carlshamn

21 1789, gick i derwarande skola, som da forestods af hans

styffader J. P. Söderberg, sedan prost i Brönnestad, blef stu¬
dent 1804, phil. mag. 1811, prestwigd 2. 1812, tjenstgjorde

derefter i Brönnestad till 1834, da han tillträdde Fjelkestads

pastorat, efter att dertill hafwa blifmit utnämnd 28 1832,

erhöll prostetitel 1839. Han war kand säsom kunnig och

egande goda predikogdfør. Død 7 1855. —Gift Ph.
1825 m. Ingrid Nilsson, hwars foräldrar woro bönder.

Barn: Christina Charlotta f. — 1826. — Per Jonas,

f. — 1827. — Martha Mathilda, f. 1 1829. — In¬

geborg Fredrika, f. A. 1833. — Carl Fredrik, f. 2.
1835.

15. Johan Ternström erhöll 1855 transport hit frän

Trands, tilltr. 1858. Se II. 360.

Kyrkoherdar i Fjelkinge och Nyms.
1. Morthen

omnämnes som pastor har i et tings¬

witine af är 1487.
2. Andreas war pastor här 1572.

3. Peder Gudmandtssen blef P. 1572 prestwigd
till medhjelpare härstädes, forekommer 1584 som pastor och
war det ännu 1618. Wid biskopsvisitation detta är predikade
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han pie et dorte, och ungdomen war wäl underwisad. Pastor
kallas reverendus et optimus sener.

4. Olof. En pastor med detta namn war här 1622,
da biskopen wid visitationen undersökte lagligheten af hans

kallelse. Han war magister och forekommer äfwen 1624.

5. Staffan. Att en sä benämnd pastor warit har,
slutar man af inskriften pa en grafsten af innehäll att herr
Staffan i Sept. 1630 aflidit genom en forskräcklig døde.

6. Niels Miehelsön forekommer som pastor här¬

städes 1632 och ännu 7 1655, men lärer hafwa afgätt

sistnämnde är. Wid biskopsvisitation 1635 befanns att han
sjelf underwiste nattwardsungdommen, hvilken dock gjort endast
mättliga framsteg. 1645 mäste han fly till Christianstad un¬

dan Swenskarna; de lära hafwa uppbränt prestgärden, ty
han begarde 1648 skattfrihet, derfore att prestgarden blifwit

afbrand.
7. Peder Pedersön (Pavius), bördig frän Lä¬
land, prestwigdes 2, säsom utnämnd till pastor härstädes

16552). Han forordnades-1689, at biträda Rissenius i pro¬

stetjensten och blef 2 1698 ordinarie proske Død 1697 2.
som war forsta pingstdagen. Redan äret forut hade han fatt
sin swärson till efterträdare som pastor och lämnat prostetjen¬

sten ät L. Blancius. Hustruns namn är ei kandte Sonen
Jacob nämnes 1700 säsom ryttare. Dottren Katrina war

gift m. eftertraderen och Elsa Maria m. kyrkoh. de Fine i
Kerrstorp af Fürs härad; en ogift dotter Kerstina begarde

1712 att blifwa intagen pa hospital i Christianstad.
8. Ibb Larsson Ibsonius blef student 1669 och

undergick prestexamen 1672 samt rekommenderades 1680 af

landsdomaren P. Krusbjörn till befordran, pa den grund att
hans fader warit en redlig swensk man. 1683 0, prestwig¬

des han till pastor i nyßnämnda Kerrstorps pastorat, hwarie
frän transport erhölls hit 1696, sedan swärfadren begärt och¬

*) Osannolik synes en gißning att han skulle wara den Peder Struck,

som 1652 afsattes frän Afarums pastorat, men 1655 ⅓ sick kgl tille¬
telse at lade sig höre i Fjelkinge og giøre sit beste til at hand til samme
kald Louligen og efter ordinantzen kand vorde kaldet“
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fast kgl rekommendation for honom till att fa bättre pastorat.
Wid visttation 1707 fann prosten att forsamlingsboarne icke

lärt mycket i christendommen. Död 9, 1708. - Gift med fore¬
trädarens dotter Katrina Pavius, som lede efter honom

med sju barn. Sonen Lars blef prest, men lefde osedligt och

wann ingen befordran. 1724 war han adjunkt i Jemshög
sodare i Högestad, der han forde anststligt tal mot werldsliga

öferheten. Dottten Metta war gift med en Hasselberg, som
benämnes adjutant.
9. Mathias Hahne, son af borgaren Jonas H. i

Runneby och fødd der 1 1661, blef 1680 student i Rostock,
1684 i Lund och prestwigdes + 1686 till tjenstgsring i Full¬
tosta Under derwrande pastors sjuklighet. Det uppgifwes att

han blifmit utnämnd till pastor det, men afsagt sig pastoratet
i anseende till sin sjuklighet; detta skal formodligen hafwa

skett 1695. Han blef 1692 konrektor och 1703 rektor wid

Malmö skola, pastor har 29, 1708, tilltr. 1709. Död 1,

1710. — Gift med Märta Hagman, prestdotter frän Reng;
hon blefriganger konserverad wid Fjelkinge pastorat. H.
hade twä soner, Henrik, som blef pastor i Nobbelöf, och
Mathias, som war inspektor pa Jordberga med titel af hof¬

rättskommissarie.

10. Bernt Hiort, hwars foräldrar nämnas ofwan

p. 21, foddes i Christianstad .. 1683, gick i stola derstädes,
blef student 1708, informator hos landshöfding Lagerbjelke i
Carlskrona 1704, sedan lärare wid en derwarande skola, kol¬
lega wid Christianstads skola 1709, prestwigd till bitrade at

stadskomministern derstädes 28, s. K., utnämnd till pastor här¬

städes 1711 af kongl. senaten, hwartill konungen 1712 sam¬
tyckte. Wid visitation 1728 Laslägsnade sig skamligen“ storsta
de af forsamlingen; de närwarande woro kunnige; casus

Østerde ingen.“ H. dog 2 1729, en grafsten lades öfwer
honom i Fjelkinge kyrka. — Gift 1712 m. foreträdarens enka

Märta Hagman, som födde honom nio soner och en dot¬

ter; bland dem nämnas Nils, past. i Osterslöf, Bernt,
past. i Ossio, Per, d. 1742 som pastorsadjunkt härstädes¬

och Susanna Mathia, gift med kyrkoherden Rehm pa

Ifö.
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11. Jenns Pettersson Ringh, son af kyrkoh. Pe¬

trus R. i Iswetofta och född der 2 1695, blef student 1713

i Lund, sedan i Upsala, prestwigdes — 1718 till tjenstgöring
i W. Ljungby, der han 1725 af domkapitlet insattes till pa¬

stor, men mäste lämna lägenheten, da öfwerstlöjtnanten Coyet
erhöll tillsättningsrätt (jfr. ofwan pag. 54). 1729 blef han

pastor härstädes, häradsprost 22, 1745, riksdagsman 1751 och
dog 2 1765. — Gift 1. 1718 m. Margretta Matsdot¬

ter, d. 1729, sydøtter till kyekoh. N. Müller i Ljungby.
Barn: Per, pastor här. — Mathias, kanslist i krigskolle¬

gium. — Magdalena Sophia, g. 1. m. kyrkoh. I. Klin¬
torph i Tullstorp, 2. m. kyrkoh. S. P. Sundius i Grönby,
3. m. prosten I. G. Callman dersammastädes. —Anna,

g.

m. prosten Nils Hiort i Osterslöf. — Elisabeth, g. 1. m.
B. Hiort, past. i Ossis, 2. m. M. Olsson, past. dersamma¬

städes, sedan i Hjernarp. 2. 1730 med foreträdarens enka

Märta Hagman.
12. Per Ring, foreträdarens son, føddes 17720, blef
magister i Greifswald ochrrest. 1749 samt arren tid

biskop Engeströms prebendekomminister Løst. 1756 18

12

blef han pastor i Hör. 1759 dömdes han till bysättning for

200 dalers skuld till domkyrkoinspektoren Joh. Bergendorff
men betalte skulden och anförde beswär öfwer bysättningsdo¬
men. 1765 A., erhöll han transport till Fjelkinge. Død

4. 1792. — Gift m. Apollonia Ringius, dotter af pro¬
sten Nils R. i Hör; hon dog 1794 wid 69 ars Alder. De

hade flera barn, bland hwilka en dotter Anna Magdalena
nämnes som gift m. rektorn i Carlskrona, sedermera prosten i

Twing M. Sundius.
13. Thomas Thomæns, son af rektorn i Christian¬
stad, sedermera prosten i Raflunda Andreas Th., føddes z.
nämnde stad 2 1735, blef student 1752, prestwigd till fa¬
drens biträde 2, 1759, phil. mag. 1763, respondens wid

prestmöte 1767, pastor wid sodra skanska kavalleriet 1773. Den¬
na befordran lärer Th. wunnit genom rekommendation af sin

ungdomswän, den bekante (sedermera generalguvernören) I. C.
Toll. Pa Götha hofrätts begäran blef Th., 1769 inkallad

for domkapitlet for att emottaga warningar med anledning
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deraf att han, da vice pastor i Köpinge, tillatit en brukskark¬
Nils Jönsson, som foregaf sig kunna medelst slagruta upp¬

täcka forborgade skatter, hwarwid han mißbrukade den heliga

treenighetens namn och pä hwarzehanda sätt sig widskepligen

forhöll, att i Köpinge kyrka under altaret söka efter pennin¬
gar; Nils Jönsson hade upptagit golfwet under altaret och
der funnit en liten bleckläda, som ater nedlades, samt trenne

runstycken, af hvilka de twä bliswit lagda i fattigstocken, men

vice pastorn Thomæus behällit det tredie; ehskru det ikke be¬
wisades att Nils Jönsson wid detta tillfälle sig straffbart for¬

hällit, eiheller nedgräfda skatters uppsökande pa lofligt sätt är

forbudet, dock som det är emot anständighet och god ordning
stridande at uti kyrskan, som till gudstjenstens forrättande är
inwigd, läta en sädan gräfning Ferätta, hvilket forbemälte
vice Pastor, sasom prästman och kyrckans foreständare bort fö¬

rekomma, helst sädant troligen forordsakat upmärksamhet och
förargelse uti forsamlingen och han genom sitt forhällande me¬
fra styrkt allmogen uti wantro och widskieppelse, an sokt sä¬
dant forekomme, sä borde han undfa warningar af domka¬

pitlet. 1779 mäste han ocks inställa sig i domkapitlet for att
warnas med anledning deraf att han et i rättan tid aterläm¬

nat prostlädan till häradsprosteen, prof. Eberstein i Gladsax.

1792 A., blef han pastor härstädes, tilltr. 1793 och erhöll
prostetitel 1794. Han skal warit en både wetenskapligt och

wittert bildad man. Død 7 1795. — Gift 9 1770 m.
Elsa Sophia Mandorff, dotter af prosten Johan M. i

Köpinge. Barn: Andreas, f. 1770, d. 1773. Johan
Christiann; det forra namnet hade han fatt efter Toll, som
omfattade honom med ynnest; deeltog som korporal wid ett

skanskt kavalleriregemente i 1788 Ars krig. Margreta So¬
pha, f. och d. 1773. Andreas, f. A. 1774, vice härads¬

höfding. Maria Sophia, f. — 1776, mor at biskop

Thomander. Anna Sophia. Gustaf Adolf, f. 2, 1779,
landssiskal med landssekretteraretitel. Per, landssiskal. Elsa

Augusta, f. 22, 1782. Carl, tullförwaltare i Westerwik.
Dawid Olof, f. — 1784, apothekare i Carlsham, sedan

i Christiania. Jöran Jakob, prost i Christianstad. Inge¬
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borg Katring, f. 22 1788, g. m. løjtnant von Matere.

Hedwig.
14. Gunnar Lorenz Sehevenius, son af kyrkoh.
Gulbrand S. i Skurup och fødd der L. 1747, blef student
1760, magister 1766, prestwigd 2 1771, docens i hebreiska

s. K., kollega wid Ystads skola 1774. Anledningen dertill
att S., som for sitt goda hufwud och stora lärdom ansags for

ett professorsämne, lämnade universitetet, skall warit den att

han ädragit sig sing akademiska formäns wrede genom ett la¬
tinskt poem, hwari de bliswit forlöjligade. Biskop Engeström

forbarmaade sig öfwer honom och lämnade honom tillfälle att
wid skolwerket gagna med sin lärdom *). S. befordrades till

rektor wid Carlskrona skola 1777. Han war en forträfflig
underwisare, men forfarligt sträng. 1783 sökte han transport

till rektoratet i Landskrona, men blef forbigängen, och anförde
deröfer beswär, i hvilka han lärer hafwa skarpt klandrat

sa wäl biskop Celsius som prof. Weidman. I sin forklaring
fer beswären yttrade domkapitlet, att wid tjenstens forgif¬
wande hade den nog omtalig öfwerläggning uppkommit,
huruwida icke genom transportetande af dektorer snart sagdt
all utwäg for skickelig ungdom tillstoppades at winna en med

des mognad i studier passande fortkomst, och man hade stan¬

nat i det beslut att forbig Schevenius, emedan han twä gän¬
ger wunnit befordran wid skolwerket och tiden for honom

syntes wara inne, da han både till sin och ungdommens for¬

män kunde i underdanighet göra sig hopp om nägon for sig
mera passande befordran“ samt att utnämna docenten L.

Gadd dels for hans Lät ungdomen wid academien i flera de¬

lar än litterärhistorien gjorda tjenst, dels derfore att han egde

den berömwärda sinnets forfattning, som scholordningen 2
1724 anser hos alla schvlebetjenter oundgängligen erforderlig,

hwilket huruwida det pä Rector Schevenius inträffar, han
sjelf enligt sitt samwetes wittnesbörd säkrast känner.
—

Cons. torde slutligen fa i underd. nämna att, da Rector S.

*) Biogr. Skitzer o. Anekdoter fr. Willands härad; Christianstadsbla¬

det 1857, No 13.
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met prof, doct. Weidman, säsom forst voterande wid denna
tjenstebesättning, gjort nog besynnerliga anmarkningar wid

professorns genom K. Mes Näd wunna befordringar inom
det academiska wärcket härstädes, tyckes han af öfwerdrifwen

egenkärlek hafwa forglömt den aktning, han enligt ed och
kyrkolag denne sin forman skyldig är.“ Beswären afslogos.
S. blef 1, 1786 pastor i Oppmanna och hugnades 1792
med prostetitel. Enligt prof. Stähls anteckning war det bi¬

skop Celsii föresats att er forunna den lärde owettige man¬
nen denna heder, men han fann sig foranläten att fräng¬

denna foresats, da Schevenius af Witterhets=, Historie= och
Antiquitetsakademien erhällit ett priis for en latinsk säng öfwer

slaget wid Helsingborg. Angende den prisbelönta sängen
sinnes en, dock näppeligen tillförlitlig, tradition af följande

innehäll *). Schevenii wän, kyrkoherden i Ifwetofta, seder¬
mera i Ingelstorp, A. Lanærus forfattade ett swenskt skalde¬

stycke, amnadt till täflan om nägot akademiskt pris. Han öf¬
wersände sitt opus till Scheevenius for att fa höra hans om¬
der derfer. Denne öfersatte det pa katin och skiskade

öfersättningen till Lanærns, foregifwande at den utgjorde

ett latinskt wäde frän 1600talet. L., högligen forundrad,
skyndar att besöka S., som forklarade att han med sitt skamt
endast syftat att forskaffa sig nöjet att räka Lanærus. Denne
insände derefter Schevenit öfwerättning till academien, i stal¬

let for sit eget originalporm. S. sick alltsa for sin öfwersätt¬

ning både den akademiska prisbelsningen och prostetiteln. Den¬
na sednare har ofta udelats af underliga anledningar, men

den här omnämnda war kanske nägot rimligare, an när bi¬

skop Linnerius till prost utnämnde en kyrkoherde, for att sou¬
lagera honom, da han af melancholi höll pa att bliswa wan¬

sinnig (fe IV. 420). S. skall hafwa fatt uppdrag att granska ett
Psalmboksforslag af är 1792 och genom sina grundliga an¬
märkningar foranledt att det aldrig blef antaget. Wid prest¬

möten officierade S. säsom opponens och orator. 1796 □
blef han pastor i Fjelkinge och tillträdde 1799. Död *

*) Christianstadsbladet 1857, No 49.
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1809. Der Sundius höll tal wid hans begrafning. I Opp¬
manna kyrka, wid hvilken Sch. ligger begrafen, sinnes hans
porträtt, som utwisar ett markeradt och allwarligt ansigte.
Gift + 1769 m. Charlotta Böös, dotter af løjtnanten

wid Westerbottens regimte Jacob B. och Sophia Læstadius
hon dog 7 1807. Af deras 5 barn lede endast en dotter

Charlotta Laurentia efter foräldrarne; hon blef 1811 g.
m. landtmätaren Lars Segrell och dog 1835.

—

Ur Schevenik tal öswer kyrkoh. P. Aulin i Ahus 1809
anföra wi säsom stilprof: En häftig sorg mä, säsom en for¬
sande ström, ei hastigt dämmas. Strömmen wärer derigenom

annu mer och bör derfore sagta afledas. Ett bedröfwadt hjerta

sinner merendels pa forhand, hwad tiden annars gifwer, lin¬
dring och trost, i en mild erindran om sin forkust, hvilket af
ett twunget stillatigande ei kan stadkommas. Det smickras

deraf att man känner, wet att wärdera och omtalar føremälet

for det saknad, hvilken derigenom liksom af andras difall
rättfärdigas och icke motsäges, som alltid är obehagligt, al¬

dramest i stor sinnesgro. 9 157. Ar 1788 mar ei gu¬
daläran twungen till de nyg former, som jedermera pä mänga
orter sä förändrat sjelswa sakerna, att man knapt igenkänner

de ewiga sanningar i nymodiga kläder. Men wär Aulin ha¬
de äswen som ung warit alltför gammalmodig for att tro, det
anningar kunna foräldras eller att de med heder och formän

kunna mot skeenfagra tankespel bortbytas. Det hörer till Bar¬
nets okunnighet och nysikenhet att kasta bort pärlan af bega¬

relse till den glimmande glasbiten. Sa mycket mindre war
wär Aulin, säsom stadgad man i fara for sädang willfarelser

som wid den tiden begynte bliswa allmännare.“ P. Lunds
universitetsbibliothek sinnes en handskrifwen predikan af S.

ofmer prosten Patersson i Norrhwiddinge. Amnet är: Huru
wi rätteligen skole betänka wärt lifs wissa mäl“ Predikan¬
ten undersöker først grundligen den frägan, huruwida hwarie
menniskas Alder är af ewighet beständ, och kommer till föl¬

jande resultat: Gud har af ewighet sett forut, at den eller
den menniskan kan efter sin kropps beskaffenhet hinna till en
Alder af 70 ar; sa är 70 är den menniskans naturliga lifs¬
mäl. Men om nu en sädan menniska antingen pa ett sinare
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eller grosware sätt gör sig till en sjelfmördare och forkortar
sina dagar till 50 är, sa har Gud afen af ewighet sett detta

forut och tillfölje deraf besluttet att hon wid den aldren skall
dö. 50 är blir da den menniskans wilkorliga lifsmäl.“ Andt¬

ligen forklaras, att i texten Ps. 39: 5 är allsicke fräga om
lifslängden, utan blott om det for alla menniskor oundwikliga
lifsmälet, döden. Af dessa smä stilprof kan man sluta att

Schevenii andliga tal warit temliggen torra, hwad innehället
angär, men han skall pa deras forfattande hafwa anwändt en

otrolig möda. Detta omdöme om S. säsom talare uttalas
wäl ei öppet i Sundii minnestal, men tyckes dock ligga in¬

weckladt i de tillskrufwade phraserna. Talaren berömmer S.

bland annat derfore att man behöfde icke frukta, da man gick
att höra honom, att bliswa ämne for hans tal eller se sig ut¬

märkt till ätlöje eller forakt.“ De närwarande fattade detta

säsom syftande pa prosten Schult (sid. 24) och funno alltsa
Sundius hafwa sjelf begätt det fel, hwars undwikande han

beprisade sasom en stor fortjenst.

15. Martin Gabriel Krumm, son af inspektoren
Gabriel K. och Maria Andersdotter, føddes i Hwalstads pa¬
storat af Skara stift 2 1769, blef student 1790, magister
1793, lärare wid skeppsgosseskolan i Carlskrona s. K., prest¬

wigd i Skara P 1795, skeppsprest under en erpedition till
Medelhawet 1797—1799, rektor wid förutnämnda skola 1806,
pastor här 2, 1811, tilltr. s. K., erhöll titel af fältprost 1813.
Död L 1816. Prof. M. L. Stähl berömmer honom i et

Kminnelsetal for kunskaper, gästfrihet och wälgörenhet samt ytt¬
rar: Efä Kro de menniskor, hvilkas forsta syn röjt en man¬

ligare charakter och som i hela deras sätt att wara mera be¬

kräftat den än han. — Gift 28 1811 med enkefru Anna
Maria Olin, fødd Ascher. Barnlös.
16. Nils Johan Sundius 1817—1820; se wid

Fjelkestad p. 83.
17. Henrik Wilhelm Neiman, son af en skrad¬

dare i Christianstad och född der P. 1767, blef student 1786,
prestwigd J. 1792, titulär hofpredikant 1817, pastor här 22

1821, tilltr. s. K. Död 1 1836. — Gift 1821 m. Chri¬
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stina Elisabeth Hjort, dotter af prosten Nils Andreas

H. i Osterslöf.
18. Claes Johan Sehaar, son af fältkammereraren

och tullförwaltaren i Ahus Johan S. och M. C. Schreil,

føddes i Østad 1 1788, blef student 1801, magister 1808,
prestwigd § 1812, vice past. i Nobbelöf s. K., i Hällaryd
1816, stadskomminister i Carlskrona 1817, derjemte hospitals¬

pred. derstädes 1818, pastor wid Tyska fors. dersammastädes

12 1828, tilltr. 1830, erhöll prostetitel 1834, transp. hit 1
1837, tilltr. 1838, prost i Willands härad 1 1852.

Gift 1. 22, 1817 m. Petronella Gustava Sparre,
d. 1. 1821, dotter af kaptenen friherre Knut S. Barn:

Johanna Petronella Christina, f. — 1818. —Gu¬
staf Victor, f. 2 1819, phil. mag. och prest. — Eleo¬
nora Carolina, f. 22 1821. 2. 9 1822 m. Andriette

Sophia Balck, dotter af radman Anders B. i Carlskrona.
Säsom stilprof anföra wi följande ur ett i frimurarelø¬

gen i Christianstad hället tal öswer Frih. A. S. Ralamb.
Frimureriet ar en högst märkwärdig føreteelse i menskoandens

utwecklingshistoria. Djupt i seklernas natt gär des rot; det
leder sing anor tillbaka till den grä forntiden. Deß allmän¬
nare karakter är Religion i handling, deß idee Frihet

deß walspräk Broderskap. Det känner ei dessa tillfälliga
rämärken, dem fordom eller conjunctur upprest mellan menni¬

skor. Det will hwad religionen will, forena menniskor i ett
allmänt brödraband och lära dem att werka i en ande for att

smäningom uppnå mensklighetens bestämmelse och mäl.“ Prof.
Hengstenberg hade, da detta skrefs, icke ännu bewisat att fri¬

mureriet daterar sig frän 1700talets början.

Kyrkoherdar i Bäckaskog och Kiaby.

1. Magnus Johannis prestwigdes till pastor i dessa

socknar 2
saa 1567.
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2. Paulus Christofferi prestwigdes till samma

kall2. 1575.

3. Jörgen AndersenLudi Kieby har 1584 un¬
derskrifwit en hyllningssullmagt. Riksrädet Ramel pa Bäcka¬

skog erhöll 1584 patronrätt till Kiaby socken.
4. Anders Knudsen paa Beckeskor har 1610 un¬

dertecknat en hyllningssullmagt.
5. Zacharias Pauli, stykson till prosten herr An¬
ders i Osterslöf, prestwigdes i Christianstad * 1617 till pa¬
stor i Beckeskouff og Kieby enligt V. B. Han predikade wid

biskopspisttation. 1618, men det han pladdraade (eskutivit),
tjenade ei til tægtens forklaring“; biskopen war ei belsten med

stältningen i pastoratet.

4

6. Nils. Detta namn är i V. B. antecknadt sasom till¬
hörande en prest härstädes, men äter utstruket, mähända der¬

føre att egaren snart afgätt frän kallet. Kanske är han den
pastor eller snarare komminister i Kiebyk, som prestwigdes wid
vistation i Fjellinge.. 4622. 1

7. Christen Söffrensen, fødd i Bogense pa Fyen,
war 1624 pastor i Kiaby. En af honom — 1630 underteck¬
nad skrift är daterad Ifö, hwaraf det synes som han da wa¬

rit pastor afen wid denna socken.

Kyrkoherdar i Ifs och Kiaby.
Ifö kyrka skall hafwa bliswit anlagd af biskop Anders
Sunesson och helgad at S. Ursula; socknen uppgifwes hafwa

i gamla tider tillhört Gualöf, men 1564 utgjorde den ensam
ett pastorat. Hvilket ar den förenades med Kiaby kan ei af¬

göras; troligen skedde det pä 1630talet. De under Nio 1
och 2 forekommande woro pastorer endast wid Ifs socken.

1. Jacob Gabriell prestwigdes till pastor wid nämn¬
de socken + 1564. Mähända blef han sedan pastor i W.
Ljungby, der en lika benämnd forekommer 1575.
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2. Jens Troellsön war pastor här 1584 och ännu

1624, men war de mycket gammal. Dock tilltrodde han sig
att ensam bestrida ämbetsgöromäles forklarande derjemte sig
ei form att underhälla nägon medhjelpare, enär han hade

blott nio tiondegifware; han wille resignera, da han bleswe

ur ständ att sköta kallet.
Enligt en af biskopen Mats Jensen 1, 1631 uppgjord

forteckning öswer de minsta pastorater i stiftet, kunde Ifö icke
underhälla nägon prest och hade warit vakant ett helt är; pa¬
stor i Kiaby predikade pa Ifö, som han kunde komme over

vandet.“
3. Claus Jostsön war 1642 pastor pa Ifö, troli¬

gen ocksk wid Kiaby socken. Han resterade med skatt 1648
och 1649, sammaledes hans enka 1651.

4. Paulus Zacharia Willandus blef prestwigd
till pastor här 2 1651, men dog eller flyttade s. K.

5. Paulus Nicolaus Christianstadensis blef
prestwigd till pastor här 2 1651. Han nämnes 1855. sog¬

neprest til Beckeskouf Ise 12 Ød 1869. und hans hu¬
stru hette är ei kandt, men följande hans barn nämnas: Cor¬

fits, som kallade sig Ibinsulanus, war magister och kura¬
tor for skanska nationen wid Lunds universitet; han rymde

16877 medtagande nationens böcker och redbarheter, efter att
hafwa begatt dräp 3 magister B. Agulonius, prestson frän

Löderup. — Henrik. — Ingeborg, g. 1. m. D. Funck, 2.
m. B. Paulin, pastorer här. — Brita. — Margreta. —
Anna. — Karen, uppfostrades af fadrens efterträdare N.

Hartmann.
6. Nils Hartman kallades 2, 1680 af Ove Ramel
till pastor har och prestwigdes dertill d. 1681, men bort¬

transporterades 1685, emedan han ei wille gifta sig med fore¬

trädarens dotter; se wid Brönnestad IV. 337.

7. Diderich Jacobson Funch. Dä N. Hartman
ei wille äkta foreträdarens dotter, infann sig Funch, som war

fødd i Malmö och den wacker, lärd och med goda gäfwor af
Gud wälsignad person och studiosus“, samt anmälde sig hos

biskopen säsom hugad att emottaga Ifö pastorat jemte jungfru
Ingeborg. Konsistorium skref 2 1685 till en wälboren fru
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pa Backaskog: Churuwähl Cons. har gjort sin yttersta flit at
samla Her Nils Hartman, härtil kyrkoherde pa Ifö, med den
aldsta dottren i kallet utett christeligit äktenskap, sa hawer
det likwäl intet dermed kunnat uträtta; altsa til at forhindra
all widare forargelse och at familien kunde bliswa conserve¬

rad, hafwer man sökt transportera Her Nils til en annan

ort, pa det den äldsta dottren kunde i sä mätto bliswa forsy¬

nat med en annan god och skickelig man hwarjemte Funch,
som sig till samma tjenst offererar rekommenderades till det

bästa. Samma dag som detta skrefs afgaf F. i domkapitlet
en forbindelse att, wid 50 dal. somt mulct ad pios usus

usom den correction Cons. kunde behaga pälägga honom¬

gifta sig med Ingeborg Palsdøtter samt att Lutan all widlyf¬
tighet skynda med fastning och wigning at altsamman kunde
wara riktigt forrän Pingesdagen.“ F. aflade ed som pastor
2 s. K. och prestwigdes dagen derefter. Död 9, 1686.
Med hustrun Ingeborg Pälsdotter hade han en dotter

wid nann Anna, f. 1686.

8. Brodderlandsson Paulin, son af kyrkoh.

Erland Pauli i Markaryd af Wexjö stift, rekommenderades 2
1680 af biskop Scarinius till Bästads pastorat, der en hans

syster bodde, wid namn Sara, gift med tullnären Mäns
Schierna. P. hade warit dommestions hos biskopen 4 är och

forestätt kollegat i Wexis. 1687 blef han pastor härstädes.

Han lär ei warit synnerligen nitisk som pastor; wid prostvisi¬
tation 1697 woro fä tillstädes och desse woro Isläte och en¬

faldige uti deras catechismo och christendomsstycken; wid
visitation ett annat är woro i Kiaby fa tillstädes och desse
okunnige; i Ifö infunno sig wäl mänga, men de woro okun¬

nige. Swärighet uppstod ofta att fa predikan i Kiaby, da

Ifösion war ofarbar. Prosten Blanxius drog forsorg derom
sä widt möjligt war. Enligt hans bref 2, 1697 drogo de

Rameler och Scheler, som forut egt Bäckaskog, pa sin tid om¬

sorg om gudstjenstens forrättande der, da pastor et kunde
komma öfwer sion, lätandes med böndernas hästar och wag¬

nar grannpresterna hemta, och for deras omak gäfwo dem är¬
ligen et par Böcher eller mera till Brenne; prosten mente
att herr Brodde borde accordera med häradsbröderna om bi¬
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träde i Kiaby wid forefallande behof, dä klockaren kunde weta

till hwem han borde wända sig for att fa gudstjensten for¬
rättad. 1705 begarde Paulin unsestöd i anseende till den

forlust han gjort genom eldswäda. Han har till hörsam
efterfølid af H. H. Biskopens befallning och efter H. H. Pro¬

fessor A. Stobæi begiaran“ uppsatt en berättelse om Ifö paa¬

storats lokala förhällanden och derjemte upptecknat nägra der

a orten gängse sagor om bergsra eller skogsrä, som bott i

Kjuge=kulle, om forsik till skattgräfningar i nämnde kulle,
hwilka haft till fölid att de derwid werksamma personerna

spottat blod, om en dräng, som Lutklädt sig i hästeliknelse och
gnäggat“ samt fatt swar frän en närbelägen kulle med sam¬
maa ljud och äthäfwor, hwaraf han blifmit i nägra weckor
ursinnig och omsider död“, med mera dylikt, som den gode pa¬

storn tyckes hafwa ansett for öfwernaturliga händelser. Man sin¬
ner af denna herr Broddes uppsats, att i gamla tider mycken

ofmertro här warit rädande och mycken widskepelse bedrifwits
med offringar i kallor o. f. w. 1708 wille han hafwe med¬

hjelpare med anledning af fjuklighet, men konsistorium ansag
lägenheten ei täla att underhälla komminister och hoppades att

Ps helsa forbättrades; at häradsprosten uppdrogs att med

häradets pastorer öfwerlägga angende en häradsprests under¬

häll. P. dog 2, 1710. Prosten Blangius klagade, att med
prestämbetets forwaltning tillgätt bedröfligt i hans tid, och

yttrade att man nu önskade att fa en nykter, skickelig och
samwetsgrann prest.“ En wid namn Stobæus (troligen den
som blef pastor i Hällaryd) önskades till prest; han tjenstgjor¬
de pa Bäckaskog under pestens härining, da frän November

1710 till Maj 1711 224 personer dogo i Ifö pastorat. S.

lät de aflidne af Kiaby socken begrafwas pa kyrkogärden och
jordfästade dem, anseende det ef wara wärdt att söka hindra
det.— P.

war gift 1. m. foreträdarens enka Ingeborg

Palsdotter, som dog 1701. Barn: Erland, f. 1688.—
Margreta, f. 1692; hon wärdade de pestsjuke i prestgärden.

2. m. Anna Malena Sørbonius, dotter af kyrkoh. Chri¬
stian S. i Bärslöf; hon dog 1712. Dottren Ingeborg war

gift i Carlskrona.
9. Joran Molderpas, prestson frän Wiby, blef 2
V.
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1696 prestwigd till tjenstgöring i Mällby och war der till
1711, da han utsägs till pastor har och 2 anmodades att

begifwa sig hit for att der nädäret skyta pastoratet. Död
28. s. A. af pesten wid 51 ars Alder. Han efterlämnade enka

Anna Reguelsdotter Oxis och tre barn, hvilka singo
nädär 1712—1713; hon blef omgift med efterträdaren.

Efter herr Jörans död war har ingen prest i pastoratet forrän

pa wären 1712; under tiden predikade prosten Blangii adjunkt
i Kiaby.
10. Isak Carlström prestwigdes 2 1711 till ad¬

junkt hos prof. Poppelman och utnämndes af kgl. senaten
till pastor här 1, 1742. Han hade 17728 till adjunkt P

Hægerman (sedan past. i Twing), som antastade honom med

röriga bref.“ C. war enl. kons. prot. af ett Emycket blödigt
och ömt sinnelag.“ Ett ämbetsbref till konsistorium började
han (1741) sälunda: Med hiertelig fägnad formodar nu wär
Högwyrdige Fader Herr Doctor, Biskop och ProCancellarie

samt med Walborna Fru Biskopinnan theras lyckeliga hem¬
komst med detta mukast kanna wärt Lundiska stift gratulera“

m. m. Död 1742 wid ungefür 60 ärs Alder. Gift 1. 2.
1712 m. foreträdarens enka A. R. Oxis, d. 9 1734. Barn:

Christina, f. 1713. — Jöran Henrik, f. 1717. — Re¬

guel, f. 1719. 2. m. Johanna Sophia Rördahl. Barn:
Anna Helena, f. 1736.—Peter, f. 1738. Enkan blef

gift med efterträdaren.
11. Aaron Rehm, son af tobaksfabrikören Evert R.,

bördig frän Holland, och Elin Persdotter Runberg, foddes i
Carlskrona — 1696, blef satt i skola der 1712, student 1714,
kollega wid Carlskrona skola 1722, prestwigd — 1729. Han
lämnade kollegatet 1735 och blef komminister i Nättraby, som

de war prebende at tyska pastorn i Carlskrona, doktor Franck.

Mellan dem uppkom snart stort mißnöje; F. skref 7. s. K.
i storstaa chagrein och hast“ till konsistorium, klagande att R.

agerade pastor i stallet for komminister reste bort och lät an¬

dra predika i sitt ställe, utan att derom tillsäga pastor, och

hade nedhuggit flera hundra trad i en pastor tillhörig hage;
sannerligen, han är en spik till min likkista och en forödel¬

sens styggelse for min hustru och baarn, i forsamlingen gör
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han willerwalla, med falskhet och osanningar bemöter han
mig m. m. 1742 foreslogs R. till Ifö pastorat och erhöll
wid walet de flesta rösterna; en löjtnant Arndt pästods hafwa

genom hotelser och swordomar sökt att forleda och hindra
forsamlingarna i deras fria wahl“ hwarom konsistorium be¬

gärde laga undersökning. R. unämndes til pastor 2 1743.
Prestgarden afbrann 1754. R. dog 2 1764, barals Gift

1. 1735 med enkan Meck Søensdorteer, d. 28742. 2. m.
foretrædarens enka Johanne Sophia Rördahl, d. 1756.
3. J., 1758 m. Susanna Mathia Hiort, d. 1. 1764,

dotter af past. Bernt H. i Fjelkinge.
12. Per Thomæus, son af prosten Thomas T. i

Hjersäs och född der 1730, blef student 1746, magister 1751,
kollega wid Carlskrona skola 1757, prestwigd F. 1759, pa¬

stor här 7 1767. Han war mycket fattig. I anseende till
swag syn begarde han att klockaren mätte fa wid gudstjen¬

sterna uppläsa evangeliet och kungörelserna; utan att beswara

denna anhällan, sände kons. honom en adjunkt. Th. dog
— 1783. — Gift m. Kakrina Magdalena Skoge.
Barn: Gustaf; han skall haft nagon tjenst i Stockholm.
—

Christian, handlande i Malmö. — Per, f. 1768.

13. Carl Magnus Petræus, son af kyrkoh.

Ifwetofta Johan P. och född der 1736, blef prest 7 1760,
war medhjelpare här och bodde i Kiaby flera ar, blef pastor

här 1784, tilltr. 1785. Med pastoralwärden synes tillgatt
mindre ordentligt i hans tid. Död 1 1808. Gift 1765

m. Eva Charlotta Liebman, prestdotter frän Tygelsjö.
Barn: Pridbjörn, f. 1770, köpman i Landskrona. — Jo¬

han Niklas, f. 1778, war bokhällare och drunknade i If

sid 1802. —Benedikta Katring, f. 1774. - Brita

Maria, f. 1783.
14. Hampus Ahlgren 1809—1815; se wid Brag¬

arp I. 421.
15. Gustaf Nordström 1816—1833; se wid One¬
stad IV. 311.
16. Johan Magnus Enström, son af pastorsad¬

junkten Hans Peter E. och född i Farhult 2½, 1800, blef

student 1818, prestwigd i Calmar i 1823, kollega och vice
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rektor wid Lunds skola, pastor här . 1834, tilltr. 1835.

Død 7 1839. — Gift m. Christina Maria Nordström,
f. 1806, dotter af foreträdaren härstädes; hon blef 1843 g. m.

komministern C. Danielsson i Glimäkra och dog 1853. E.

efterlämnade 2 döttrar.
17. Johan Otto Berggren 1843—1857, se wid

Wanstad III. s. 102.
18. Johan Witt, son af prosteen Per W. i Carls¬

krona, føddes der 2 1816, gick i skola dersammastädes, blef
student 1833, prestwigd 2 1839, innehafware af klockarelä¬
genheten i Wankifwa 1844, kallades till fjerde profpredikant

härstädes 1855 och utnämndes till pastor 28, s. K., tilltr. 1857.
Gift 2. 1844 m. Anna Helena Trägärdh, dotter

af prosten Swen T. i Hellinge.

Gärs härad.
Prostar.
Benedietus, decanus in Gers herred 1383.

Karl Nielsson, præst og dægn i Gers herred 1460.
Beynt i Sönnarslöf, Degen i Gers herred 1470.

Niels Andersen i Köpinge 1491.

Tyge Pedersen i Wä 1584.
Jörgen Christoffersen i Wä, sedan i Christianstad,

1599, d. 1630.

Jörgen Jacobsen i Asum 1630—1642.
Hans Göe i Widtsköfle 1646.
Claus Marquorsen i Träne 1648—1675.

Stheen Pedersen i Efweröd 1675—4679.
Christen Lauridsön i Widtsköfle 16811682.

Andreas Hellman i Christianstad 1682—1707.

Turo Liebman i

dro

1708—1718.

Pridbjörn Blaurius i Köpinge 1719—1739.
Nicolaus Robeligs i W. Wram 1740—1747.
Laurentins Rawe i Widtsköfle 1748—1754.

Johan Bolmstedt i W. Wram tillf. 1754, ord. 1770—1777.

Zacharias Aron Kihlgren i Köpinge 1779—1791.
Christian Hagerman i Widtsköfle 1791—1795.

Joseph Noren i Efweröd 1795—1798.
Anders Krook i Köpinge 1798—1814.

Carl Sonnberg Rönbeck i Asum 1814—1835.
Jöns Peter Lilseborg i W. Wram 1835—1849.

Christian Wilhelm Rodhe i Efweröd 1849.
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Kyrkoherdar i W.
Swen Thorn war pastor i Wä 1417.

Broder Ebbesen nämnes säsom Kierckieherre udi
Whæ 1523. Att med Kierckeherre menas kyrkoherde, kan

wäl anses säkert.
Jakob Hansen forekommer som pastor härstädes 1540,
1551 och 1562. Forstnämnde ar skankte Jakob Throlle till

Lillö at honom och hans arfwingar en gärdsplats och en
odejord i Wä. 1562 qwitterade han penningar for en klocka,

som fru Sidtille Ulfstand köpt af Helliggeisthus i Wä.
Peder Mortensen nämnes som pastor i Wä 1576,

1577 och 1578, hvilket sistnämnda ar han deltog i biskops¬
walet i Lund.

3.

Thyge Pedersen war 1584 Sogneherre i Whæe og

Heritz Prowist.“
Jörgen Christoffersen synes hafwa bliswit pastor
här 1590, blef sedan omkring 1617 den første pastor i Chri¬

stianstad, säkert derjemte bibehällande Wa pastorat. Se ofwan

sid. 2. 1575 nämnes socknen Nobbelöf sasom anner till Wä
men 1617 28, stadgades att Nobbelöfs kyrka skulle nedrifwas
deß ringklocka lämnas till Emitslöf och socknen sammansläs
med Wä.

Christopher Hansen i Christianstad hade Wa socken
som anner 1630—1639. (Se sid. 3.)
Nils Mattsen. Wä socken erhöll 1639 rätt att kalla
egen sockenprest, som skulle wara kapellan at pastor i Chri¬
stianstad och af denne erhälla den tilleg, som hand med hu¬

strue och börn til sin nödtorftig ophold kan haffwe at leffwe
aff. Af handlingar frän 1640talet bewisas att kapellanen
i Christianstad“ bodde (residerede) i Wä och forestod denna

samt Araslöfs socken. Nils Mattsen nämnes som sockenprest

i Wä 1646, da han af konungen rekommenderades att erhälla
understod af stiftets kyrkor, derföre att Swenskarna uppbränt
hans prestgärd. Troligen lede han ännu 1673, da det ge¬

nom kgl. br. — stadgades att Wä socken skulle blifra anner
till staden wid däwarande kapellans afgäng; samma kgl. br.

tillägger den närwarande gambla kapellanen i Wäe sochn
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oafkortadh den frihet och rättighet som han härtil jutit
hawer.“ Den gamle kapellanen dog en längt derefter, och pa¬

storsserien for Wä är sedermera densamma som Christianstads.

Kyrkoherdar i Träne och Djursd.

Enligt de af prosten C. W. Odman ur kyrkoboken med¬
delade anteckningar skall i början af 1600talet Onestad warit

anner till Träne, och Djuröd till W. Wram; men detta for¬

hällande har atminstone icke egt rum sednare än pa 1560ta¬

let. Dessa anteckningar, hvilka sluta med prosten Cronholms
død 1801, aro begynta af I. G. Nykiörck och af sednare pa¬

storer till och med A. Ahnstrom fortsatta.
1. Knut war pastor här 1561.

2. Oluff Clansön, f. omkr. 1546, prestwigdes —
1570 till Lister in verbo Doministerium Trene et
Diuröde; om han en straxt bliswit pastor, hvilket uttrycket

minister in verbod kanske antyder, sa har han blifmit det
icke mycket sednare. Biskop Pal Märtensson berömmer honom

i V.B. säsom en mycket hederlig och from man, den der
mänga ar troget arbetet i Guds forsamling, men nu for sin

höga Klderdom och saghet behöfde medhjelpare; wid biskops¬

visitation 1618 predikade han bra, och ungdommen befanns tem¬

ligen kunnig.. 1619 prestwigdes at honom en medhjelpare wid
namn Michel Hansen, som sedan blef pastor i Fridlefstad.
Annu 1621 lefde herr Oluff och war werksam; biskop Mats

Jönsson har de i V. B. antecknat till den wördnadswärde
gamle mannens beröm att allt stod wäl till inom pastoratet.

Af de ofwannämnda anteckningarna i kyrkoboken finner man,
att han lämnat efter sig ett godt minne. Det heter att han
af ett aldrig tillfyllest berömligt godt hjertelag gifwit till

Guds ära, Träne kyrkas prydnad och samma forsamlings
nytta en af silswer inuti och foten forgylt kalk med det pa¬

teen äfwen forgylt, hvilket ar i denna dag wid kyrkan (Sal.

kyrkoherden till en ewig minnelse och forgykningen i temme¬
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ligen godt behälle; der nämnes ock att han med stor och be¬
römlig flit inrättat ett byskra i Träne. Han egde 1613 en

gärd i Wä. Genom kgl. br. — 1579 bleswo twä kyrkan

tillhörige ängar lagda till prestgarden, dock sa att de wid

hwarie pastors tillträde borde städjas af läns=mannen. Herr
Oluff lefde ännu 1622.

3. Hans Pedersen nämnes som pastor här 1624 i

Suhms saml. t. den Danske Hist. I. 1. p. 134.
4.

Jens. En pastor med detta namn nämnes i de ofta¬

nämnda anteckningarna, men utan nägon beständ tidsuppgift.
5. Claudius Mathiæ uppgifwes hafwa bliswit af¬

satt frän detta pastorat 1632.
6. Claus Marquorsen Helmer hade enl. Palu¬

dans Beskrifning öfer Möen I. 409 warit skolrektor i Stege
till 1652, men detta ärtal torde wara genom tryckfel uppgif¬
wet i stallet for 1632. Han omnämnes i kapitelhandlingar

af är 1634 säsom pastor härstädes. 1648 war han vice prost
i Gars härad och nämnes 1655 säsom ordinarte prøst. 1649
begarde han fordsteing af sina inkomster. Han skall inom

sitt pastorat länge ihogkommits med aktning.. 1674 erhöll

han till efterträdare P. Wankif och synes hafwa lämnat
prostetjensten 1675. Død 2, 1681. — Gift m. Lucia
Persdotter, köpmansdotter frän Christianstad. De hade

flera barn, af hvilka de fleste ronte sidrig lyska, dock at¬
minstone ef alla utan egen skuld. Fökjande bland dem Kro

kanda: Marcus, pastor i Hörby. Johan, past. i Lemmeströ;

se II. 258. Mats, klockare i Träne. Ove, student i Kö¬
penhamn och der afrättad säsom landsforrädare 1659 *)
Anna, gift med den ofwannämnde P. Wankif; se hans bio¬

graphie Christina, g. m. O. Wankif, past. i Färlöf. Karine.

*) Ove Helmer blef efter dimission frän Lunds gymnasium student

1660. Han har utgifwit en philosophisk afhandling och en liten samling
af latinska skaldestycken. Utrustad med godt huswud lade han dock snart
bort studierna och blef en sorts hoffnarr, hwarunder han tillika synes hafwa

egt danska konungens fortroende och af honom bliswit begagnad som spion.

Konungen befallte — 1659 öfersten Hans Friis att antaga honom till
regementssekretterære eller pa annat sätt, fa widt möjligt wore, honom
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7. Petrus Wandkif 1674—1682, see wid Köpinge.
8. Lars Stobæus kom 1682 hit frän Ifwetofte och

dog 1691. Se ofwan p. 60. Han berömmes högeligen uti
kyrkoboksanteckningarna säsom en wäl studerad man och der¬

jemte mycket wältallig och allwarsam, den der skötte Guds for¬
samling säsom en trogen herde och wardt fordenskull af alla

Krad och älskad“
9. Lars Cronholm (han skref stundom Lars C.
Holm, son af artillerilöjtnanten Olof C. och Cecilia Jochums¬

dotter, war fødd i Landskrong, blef student 1683 och prest¬

wigdes 2, 1692 till pastor härstädes, tilltr. 1693. Enligt

ofwan omförmälde anteckningar war han ken wäl studerad
man och hade forträffliga och extraordinaira gäfwor att pre¬

dika. Död 29 1707. Gift m. foreträdarens enka Maria
Sorbonius; äklenskapet war barnlöst. Professorn, seder¬

mera biskopen, Linnerius päminte i domkapitlet 7 1707 att

forslag borde göras hos K. M. till Träne pastorats besätt¬

sande medenägon tjenlig ung person till Sterbhusets conserpa¬
tion, hwarom jag sjælswer hört H. K.M. warit mycket om

for den saliga mannen Herr Lars (Stobæi) skul, som sig
mycket redeligen och christeligen i sitt Embete och wid ätskilli¬

ge tillfällen i forledne krigstid särdeles wäl sig forhällit.“
10. Richard von der Laen, son af en rik köpman

i Calmar Petter v. M., till börden Holländare, och det hu¬

stru Sara, blef skudent 1690, prestwigdes + 1704 till hos¬

accommodera. Pa sommaren s. d. gjorde H. ett besök i Skane, enligt fore¬

gifwande for att helsa pa sina foräldrar, men inlät sig i forbindelse med

swenskarna. Detta blef upptäckt, och d. H. Kterkom till Köpenhamn och
utan att ana nägot ondt infann sig pa hofwet, blef han gripen, sage¬
nom tortyr och löfte om frihet frän straff formädd till att bekanna sin for¬

bindelse med swenskarna. Derefter relegeraades han frän universitetet —
1659, i den härom utfärdade skrifwelsen heter det, att han längesedan öfwer¬

gifwit studierna, leswat utswäfwande och Löwerallt agerat parasitum, as¬
sentatorem, histrionem, scurram. Han blef i s. K. afrättad pa Ny¬

torv i Köpenhamn. Kroppen delades och sattes pa stänger utanför por¬

tarna. Hufwndet och en del af kroppen borttogs och begrofs af swenskarna
Ifr. H. Rördam, de danske och norske studenters deeltagelse i Kiøbenhavns

forswar mod Karl Gustav. Kbhvn 1855.
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pitalsprest i Helsingborg och blef s. K. * rektor wid skolan
derstädes, pastor härstädes 2, 1708. Han skall warit den

solid och fundamental man i sina saker“ men mycket sjuklig.
Efter att ett helt ar hafwa warit sängliggande af twin¬

sot afled han + 1712. - Gift med Maria Stobæus,
yngsta dottren af Lars Stobæus; hon blef konserverad wid

pastoratet genom gifte med I. G. Nykiörck. Huru mänga
barn hon hade med v. d. Laen är ei kandt; yngsta sonen lades
i samma likkista som fadren.

11. Johan Gabriel Nykiörek 1714—1723; se

wid Höja IV. 187.
12. Johan Kock, son af handlanden i Lund Peter

K. och Gertrud Saur, war 1714 amanuens wid domkapitlet,
men befans dertill er sä tianlig och hogse“ war s. A. i fräga

till Fulltofta pastorat, prestwigdes + 1718 till medhjelpare at

pastor i Gylle, blef 1719 nädärsprest i Hjortsberga, pastor
har J. 1721, tilltr. 17723. Wid ett prestmöte war han oppo¬
nens. Död 9, 1737. - Gift m. Katrina Trolin, enka

efter kyrkoh. i Hjortsberga P. Hallander. Twillingsönerna
Johan och Peter föddes + 17723; den forre sick ett äm¬

bete wid tullwerket, den sednare war kommissionslandtmätare

i Malm län.

13. Gottfrid Hoffgardh, son af inspektoren pa
Maltesholm Christen Märtensson (see 128 och P. Collins

i Efweröd biographi) och Elsa Sophia Hyphoff, prestdotter
frän Bara, prestwigdes 1, 1729 till komminister i Oder¬
ljunga, blef magister 1730, sökte 1736 att bliswa pastor
i

Riseberga genom konservation, kallades 1738 till, fjerde prof¬
predikant härstädes, utnämndes s. A. till pastor och tilltr. 1739.
Han har 1745 utgifwit en likpredikan öfer en fröken E. M.
Winterfelt; denna predikan är nägot torr säsom den tidens

wanliga homiletiska produkter. H. berömmes säsom en Thel
prest samt liuflig och ärlig mand; med stort tälamod skall han

hafwa dragit sin börda af en swagsint hustru och en storsin¬
nad swärmoder. Han afled 2, 1749, prosten Bolmstedt höll
likpredikan öfwer honom. — Gift ⅓ 1739 m. foreträdarens

stydotter Ingeborg Christina Hallander, som öswer¬

lede honom och sick dubbelt nädär ligenom Herrskapets bedrif¬
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wande pa Akesholm Högwälborna Fru Majorskans. Ulrika

Eleonora Winterfelt, fødd Ridderschantz enligt antecknin¬
garna i kyrkoboken. H. hade tre soner och twä döttrar; sonen

Per blef pastor i Söfde; om de friga är intet kandt.
Ur ofmannämnda likpredikan, hwars tert ar Ps. 16: 5, 6,

mä ett stilprof anföras: När wi nu, Herrans alskelige, har
i tiden detta med allwar betrakte, sa bör ju sädan betraktelse

uppwäcka och drifwa oß att ligger oß derom alla winning och
med all flit sträfwa, att wi hwar och en mätte fa lott i denna

sköna arfwedelen, och fördenskull taga oß noga till wahra att
wi icke samtycka eller bedrifwa weterliga upsäteliga synder, ty

med sädant ondt kunnom wi lätteligen göra oß arfwelösa och
forlora det himmelska oskjeliga goda arfwet. Detta ewiga

goda kunnom wi wäl genom wärt syndiga wäsende bortmista,
men efter fortjensten kan det oß dock icke tillfalla, ef mera in

ett barn kan sägas fortjena det gods efter foräldrarnas frän¬
fälle, som dessa i lifstiden genom Guds wälsignelse, egen möda

och beswär lagt tillsammans“, m. m.
14. Per Ringius, for af prosten Nils R. i Hor,

föddes i Torrlösa ⅓ 1713, blef efter enskild underwisning
student 1730, prestwigd 22 1738, magister s. K., tjenstgjorde

derefter i Hör, efter 1750 säsom v. pastor, till 1752, da

han tillträdde Träne pastorat, hwartil han wid walet er¬
hällit fa röster, men af K. M. bliswit utnämnd 1 1751.

Han hade 1768—1770 for sjuklighets skull vice pastor, men

begärde och fick s. K. bli honom qwitt, säsom warande nagor¬

lunda till helsan äterställd. Död 28, 1779. — Gift 1. *
1743 m. fröken Beata Christina Bagge, d. 1, 1767

dotter af ryttmästaren Erik B. och A. M. Ridderschöld. Detta

fornäma gifte, hwartill R. erhällit kunglig tillätelse, lände

honom dock till föga heder. En wid namn Bengt Persson i
Hör ingaf 2 1743 till domkapitlet en skrift, hwari han sökte
bewisa att öfwerstinnan Cronacker icke egde laglig rätt att till

Hörs klockarelägenhet kalla R., enär redan lysning afkunnats

for honom och bemälda frus dotterdotter, fröken B. C. Bagge,
Läfwensom bemälde sa kallade fröken icke hawer läng tid igen

innan hon barnsbörden aflügger“. R. erhöll 1 s. K., alles

efter det lysning skett for honom och B. C. Bagge, skikjøbref
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frän sin forra fastmö Geska Katrina Barfoth (se II. 282).

R. hade 4 soner, af hvilka Johan Adam war prost i Silf¬

skra, och 3 döttrar, af hvilka Dorothea Maria war g. m.
kyrkoh. P. Kock i Hörröd. 2. 1770 m. Annika Roth, dotter
af kronobefallningsman Roth i Lund och enka efter qwarter¬

mästaren Lundgren; R. sick med henne 4 styfbarn, men inga

egna barn.
15. Carl Fredrik Cronholm, son af kyrkoh. i

Glimäkra Lars C. och Sara Hallonqvist, foddes i Carlshamn
1, 1739, blef student 1754, prestwigd 1762 □ till husprest
hos greswinnan Silfwerhjelm, fødd Ekeblad, tjenstgjorde sedan

som extraord, pred, først wid Smälands kavalleri, derefter wid

sodra skanska kavalleriet, blef magister 1768, war adjunkt hos
sin far 2 är och hos prosten Lorich i Hjersas 9ar, blef pastor

här 1781, tilltr. 1782 och erhöll prostetitel 1795. Död 18
1801. — Gift 1. 1783 m. fröken Ewa Dorothea Tallberg,
dotter af en possessionat i närheten af Eksjö; hon dog i 1784

wid 31 ärs Alder. En son, fødd i detta äktenskap, dog i späd
Alder. 2. 1785 m. Anna Helena Nolen, dotter af kyrkoh.
Johan N. i Huaröd; detta äktenskap war barnlöst.
16. Abraham Ahnström, son af bätsmannen Sa¬

lomon Flinck och Katring Christophersdotter, föddes i Anund¬

sid i Angermanland .. 1753, fortjente som tjenstgosse sitt
uppehälle fran sitt 8de till sitt 16de ar, sattes 1770 i skola

i Hernssand, understödd af prosten Nils Bidenius och hjelp¬

samma sockenboar, men mäste om somrarna arbeta for födan.
1779 afgick han frän gymnasium i sistnämnde stad, besökte der¬

efter, forsedd med domkapitlets rekommendation, flera socknar

och erhöll vigticum samt begaf sig derefter till Upsala och blef
student. Han prestwigdes 1782 till husprest hos öfwersten

baron O. Tilas, blef 1785 amiralitetssuperintendenten Fahne¬

hjelms adjunkt i Carlskrona med Krlig lön i ett for allt af
200 daler och 2 famnar wed, 1789 notarie i amiralitetskonsi¬

storium och lärare wid äldre skeppsgosseskolan, pastor härstädes
efter extra ansökning 2, 1803, tilltr. s. K., erhöll fältprosts

namn, tour och befordringsrätt 1805, hvilket sedermera blef
kunnigt gjordt både genom Konungens egen nädigst lemnade

fullmakt samt genom Lunds Weckoblad och allmänna tidningar
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(enl. Ats egen uppsats i Rönb. Saml.). Død 7 1806. —
Gift 2, 1790 m. Anna Christina Lexelius, dotter af

hospitalssyßlomannen Olof L. i Upsala; hon öswerlede A.
och blef 2 gänger konserverad wid pastoratet. Barn: Salo¬

mon f. — 1792. — Hedwig Ehrespina f. A. 1796.
—

Dorothea Wilhelmina f. 1. 1798. — Carolina

Emerentia Henriette f. 1, 1804. — Christina Fre¬
drika.

17. Christian Tiburtins Monthan, son af en
kamrer wid Andrarums alunbruk, føddes 1746, blef student

1769, magister 1772, prestwigd P. 1773, tjenstgjorde 1799

i Harlösa, blef pastor har i 1807 och dog 2 1811. — Gift
m. foreträdarens enka A. C. Lexelius.
18. Justus Herman Tengwall, son af en köpman

i Malm och född der 2, 1750, blef student 1768, prestwigd
2 1776, pastor här 1½ 1812, tilltr. s. K. Død 7 1839.—
Gift 1812 m. foreträdarens enka A. C. Lexelius.

19. Carl Wilhelm Odman, son af prosten Carl Fre¬

drik O. i Listerby, føddes i Østad. 1788, gik i Lunds skola
blef student 1805, prestwigd P. 1811, vice amiralitetskom¬

pastor . 1828, ordinarie Th. s. K., pastor härstädes i 1840,
tilltr. s. K., erhöll prostetitel 1852. Död 1 1857.

Gift 7 1817 m. Anna Margreta Hoffgardh, dotter

af qvartermästaren Gottfrid H. Barn: Carl Fredrik f. 22.

1818. — Gottfrid Christian, f. 1822. - Bernhar¬
dina Petronella f. — 1820. — Engel Amanda f. 12
1824. — Gustaf Hoffgardh f. 1826. — Sara Wil¬

helming f. 2½ 1832.

Kyrkoherdar i Westra och Östra Wram.
1. Laurentius war prest härstädes 1420.

2. Nils Faalde flyttade prestgarden frän Ostra till

Westra Wram.
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3. Kund Pedersen efterträdde den näst forut nämnde

enligt ett pa kongl. geheimearchivet i Köpenhamn befintligt
koncept till syneförrättning angende en twist mellan nägra

bönder i Ostra och Westra Wram; detta dokuments Alder kan

ei noga bestämmas.
4. Peder Nielsson. Enligt kyrkoh. Stubs anteck¬
i
ningar om pastorer i Esphult war denne herr Peder født

Lemmeströ, war pastor i Esphult i 14 är och transporterades

for det kallets ringhet 1540 till Wram, der han dog 1569.
han skall jemte flera prester haft uppdrag att fordriffue Mune¬
kene her aff landet, som sig her och der udi Klosterne end for¬

dolde den enfaldige Almue med deris wrange Gudsdyrkelse at
bedaaren, Hans hustru hette Anna och war frän Fyen; dott¬

ren Maren blef gift med efterträdaren.

—

5. Tyge Persson war fodd i Norrtou i Frosta härad
gik i Malmö skola, dimitterades derifrän 1577, war kollega

dersammastädes 2 är och blef pastor här 1578. Wid biskops¬

visstation 1614 befanns allt wara i god ordning, och herr Tyge

kallas vir best eralmen 1617 synas tankarna om

honom warit sämre; biskopen wille visiterat pa palmsöndagen,
men pastor, ehuru derom underrättad, inwäntade honom icke,

utan afslutade gudstjensten fore hans ankomst; orsaken dertil
troddes wara den, att han icke wille att biskopen, skulle höra

honom pladdra om Christi lekammens heligeste mysterium

Herr Tyge dog 1618. — Gift m. Maren Persdotter, fore¬
trädarens dotter, som dog wid 70 ärs Alder. Barn: Peder

prost i Mellby. — Johanna g. m. kyrkoherden L. Brun i

Esphult.
6. Oluf Hansen, uppgifwes hafwa warit pastor här
1618—1641. Han byggde prestgarden i Wram. Wid biskops¬

visitation 1635 war nattwardsungdommen wäl underwisad. So¬

nen Jörgen war pastor i Hörröd.
7.

Thomas Andersson Vierius prestwigdes til

pastor här ⅓ 1641, forekommer som sadan 1648 och 1655 och

dog under kriget pa 1670talet, trol. 1676, hwarefter Wrams

pastorat till 1680 forestods dels af en herr Jöran, som 1679.
med sin famili gick öswer till Danmark, dels af P. Kühre,

som blef hospitalsprest i Christianstad. — Herr Thomas har
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1657 lätit i W. Wrams kyrka uppsätta ett epitaphium öfwer

sig och sin hustru Anna Truedsdotter. Deras dödsär hafwa

ei bliswit tillagda i inskriften.
8. Hans Pedersen Johannes Petræus) blef — 1669

prestwigd till stadskomminister i Christianstad och pastor i No¬

saby samt utnämndes 22, 1677 af danska konungen till pastor
i Christianstad, men blef snart derefter af swenska konungen

transporterad till Wram. I prot. wid Gärs härads prester¬

skaps sammanträde i Degeberga 1680 nämnes att K. M. be¬

hagat till Wram forordna forra kyrkioherden i Christianstadh
Herr Hans Pehrsson, at han i sa mätto for sine uthständne
travallier och beswär nogen hugnadt och hjelp igen kunne

bekomma. Hans ambetsed som pastor här är daterad 22
1681. Wid hans hitkomst, skall prestgärden warit alldeles for¬

fallen. Död 1686 eller i början af 1687. Hans enka Karna
nämnes 1699. Dottren Gundela blef gift med efterträdaren.

9. Johannes Haling, yngre sonen af kyrkoherden

i Köpinge Tuswe H., studerade i Upsala och äterkom derifen

1681 med rekommendation frän ärkebiskop E. Benzelius till
biskop Hahn; i Lund undergick han derefter prestexamen. Sä¬

som kunnig i Swenska spräket ansags han fortjent till snar be¬
fordran och blef wid unga är pastor härstädes; i fullmagten
dat. 2 1686 nämnes, att han ock till husets conservation
sit päbegynte ächtenskap med forra pastorns Herr Hans Pers¬

sons dette fullfölja mäste Han prestwigdes 1 1687 och
afgaf till yttermera wisso i s. K. en forbindelse att äkta fore¬

trädarens dotter Gundela Hansdotter. Hon war f. 1671

och öswerlefde honom. Han dog 18 1703. Sonen Tuswe
omnämnes som kornett.

10. Andreas Sehönbeck, son af arrendatorn Hans

Casparsson och bror till prosten Caspar S. i Wälinge och
kyrkoh. Christopher S. i Söfde, blef 1696 af Holger Rosen¬
kranz kallad till pastor i Allerum, hvilken kallelse dock ef blef

gällande, prestwigdes 2 1698 till pastor i Gammalstorp och

erhöll transport derifrän hit genom kgl. fullmagt 2½, 1704.

Död i forra hälften af ar 1723. Linnerius yttrade i ett bref,
att S. warit den berömlig och mycket wälbegsfwat, ährbar,
willig och stadig man, samt önskade mycket att hans Tygdiga
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och gudfruktiga hustru genom nägon god och meriterat man

bleswe i äktenskap conserverat. S. hade i lifstiden ef sparat
artigheter mot biskopen; i ett bref skrifwet 1698 heter det:
Eders Faderliga Högwyrdighet kan jag aldrig tillfyllest be¬

tacka for den stora gunst och bewägenhet han alltid lätit see

mot mig, särdeles for det Eders Faderl. Högwyrd., näst Gud,

har behagat forhielpa mig till denna lägenheten, hwarföre iag
och dageligen skal anropa om alsköns wälsignelse och wälständ

ofmer Ed. Fad. Högw. och hans hella huus; i sluttet af bref¬
wet heter det: Läst den aldrahögsta Guds ewinnerliga anbe¬

fallande indtil min dödsstund forbliswer“ o. s. w. S. lärer
warit gift 2 gänger; enligt prosten Hammeri bref skulle han

pa wären 1699 gifta sig med sin foreträdares i Gammalstorp
O. Hollstroms enka, och 1711 — blef han i Lund wigd med
Helena Katrina Ebeltoft, som öfwerlefde honom; hon

blef wäl ei konserverad wid Wrams pastorat, men likwäl gift,
nemligen med kyrkoherden P. Julius i Gullarp; med sin forre
man hade hon en son och twä döttrar; om de sednare är in¬

genting kandt, men fonen Hans torde warit prest och skolkollega
i Landskrona.
11. Nicolaus Robelius, bondeson frän Räby wid

wid Lund och född omkring 1678, prestwigdes § 1709 till
tjenstgöring wid Lunds Domkyrkoförsamling, kom derefter till

Christianstad, blef stadskomminister der och pastor i Rosaby

1713, foreslogs 1721 till Harlösa, blef 1723 pastor här, tilltr.

17725. Han anmälde 1726 att en 9drig gumma, kand for

stilla wandel, wid nattwardsgäng tagit oblatet och dermed stru¬
kit sig pa kinden, der hon hade bölder, samt tagit fingrarna i
munnen och med winet strukit pa samma ställe; som hon pa¬

stods og i barndom sa att hon wanligen strax efter en mäl¬
tid ei kom ihog att hon nyß ätit, utan wille änyo äta, sa for¬
anleddes formodligen ingen konsistoriell ätgard utaf hennes

mißbruk af sakramentet. Efter enhällig kallelse blef R. härads¬

prost + 1740. Död ⅓ 1747. — Gift 1. † 1712 med

Johanna Maria Torslow, dotter af forste stadskom. Seve¬
rin T. i Lund; hon dog i barnsäng § 1715. 2. med en

dotter af prosten Simon Palm i O. Sallerup. Sonen Simon
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föddes 1720; dottren Greta war gift med kyrkoh. H. M. We¬
sterdahl i Arrie.
12. Joan Bolmstedt, son af kyrkoh. Joseph Bolm¬

stadius i Tryde och født der + 1705, gik i Lunds skola,
blef student 1721, prestwigd 2, 1731 till prest wid östgötha

infanteri, phil. mag. 17734, pastor har i 1749, vice prost i

Gärds härad 1754, ordinarie prost . 1770, riksdagsman 1751,
60, 65, 69 och 71. Död 2 1777. Hans porträtt sinnes i

domkapitlets sessionsrum. — Gift 1. † 1735 m. Ingrid
Eleonora Renström, med hvilken han hade 3 soner och 2

döttrar; sonen Joseph war ingeniör; dottren Elisabeth
Katrina war g. m. prosten L. Stähl i N. Wram. 2. 2
1744 m. Agneta Sophia Schultz, f. 1710, d. 1797, dot¬

ter af Jacob Peter S., som war pastor i Kettilstad i Oster¬

götland och fjelf skaning, g. m. Katrina Kock. Barn: Ewa
Charlotta, g. m. prosten C. Hollbeck i Oderlunga. — Hed¬

wig Sophia, g. m. prosten N. Wadmann i Twing. — Ko¬

trina Lowisa, f. 1748, g. m. landskamrer P. 3. Lindman i
Malm. — Anna Christina, f. 1751, d. 1795, g. m. kap¬
tenen wid Kronobergs regemente Joh. Gust. Brock.

13. Peter Anders Hahn blef student 1739, magi¬

ster 1750, prestwigd 2, 1751 till tjenstgöring i Lund, pastor
wid Sprengtportska regementet, respondens wid prestmöte 1773,

kyrkoherde har 1778, titulär prost 1788, d. 2 1789. Ogift.
14. Isak Stenberg, fødd i Blekinge 1754, blef ma¬

gister i Lund 1778, prestwigd i s. K., extraord. batalions¬
pred. wid Kronobergs regemte 1779, pred. wid flottans eskader

i Stockholm 1780, pastorsadj. wid Clara forsamling derstädes
1782, extraord. kgl. hofpred. 1783, ord. kgl. hofpr. med säte

och stämma i hofkons. 1788, pastor har 2 1790, titulär prost
1792. Wid prestmöte 1799 höll han en predikan, som ar tryckt.

Amnet är: En upplyst Religions och Statsläras förenada
Wisher“. Ehuru ingen anhängare af Lupplysningen, hade

predikanten dock mottagit inflytelse af upplysningstidehwarfwets
smak. Predikan är alltigenom rhetorisk. Det heter: Adla

gudommeliga Wishet Dul Hwars Tolk, Iag foga skickelig

räkat blifra i dag. Upelda Mig Lär med sanna drag Mig
skilia Dig, fran allt hwad efter hopens lättetro och fäkunnig¬
V.
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het, sa ofta i werden endast oriktigt nämnes frän Dig, skyles
under din mantel, prälar med Ditt Namn Lär mig skilia

sundt och rent Menskoförständ, fran Grälens (om Han ock
wore aldrig sä lärd) grillfängeri, som dock aldrig blifwer an¬
nat, an en swaghjernas foster, till egen och andras forwillelse.

Men lär ännu mera Mig skilia nyttig wishet frän skadelig list,
loflig klokhet frän oloflig bedräglighet, fran Skalmens, Spits¬
boswens, sa när hade jag afen sagt Statsmannens beryktade

illslughet, som ätminstone mängengäng i werden warit endast
den Ogudaktiges Listighet, hvilken icke är wishet. Syr. 199.
197.

—

Uplysning är tidehwarfwets allmänt beskrutna

ord, som har, atminstone bor hafwa, sine skal for sig. Nära

60 sekler dro forflutna af werdens Alder, och nästan lika
mänga ärhundraden kunna räknas for närwarande menniskors
opplefde lärodr. Om wetenskaper och lärdom (säsom nägra

torde pästä) redan hafwa upphunnit sin högd; om konsterna

redan wunnit öfningens fulla färdighet (som for egen del jag
icke tror), derom mägar jag dock icke döma. Ganska längt

hafwa de forwisso hunnit. Men nul — de største bland We¬
tenskaper, de ofelbart adlaste, desse hwilka fordom inswepte i

mörker och oredighet gjort mera ondt in godt, fororsakat ohygg¬

ligheter i stallet for wälgerningar, i stallet for upplysning,
menniskotrygghet och lycksalighet wällgt forwillelse, eländen,
deeläggelser, desse, jag menar statslära och religion, skulle wäl

allena de bliswit warlemnade i mörkrets töckniga irrgängar¬
m. m. Menniskotrygghet och lycksalighet“ bestämmes säsom

religionens och statslärans mäl. Död 4, 1814. — G. m.

Charlotta Maria Docken, dotter af majoren Wilhelm D.
Deras son är regementsläkaren, dokt. Jan Olof Stenberg
i Malm, f. 1794; en annan son Carl Wilhelm, f. 1792,
blef student 1802, Gustaf Magnus, f. 1796, stud. 1805.

dottren Jeanette war g. m. prosteen E. Collin i Skabersjö.
15. Jöns Peter Lilieborg, son af en landtbrukare

och borgare i Sölwesborg och deß hustru Hedwig Oliva Hult¬

man, föddes i Gammalstorp 2½, 1772, blef skudent 1789,
magister 1796, prestwigd i 1798, kollega wid Carlshamns
skola s. K., rektor wid Helsingborgs skola 2 1805, pastor har

1, 1816, tilltr. 1817, titulär prost 1822, häradsprost 2
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1835, subelmagister 1847, lämnade prostetjensten 1849. Se¬
nior bland stiftets presterskap 1856. Død 2, 1857. - Gift
1, 1807 m. Anna Christina Boye, d. 9, 1807, dotter
af handlanden Swen B. i Carlshamn. Barn: Anna Chri¬

stina, g. m. kyrkoh. N. G. Herslow i Bösarp. 2. 22 1809
m. Hedwig Hultberg, dotter af frälsekamereraaren Peter H.

Hon dog 2 1817. Barn: Carl Peter, f. 1814, d. 1854,

phil. mag. och civil Ambetsman i Stockholm. — Maria Lo¬
visa, g. m. prosten, doktor G. A. Thestrup i Landskrona.

Wilhelm, f. 1816, zool. prof i Upsala. 3. 2, 1834 m.
enkefru Ulrika Charlotta Sebelius, fødd Contz, dotter
af en tullforwaltare i Strömstad; hon dog 2, 1849.

16. Carl Justus Lundgard, son af prosten Johan

L. i Cimbrisham, foddes derstädes 18 1807, gick i Malm

skola, blef student 1825, med. phil. kand. 1830, prestwigd 1.
1833, titulär vice pastor 1838, prebendekomminister i Fjelie

och Flädie 1844, kyrkoherde har 1858, tilltr. s. K.

Kyrkoherdar i Efweröd och Sönnarslöff.
1. Petrus Jensen war prest härstädes 1417 och 1420.

2. Beynt i Sönnarslöff war dekan i Gärs harad 1470.

3.Jörgen Pedersen war prest härstädes 1543.
4.Mauritius Olai prestwigdes i början af 1560¬

talet till minister ecclesiarum Effre et Synderslöff.“
5. Oliverius Georgii ordinerades 2 1564 till

pastor wid dessa forsamlingar.

6. Jon Gudmunsson nämnes som pastor här 1584

och dog 2, 1592. Han torde forut hafwa warit i Hörröd.
7. Nils. En prest med detta namn war har fore 1610.
Han war magister och hans hustru hette Marna.

8. Ole Jenssen, f. 1579, omnämnes 1610 som pa¬

stor härstädes; troligen hade han da nyß bliswit det. Wid
biskopsvisitation 1618 war biskopen ei nöjd med ungdomens
kunskap; for öfrigt war intet att anmarka. 1631 war forhäl¬
28

116
landet enghanda. 1628 war Ole Jenssen assistent wid Christi¬

anstads kyrkas inwigning. Under sina sista är hade han den

sorgen att se pastoratet forhärjadt af swenskarna och mäste sjelf

fly till Christianstad. Död 1647.
9. Stheen Pederssen Sommer, son af prosteen
Peder Stensson S. i Gärdstänga, föddes der L 1617, gick i

skola i Landskrona och i Lund och blef 1639 student i Köpen¬

ham, der han flitigt orerade och disputerade säwäl enskildt
pä regensen som offentligt pa auditorierne. Ar 1642 war han

hos kyrkoh. Hack Ennertsson i N. Rörum, men kallades 1643
till medhjelpare härstädes och blef dertil 3 s. K. prestwigd.
Hans forsta är här woro bekymmersamma. Om päsken 1644
härjade swenskarna hela orten; skartorsdagen och längfredagen

wägade intet folk komma till kyrkorna, men herr Sten war
likwäl tillstädes for att hälla gudstjenst. Pa hösten s. d. kom

en spensk ströfcorps till Efweröd midt under predikan 22 Sönd.

e. Trinitatis; emedan 2de tillförene slaget nogle ihiel der i

sognen och baade steget folk wed ilden i ynckelige maader, ja

pinte dem saa de bröde armene itu paa dem och en gammel
guinde blef död“ sa intogs kyrkofolket af forskräckelse och flydde
at skogen. Herr Sten blef af de swenska soldaterna illa be¬

handlad; de reswo sonder hans prestrock, fräntogo honom hatt

och stöflar, afklädde hans fastmö, som war pa besök hos honom,
och togo hwad de i prestgärden kunde komma öswer, saa de

haftde icke det de kunde sticke i deris mund, ja, jagede dem saa
begge nögne fra gaarden, saa de om natten maatte fly i ælen¬
dig maade paa skoven“ Som nu Herr Sten genom meddelad

underrättelse om swenskarnas ankomst räddat en dansk öswerst¬
löjtnant med hans corps frän siendtligt öferfall, dristade han

af fruktan for swenskarnas hämd ei qwarblifra i Efweröd,
utan begaf sig till Christianstad, men reste likwäl med stor

lifsfara ut och forrättade gudstjensten om sondagarna samt

bestridde andra forekommande presterliga forrättninger. Wid
päsktiden 1645 wägade han under 4 eller 5 wedkor icke komma

till Efwerd; under den tiden forrättade grannprestern guds¬
tjenst der, da nägot folk tordes komma till kyrkan. Herr Sten
sterwände i s. K. till sin forsamling, som sedan gaf honom
ett intyg, att han med all omsorg lätit sig wärda om deras
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andeliga och lekamliga angelägenheter, hwarföre han fortjente
mycken tacksamhet.. 1647 blef han ordinarie pastor efter Ole

Jenssens afgang. Han war om et ordinarie, dock tjenstfor¬
rättande prost nägon tid, ty i personalierna öfwer honom näm¬

7

nes att han visiterat i alla häradets forsamlingar. Död

i
1679. — Gift 1. med en dotter af prosteen Niels Bentzen

Lund; hon hade wistats hos sin mors moster, Maren sal. me¬
ster Nielses i Efweröd 2. 16622sönd. e. Trin. m. Elline
Pedersdotter, dotter af rädmannen och handlanden P. Thor¬

sen i Halmstad; de hade 3 soner och 4 döttrar, af hvilka 2
soner och 3 döttrar öfwerlefde fadren. Elline Pedersdot¬

ter öfwerlefde Herr Sten och blef konserverad af efterträda¬
ren; prosten Nissenius kallar henne den lustig och frimodig
enkal Hon afgaf 1, 1681 en attest att intet till pastors¬

ambetet hörande bliswit forsummadt under vacansen efter hen¬
nes man.

10. Jacob Simonsson war fødd pa Ingelstads
gärd i häradet af samma namn omkr. är 1656. Fadren Si¬
mon Jakobsson war arrendator af nämnde gard samt Smeds¬

torp och blef sedan borgmästare i Ystad; modren hette Katrina
Jakobsdotter. Farfadren Jakob Ebbeson war fødd i Tönders
1586, war en tid ridefogde pa Dybeck och dog 1657 som by¬

fogde i Østad, g. 1. 1621 m. Margreta Johansdotter, 2.

1648 med Elena Jörgensdotter. Farfadrens fader hette Ebbe

Pedersen och war borgare i Tönders, g. m. Marna Ibbs¬
dotter. — Jakob Simonsson kallade sig stundom Engelstad

med anledning af fodelseställets namn, och hans efterkommande
togo namnet Ingelotz; sjelf brukade han ei detta namn, sa

widt utg. känner. Han blef student i Lund 1671 och begaf

sig sedan till Upsala och wistades dels der dels i Stockholm
i 7 Kr. 1680 war han ster i Skine. Följande äret gjorde

han hos Kongl. Mit ansökning om Efweröds pastorat, pa den
grund att han wille gifta sig med prestenkan derstädes och war
kunnig i swenska spräket; sädana meriter wunno den tiden lätt

erkannande, och K. M. gaf 7 s. K. sitt bifall till ansöknin¬
gen, kom biskopen ei nägot särdeles deremot hade att päminng“

K. M. hade likwäl äret forut utnämnt Herr Lars i Ifwe¬
tofta till Efweröds pastorat (se pag. 61). Jakob Simonsson
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prestwigdes + 1681 till pastor här. Wid prestmöte 1695
predikade han. Han skref en sin och prydlig handstil. Død
+ 1699. — Gift med foreträdarens enka Elline Peders¬

dotter. Barn: Katring, g. 1. m. P. Lundstrom, 2. m. S.
Bang, pastorer i Fjelkestad. — Simon. — Helena — Mar¬

greta, gift med skolkollegan Erasmus Roluf i Christianstad.

Jöns.

11. Petrus Collin, son af kyrkoh. i Brunnby Mats
Mogensen, tog namnet Collin efter sin födelsebygd Kullen.

Han blef student 1690; i April 1699 nämnes han som utsedd
till pastor härstädes och prestwigdes dertill 2, s. A. Wid

prestmöte 1701 war han respondens. Han synes hafwa lifligt
intresserat sig for skolwäsendet; han har nemliggen donerat

1000 daler till en skolmästares underhäll och onskade att en
studeraad, nykter och ordentlig person, som jemwäl kunde un¬
derwisa i säng, bleswe utnämnd till skolmästare. Mellan C.

och fogden Christen Märtensson pa Maltesholm war stor

owänskap; fogden klagade öfer pastorns snikenhet och pästod,
att da han fatt en øde i likstol af en enka, hade han skickat

den tillbaka och sjelf gätt i stallet och sökt sig ut en bättre:

pastorn skaffade bewis att enkan gifwit honom tillätelse att
utbyta den først lämnade oxen mot en bättre, samt anförde af¬

wen att, da han welat till böters erläggande uppteckna en del

personer, hvilka kommit forsent i kyrkan, hade fogden ursäktat

dem och sagt: wi wilia ef weta af nägra efterpredikningar
och munklammer Prosteen Hellman trodde att fogden upp¬

fort sig kittsligt mot pastorn. Denne tyckte sig flerg ar der¬
efter hafwa funnit skal att anse fogden for irlärare, enär han

fällt mindre aktningsfulla yttranden om presterskapet, t. ex.
att presterna kunde göra likpredikan öfer en pölsepinde, samt

formodades hafwa nägra mißtänkta böcker (jfr. I. 128); i an¬

mälan härom forsäkrade C. sig hafwa widtaget denna ätgard
af omhet for fogdens själ samt af samma anledning nekat ho¬
nom tillträde till nattwarden. Fogden sade sig wid intet till¬

fälle forut hafwa fornummit att pastorn hyst nägon omsorg
om hans själ, utan hade han wid nattwardsanmälningar och
andra tillfällen, da de sammanträffat, endast talat om werlds¬

liga saker. Konsistorium, som fann det wara Schristeligt att
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styrkia ens salighets och samwetes befordran ansag Christen
Märtensson böra admitteras till nattwarden och anmodade hä¬
radsprosten att honom i detta hänseende betjena, hwarmed C.

war högst mißnöjd. 1730 lämnade han pastoratet at sin swär¬
son C. Blanius, men öfwerlede denne och begärde derefter
s. s. K. att fa lämna pastoratet at sin hustrus systerson Da¬
—
wid Ewensson, hvilket ocks bifölls. Död i Mars 1731.

Fräga war 1700 att C. skulle genom gifte konservera forra

presthuset, men huruwida det werkligen skedde, ar ei kandt.
Sedan nämnes han säsom gift med Karine Möllenstedt
dotter af prosten Dawid M. i Mällby. Enda dottren Elsa

Katrina war gift 1. m. C. Blancius, 2. m. kyrkoh. O. Bring
i Brönnestad, 3. m. prosteen C. C. Eberstein i Gladsax.
12. Christopher Blauxius 1730; se wid Ifwe¬

tofta s. 64.
13. Dawid Ewensson, son af prosteen Ewen Hans¬

son i Riseberga och född der 1699 2, gick i Landskrona skola,
blef student i Lund 1715, i Rostock 1720, magister i Lund
1723, prestwig tille domkyrkogdjunkt der og 17725, huspre¬

dikant hos greswe Arwid=Horn 1730, umämndes 18, 1731
till pastor härstädes, men tillträdde ei detta pastorat, emedan

han 28 s. K. blef hofpredikant och pastor wid lifdrabantcorp¬

sen. 17734 blef han pastor i Norrköping, erhöll prostetitel 1735
war riksdagsman 1740—41 och 1742—43, presiderade wid

prestmöte i Linköping 1744. Han har utgifwit flera predik¬
ningar, hvilka dro af christligt och bibliskt innehäll, hvilket
med wärma framställes; utan twiswel war han en af tidens
bäste predikanter i Swerige; ocksä egde han stort anseende som

predikant. Afwen war han latinsk skald, hwartill han skall
hafwa bildat sig under rektorn i Landskrona I. Wilborns led¬
ning. Att predika skall han hafwa lärt af professor Becker i

Rostock. For sin adla charakter ätnjöt han allmän aktning och
karlek. Död . 1751. — Gift 1736 m. Margreta Chri¬

stina Auriwillius, dotter af superintendenten Magnus A.
i Carlstad. I detta äktenskap föddes flera barn.

Es biographi forekommer i biogr. lexikon.
14. Jakob Palm, son af prosten Simon P. i O.
Sallerup och född der 1700, blef student 1715, prestwigd till
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tjenstgöring i Hardeberga T 1725, magister 1726, utnämndes

9 1731 af K. M. till pastor härstädes. Han omtalas sasom
en exemplarisk prest; hans allwar och wälmening idagaläggas
afen genom hans tryckta likpredikan öfer M. Ramel och
nägra hans skrifwelser som forwaras i domkapitlets archiv.

Adelns sedeslöshet och öfwermod samt allmogens bränwins¬

supande gäfwo honom isynnerhet anledning till bekymmer och
klagan. Han skref 1, 1743 till biskop Benzelius: Jemte

mänga elaka efterdömen af allt for tygelfritt forackt sa af kyrko¬

som annan lag, hvilka mänga af det fornämsta ständet gifwit
det nedrigaste, hwaraf detta sednare drager sädant slut, som ock
nu är bland dem ett allmänt ordspräk: de äro ei mer lag¬

bundne än andra jemte sädant hafwa ock ätskilliga utlätelser
af førständiga adeliga personer wid fortroligt samtal gifwit
Clero anledning att göra denna framstältning. De hafwa
nemliggen önskat att presteständet wille betjene sig af den be¬

stortning, i hvilken alla nu sta, sa wäl öfwer krigets olycke¬
liga forlopp som och andra bedröfliga omständigheter i riket,

till at for alla ständen med eftertryck wisa, hwad olycka och

förder allmän ogudaktighet, laster och odygder föra med sig,
alldenstund solklart är att dessa hafwa warit och Kro causa

moralis et physica till wär olycka. Af klokt och fornuftigt
folk, säga de, ar ofta foreställning pa riddarhuset gjord at en
del riddersmän med sit tygellösa leswerne emot kyrke= och an¬
nan lag ei skulle gifwa ofrälse män anledning at swärta fri¬

heten och ska det hat, som dätta ständet af de andre pa sig
lastat, men at all dylik moralisk foreställning strax af offor¬

ständiga ynglingar är bleswen erstbilerad, säsom ingrep i prä¬
stembetet. Nu wore tid, säga de, at hela prästeständet predi¬
kade med nägon allwarsam forestältning pa Riddarhuset, efter

Cavallierer ringa akta hwad de eljest predika. —

Eders

Faderl. Högwördighet täckes besinna huru wida det kommet
ar, när Khörare, wid gjord enskild foreställning af sin präst om
nägon forbrytelse emot lag, tor med fritt mod säga honom

under fyra ögon: Menen I att bonden nu mer är sä enfal¬
dig att han ef forstär dät kyrke= och annan lag endast brukas
at kufwa och twinga den fattiga allmogen med Harfor

skola wi alltid kufwas, när wi se de mägtiga aldrig bry sig
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om at leswa efter lagen, utan fa den saklöst öfwerträda¬

Derfore om ei regeringen lägger handen wid at pa nägot sätt
bota skadan, ar att befara, at den under askan liggande elden

aldrig saa forwäfwas kan, at den ju wid ringaste gifna till¬

fälle utbrister i fullan läga“. Troligen är det både pastorns
och forsamlingspatronens (Malte Ramels) äsigter som i denna

uppsats uttalas. For biskop Rydelius skall P. hyst sä stor
aktning, att han aldrig utan att buga sig nämnde hans namn;

efter honom hade han ocksa antagt bruket att skrifwa dät,
dätta o. s. w. Pes likpredikan öfwer M. Ramel handlar
om Guds barns stillhet i Gud och friwilliga öfwerlämnande

af all sin angelägenhet i Hans faderliga händer I perso¬

nalierna beskrifwes den salige herrens diarrhe och hæmorr¬

holdes coece med alla ledsamma päfölider“ Död i April
1772. — Gift 1. m. Anna Retzius, dotter af kyrkoh. i
Wänga af Linköpings stift Israel R. och Anna Rydelius,
biskop Rydelii syster. Barn: Simon Israel, past. Frstädes.
—

Racheel, g. m. J. Hofwerberg, past. i Ingelstad. — Mar¬

greta, g. m. prosten N. Hofwerberg i Barsebäck. 2. C.
1741 m. Caisa Fredrika Weltziin, enka efter stadskommi¬

nistern P. Sylwander i Christianstad.

15. Simon Israel Palm, foreträdarens son, fød¬

des + 1734, blef student 1751, magister 1760, prestwigd7.
s. K. till bitrade at fadren, pastor här 1772, tilltr. 1773, oppo¬

nens wid prestmöte 1775. Död efter nio dagars sjukdom af
flückfeber 2 1785. — Gift m. Philippa Nolen, dotter af
kyrkoh. Johan N. i Huaröd. Born: Johan Jakob, f. 1774,
d. 1845, notarie wid Lunds domkapitel. — Joseph, härads¬

höfd. i Götheborgs län, d. 1834. — Rutger, öferstløjtnant
wid skanska husarregementet. — Margreta Christina, g.
1. m. G. Malmstrom, 2. m. J. Schlyter, pastorer i S. Har¬
rie. Enkan blef konserverad af efterträdaren.

16. Joseph Noren, son af en klockare i Färlöf och
fødd P. 1756, blef student 1774, prestwigd 2½ 1781, batal¬
jonspredikant wid konungens eget wärsw. regtte 1782, pastor

här 1786, tilltr. 1787 och blef häradsprost 1795. Han njöt
aktning säsom en utmärkt hederlig man, och da han i en pre¬

dikan wid prestmöte 1795 skildraade, med Tit. 1, 7—9 till tert,
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den wärdig Herrans prest utom och i forwaltningen af det

embete, skola alla hafwa kommit öfwerens om att han skildrat

sig sjælf. Ur denna predikan må ett stilprof anföras. Wär
religions gudomlige Stiftare fann nödigt, till befrämjande af
sin forsamlings bästa, att i henne forordna wissa personer med
magt och skyldighet att lärg ordet och udela sacramenterna.

Det har i alla tider funnits de som tadlat denna Frälsarens
wisa och nädiga forfattning. Mindre uppmärksamme pa stiftarens

andamal, an pa de personers ofullkomlighet och brister, at hwilka

detta ämbete anförtros, hafwa de trott sig befogade att icke allenast
rata inrättningen säsom öfwerslödig, utan ock fördömma den

säsom skadlig. Ehuru man wißt icke saknar skal, hwarmed
man borde kunna öfwertyga desse korttänkte och oforsynte smä¬
dare om deras ofog, wet jag likwäl icke om det egnar nägon

präst, att möta dem med andra wapen, an med det ofortrut¬
naste bemödande att uppfylla sina pligter efter Stiftarens wilia.

Hwarfor skola wi icke en gäng bliswa lika ense om att
sälunda igenstoppa munnen pa smädarena, som de äro ense

om att anse och forklara og alle kika fortjente af forebrelsen:
—

En annalkande upplysning gör i början twiflande. I

mörkret ser man intet, i gryningen ser man illa. Begärom
icke att wära ähörare skola blindt tro oß pa wära ord. Det
gär icke an att med magtspräk eller myndighet wilia pä dem

truga öfwertygelse, aftwinga dem bifall. Inbillom oß icke att

wi for att öfwertyga hafve nog af en löslig kunskap. Ju
mindre städade begrepp, ju mindre grunder de hawa, som

twisla, ju enwisare äro de ock, ju swärare har man att fora

dem till rätta. Mätte de alltid sinna hos oß det ljus de sakna,

den upplysning de behöfwa, och mä wi med tälamod, enfald
och sanningens kraft besegra otron hos dem Predikanten

pyrkar allwarligt, att presternas leswerne må öfwereensstämma
med deras lära, da denna är ren och ostrafflig. Död 2, 1798.

Gift m. Philippa Nolen.
17. Nils Aman, prestson fran Jemtland och født 1759
blef prestwig 1781, furstlig hofpredikant 1783, derjemte pa¬

storsadjunkt i Stockholm och bataljonspred. wid enkedrottnin¬

gens regemente, pastor i Skartofta 1789, titulär prost 1795,
pastor har i 1798, tilltr. 1800. Pa kunglig befallning an¬
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modade riksdrotset Wachtmeister 1803 domkapitlet i Lund att
infordra Ars forklaring angende sin intagning uti orden

hwita lilian (jfr. IV. 215 f.). Han lär hafwa Knjutit
ett wißt anseende säsom talare och säsom sädan et saaknat yttre
gäfwor. Död 1 1805. — Han efterlemnade enka wid namn

Lovisa Ahlgren och sonerna Carl, prost i Söfde, och Hans
Malte, f. 1790, prest 1822, d. 1828, samt döttrarna Caro¬

lina Gustawa, g. m. efterträdaren, och en som war gift
med regementspastorn J. P. Landtmansson.

Ett stilprof må anföras ur As tal öfwer öfwersten m. m.

Hans Ramel 1799. Annu aldrig gick nägon obetungad til
det stora mäl, at hafwa — fylt sit ställe, forsäkrat sina ewiga

oden. Nei — detta aflöper ei med blotta forslager och önsk¬

ningar, men kostar möda — arbete. Eller hurus Uplyste
När war den sanne Medborgaren utan i strängaste nödwän¬
dighet at gifwa sig hel och hällen at sina yrken Huru män¬

ga trötta fjät mäste han ei taga i sin bange Huru mycken
trägenhet gifwa at sit arbete?

—

Kannom wär omar¬

derliga lycka, wi bemöda oß eiz wi arbetæ Li forgswes, men

for en hugnad, tillräcklig for wär tillfredsstallelse, ewig til sin
waraktighet. Eller skulle wi ängra de mödor wi haft, de be¬
kymmer wi kant, det arbete wi nedlagt pa eget och andras

wäl, när Gud och samwetet säger oß, att wi handlat rätt,
när uti Guds wälsignelse oswer wära anslag och wärk, wi

igenkanna bewis, at de täckas Gud, när lyckan gär føre oß
och det goda ryktet följer oß, och tacksamhetens, gladjens tär

wäter wär hand, när, omgifne af barn, som aldrig se, höra
eller nämna oß utan ömmaste rörelser, wi tillika fa luta wärt
trötta hufwud emot en makas brost, som gläder sig när wi

glade äro och gräter när wi gräta, när ändtligen Guds ande
wittnar med wär ande att wi äro Guds barn“

——

A. har

afen utgifwit en prestmötespredikan, hällen 1799, om gud¬
aktighetens inflytelse pa wär borgerliga rättskaffenher“. Om

pligterna mot öfwerheten yttras: Wi wete med hwad alt¬
ning Daniel talade till Nebucadnezar. Dan.. 2: 37. Wi se

huru Nathan skickade sig när han trädde fram for Dawid.

Han tillbad Konungen pa sitt ansigte, heter det 1 Kon. 1.

23. Wi hafwe Thekog qwinnans wackra tal infor Dawid,
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2 Sam. 14: 17., och Israels ord till Josua, Jos. Bok
1: 16 och Ittais ord till Dawid, 2 Sam. 15: 21 Kro
ef forlorade ur wärt minne. Mä desses tal, ätbörder och
upförsel forräda österlänningens smak, tänke= och lefnads¬

sätt; Men om, efter tidens anledning, wi likne dem, ga wi
säkrast till mälet for wär önskan, att wara rättskaffens un¬

dersäter Slutet af predikan lyder sälunda: Skulle än sam¬

hället glömma sig nog att icke se, icke wärdera wär fortjenst
om det trygghet och wäl, en efterwerld skall skönja derpa och
minnas oß med aktning och wälsignelse — och om afen den¬

na päräkning kan fela, om än en tid präster skola utskrikas

som skadedjur — Tälom oß — lätom ei wanwettet göra wär
trohet, wärt nit om intet. Wärom Herra Gud sta wi eller

falla. Det mäste wara nog for wär ära, nog for wär sällhet
att engäng erkannas och forklaras for gode och trogne tjenare
af Honom, som dommer oß, samhällen och werden. Amen“

Foreträdaren talade i annan ton till sing ämbetsbröder. Att

döma efter prestmötespredikningarna, hade Lunds stifts pre¬
dikanter taget ett stort steg framät mellan 1795 och 1799.

18. Lars Jakob. Engeström, son af Jonas E.,
pastor i Dahlköpinge, foddes i Landskrona 2, 1775, blef stu¬
dent 1786, magister 1796, prestwigd 2 1803, pastor har 2
1806, tilltr. s. A. Wid prestmöte 1814 höll han et latinskt
tal öfwer dokt. Lanærus i Ingelstorp och utnämndes derefter

till prost öfer sitt pastorat. Han war en formögen man.

Død 2 1833. — Gift 1. 1808 med Carolina Gustava
Aman. Barn: Axel Malte. 2. 1810 m. Maria Frost

d. 1858, dotter af prosten Lars F. i Skandr. Barn: Carl

Gustaf, f. 1810, med. dokt., d. 1847. — Jonas Mau¬

rits, f. 1811, landtbrukare. — Christina Charlotta, g.

m. kyrkoh. C. T. Rosenqwist i Westerstad. —Susanna
Mathilda, g. m. prosten J. R. Falck i Gladsar.
19. Christian Wilhelm Rhode, son af prosten

Christian R. och S. P. Wallin, føddes i Hwalinge i Hal¬
land d. 1802, genomgick Wexjö gymnasium, blef student

1821, magister 1823, docent i grekiska 1824, adjunkt i latin och

grekiska 1827, utgaf och forswarade 1830 en disputation i stallet

for prest= och pastoralexammen, prestwigdes P. s. K., blef pa¬
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stor har pa kallelse af patronus 2, 1833, tilltr. 1834, erhöll
s. K. prostetitel och blef prost i Gärs härad 2 1849.
Gift L. 1832 m. Katrina Sophia Berling, dotter

af akademiräntmästaren i Lund Carl Fredrik B. och Elis

Fredr. Palm, prestdotter frän Norrhwiddinge. Barn: Chri¬
stian Wilhelm, död som skolyngling i Lund. — Elisa¬
beth, d. ogift. — Carolina Fredrika, f. — 1838. —

Emma Wilhelmina, f. 2. 1841. — Magnus Fredrik,

f. 29, 1843. — Edward Herrman, 2
f. . 1845.
Skrifter see Lunds Stifts matrikel ar 1854.

Kyrkoherdar i Huaröd och Smensköp.
1. Jöns Knutsson nämnes som pastor har utan

tidsuppgift.
2. Astrad Nielsen prestwigdes till pastor har 2, 1567.

3. Suend Andersönn. En med detta namn synes
—
hafwa warit pastor här 1584. 4
4. Anders Jörgenssön (Stohl) forekommer som
pastor här 1610, 1624 och 1630. I V. B. är antecknadt, att
han war en beskedlig och enfaldig man, men hade de elakaste

Khörare.
5. Peder Söffrensen Fristrup forekommer som

pastor här 1648 och lede ännu i slutet af ar 1681, troligen
till 1683, men hade flera ar forut lämnat ämbetsforwaltnin¬

gen. Han berättas hafwa warit öfwer 100 ar gammal de
han dog. Hans dotter Maria war gift med eftertradaren.
6. Daniel Ingwarsson Sommar, f. 1647, blef
prest — 1673 och skötte derefter säsom vice pastor detta pa¬

storat till 1683 och bodde under denna tid i Swensköp, blef
sistnämnde är ordinarie pastor och dog ⅓ 1705. I Swens¬

köps kyrka tilldrog sig dominica Lætare är 1683 den ohörlig
exceß i det en bonde, som annars war kand for anständig

wandel, drucken äterwände frän en marknad och red spä en

kringskodd hoppa“ in i kyrkan midt under predikan. — S.
war gift med foreträdarens dotter Maria Frisdorph och

hade med henne sonen Jöns, past. i Hofby, och døttren
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Elsa, g. 1. m. Hans Jostson, past. i Borreby, 2. m. O.

Hindbeck, prost i Qwerrestad. Enkan lede ännu 1709 och

fordrade boningsrum for sig i prestgärden.
7.Elias Georg Wedege 1708—1712, se wid
Mörrum.

8. Nicolaus Bruzelius, bondson frän Bruses i

Hängers socken af Wexjö stift, føddes + 1669, sattes 1680
iWerjo skola och blef 1694 student i Abo, der han sick infor¬

matorsplats hos domprosten Laurbeck. Da denne 1696 blef
biskop i Wiborg, folide B. honom dit och sattes 1699 till

rektor wid derwarande skola. 1700 blef han magister och

1705 lektor i grekiska wid Wiborgs gymnasium. Dä ryssar¬
na bemäktigade sig Wiborg, mäste han fly derifrän 1706,

och hela hans egendom blef forskingrad. Följande æret blef
han ater insatt till sitt lektorat, men 1710 mäste han änyo
undan siendens wäldsamhet fly frän hus och hem. 1711 22
blef han prestwigd i Borgs och begaf sig 1712 till Stockholm

for att ska befordran i Swerige; han utnämndes Th. s. K.
till Huaröds pastorat, hvilket 1713 tillträddes. Da hans

ankomst dröjde öfwer den første Mai, anhöll konsistorium att
en af de foreslagne mätte fa Huaröds pastorat, med hvilket
B. troligen ei bleswe nöjd. I Juni ankom han hit. 1715

hände honom den olyckan, att en häst stupade med honom, da
han skulle rida till. Spenskop; af detta fall led han i all sin

tid. 1736 wille han at sin son afsta pastoratet, men weder¬
börlig tillätelse dertill wanns icke, nästföljande Kret blef so¬

nen vice pastor. Död 3 1737. - Gift 1702 m. Katrina

Pryß, prestdotter frän Finland; hon afled 1736, hwarefter

hennes man endast önskade att äfwen fa fara hädan i frid.

Barn: Nils; efterträdde fadren. — Jonas, prost i Hwel¬

linge.— Johannes, past. i Bösarp. — Maria, g. m.
rektor C. Schierling pa Wisingss. Deputom en son och en

dotter, som dog fore föräldrarna.

9. Nils Brugelius 1738—1749, se wid Trelleborg
II. p. 125.
10. Johan Nolen, son af stadskomministern Anders
N. i Malmö och född der 1708, blef student 1725, prestwigd

1. 1735 och efter enhällig kallelse af K. M. utnämnd till
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pastor här . 1750. Död 1 1766. — Gift 2 1737 m.

Anna Margreta Kiökemeister, som äfwen blef gift med
efterträdaren. N. hade med henne 4 soner och 8 döttrar samt
ofmerledes af 2 soner och 6 döttrar. Sonen Casten war

pastor i O. Torp. Dottren Anna Helena war gift m.

prosten C. F. Cronholm i Träne och Philippa 1. m. kyrkoh.
Simon Palm i Efweröd 2. m. prosten Joseph Noren derstädes.

11. Olaus Hjersovius, son af kyrkoh. Daniel H.
i Finja och född der 1718, blef student 1735, begardes 1741
till medhjelpare af kyrkoh. Duromontan i Röke och prestwig¬

des 28. 1742 till biträde i N. Rörum. Han mißtänktes
1744 for att der sta i brottsligt forhällande till en af kyrko¬

herdens döttrar, som födde ett oäkta barn. S. K. anmälde

han att han icke längre kunde garstanna der, emedan hans
helsa genom siagrenge alldeles forsattes“; pastorskan och

hennes döttrar alldeles forstörde hans andakt och meditationer,
i det de gingo utanför hans rum, skikade genom rutorna,
bullrade pa fonstret, hardt stampade och kastade uppfer

honom pa loftet.“ Folsande æret anhöll=hansatt fa flytta ur
presthuset och ska sig annat logis, tills han antingen kunde

fa missin till annan ort eller ock enigheten mellan honom och
presthuset kunde bliswa äterställd. I breswet härom yttras

till biskopen: Med all ospard flit har jag änteligen formätt
i thenna forbudna Jackttiden forskaffa mig nägra stycken foglar.
Skulle önskat at thet warit af thet større slaget, men the se¬

nare äro icke har nära a orten till fängs; ber dymedelst al¬

dradmjukast att thenna min ringa gäfwa mä dock hos Ed.

Faderl. Högwördighet säsom wählment uptagas.“ 1761 war
han i Röke och angafs att hafwa forfört en af kyrkoh. Fricks

döttrar samt lades att sig frän prestämbetet afhälla, tills

han sig lagligen befrigt frän beskyllningen. Huru dermed af¬
lopp är ei kandt, eiheller om han da war enkling, eller hans
forsta hustru ännu lefde. 1766 1, blef han utnämnd till

pastor härstädes. Död P. 1776. - Gift 1. m. en dotter af
kyrkoh. Lars Frost i Hästweda. 2. 2 1768 med foreträda¬

rens enka Anna Margreta Kiökemeister, f. — 1713
d. 21, 1783, dotter af kyrkoh. Frans K. i Raflunda.
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12. Johan Georg Lieberath 1778—1797, se wid

Frenninge, III. 144.
13. Erasmus Ludolph Nolleroth, son af pro¬

sten Jöns Peter N. i Tygelsjö och född der P. 1756, blef
student 1773, magister 1781, prestwig i s. K., vice kollega

21. 1779 och ordinarie 1780 wid Carlskrona skola, rektor
wid Cimbrishamns skola 1786, pastor här 2, 1796, tilltr.
1797, titulär prost 1803. Död P. 1823. — Gift 1787

m. Maria Christina Nilsson, dotter af en handlande i
Carlskrona. Barn: Carl Gustaf, häradsskrifware i Ble¬
kinge. — Bengt Jakob, fanjunkare. — Elias Adolf, kro¬

nofogde i Westergöthland. — Helena Elisabeth.
— Chri¬

stina Lowisa, g. m. kyrkoh. A. Lagerlöf i Backaryd.

Gustawa Maria.
14. Per Neosander Anglin 1824—1850; se wid

Hofby IV. 92.
15. Axel Wilhelm Hasser, son af en kapten
wid Wendes artilleri och född i Malms 2, 1806, blef stu¬

dent 1823, prestwigd 2 1829, tjenstgjorde som vice pastor

pa flera stallen, blef pastor har i 1849, tilltr. 1850. Han
sysselsatte sig städse med theologiska studier och deltog medelst
inssända tidningsartiklar, i konservativ anda, uti discussionen
af kyrkliga fragor. Död 1 1853. — Gift 1850 m. Anna

Sophia Aspegren, f. 1826, dotter af prosten Johan Jakob

A. i Gesste. Barn: Johanna Lowisa Maria.

16. Anders Samuel Schartau, son af prosten

Henrik S. i Lund och född der 7 1793, blef student 1810
prestwigd — 1819, innehafware af klockarelägenheten i Tom¬
marp 1832, pastor har . 1853, tilltr. 1855. Død 7 1856.
Gift . 1832 m. Lovisa Ask, hwars fader Olof A. war

handtwerkare. Barn: Henrik Samuel, f. — 1833, snickare¬
gesall. — Katrina Eleonora Charlotta, f. 28, 1835.
— Sophia Lovisa Margreta, f. ⅓ 1838. — Anna

f. — 1841. — Clara, f. — 1844. — Johan Fredrik

f. L 1845.
17. Per Braun, son af frälsebonden Swen Persson
och Thoa Nilsdotter, foddes i Qwiinge P. 1811, blef efter

skolgäng i Christianstad student 1830, prestwigd 2 1837,
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huspred. hos riksdrotsinnan Wachtmeister pa Lungby 1841,
innehafware af klockarelägenhet i Ifwetofta 1854, kyrkoherde

har i 1857, tilltr. 1860.
Gift d. 1841 m. Anna Sophia Ahström. Barn:
Sigrid Petronella f. 1842. Lydia Concordia f. 1849.
Frans Joel f. 1851.

Kyrkoherdar i Hörröd och Maglehem.
1.

Zacharias. En sä benämnd pastor skall warit

har 1538.
2.

Jonas Gudmundsson prestwigdes 1563 till pa¬

stori Maglehiem og Höridt“ men torde sedan hafwa fatt
transport till Efweröd; se s. 115.

3. Lauris Olsen war paastor har 1578, afvensom
1584.

4

og

4. Swend Andersön forekommer som pastor här

1610, men synes icke hafwa warit här länge derefter. Han
war sannolikt född i Göinge härad.
5. Peder Jenson, bördig frän Ribe, hade enl. V. B.

warit lärare for nägra smä jungfrur hos herr Otto Ugerup.

1649. klagade han ofter inkomsternas ringhet och begarde till¬

skning. Han uppgifwes hafwa warit pastor här 1616—1655.
Dock torde det sista ärtalet wara osäkert.. 1620—1649 war
han säkert här. Wid biskopsvisitation 1630 war ungdomens

kunskap hielplig.
6.Peder

Hansen nämnes som prest härstädes i en

kapiteldom 2 1655, men möjligen kunde tillnamnet wara

felskrifwet.

7. Jörgen Pavellssön war pastor har 22, 1655
och skall afgatt 1657.

8. Jörgen Olsen, son af pastorn i W. Wram Oluf
Hansen, blef pastor har 2, 1657 och dog 2, 1667.
9. Hans HanssonFrom blef prestwigd till pastor

här—

1667. Om honom forekommer i Rönbeckska samlin¬
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garna: Han hade wäl det forsta Kret den swärigheten att
han i nägra mänader mäste afstä pastoratet, emedan en annan

genom orätt foregifwande hade utwerkat sig kongl. fullmagt

men blef dock strax efter restituerad“ Efter fredslutet 1679.
afgaf han en uppsats angende sina inkomster; den begynner

sa. I Jesu Nafnt anlangende de gravamina, som er befallt
at Opsette hvert Herredh for sig og huer Sockneprest derudi
da i underdanighed fremstilles af migh undertecknadhe som ef¬

terfølger; han uppgifwer att kallet war ringa, att Magle¬

hems socken, som forr warit god, nu war genom kriget ut¬
armad Lor ved ideligh durcktogh swæckit“ och att Hörröds

socken hade blott steril mark. Död i slutet af är 1684 efter¬
lämnande hustru och barn i ganska fattiga wilkor.
10. Petrus Ramelius tillhörde säkert genom sin

bord Strengnäs stift, enär han af biskopen derstädes C. Lith¬
man J. 1684 blef anmäld och rekommenderad till befordran

i Skäne. Han hade säsom prest wid nägot regemente kommit

hik ned och synes wid nämnde tid hafwa warik bosætt i Hör¬
röd. Följande Kret erbjöd biskop Hahn honom N. Rörums

pastorat, men R. swarade i ett högst ödmjukt bref, dat. Hör¬
redt 7 s. K., at han Lerkannande biskopens höggunstiga ihog¬
kommelse war nöjd med sin ringa condition wid regementet

och wille läta den vacantien sig ga forbik. Itett annat bref
af 1, s. K. kackede han for støpens anbud af Hornøds pasto¬

rat, men, som hospitalspredikanten P. Kähre i Christianstad

sökte det, wille han for dennes skull och for andra widhän¬
gande swärigheter afsta frän det gunstiga tilltrade, som Hans

Faderl. Höwyrdighet honom nädgunstigt oppna täcktes“. Or¬

saken att R. slunda afsade sig anbuden af befordran war sä¬
kert den, at biskopen derwid fastat wilkoret af konservation
hvilket R. e kunde uppfylla, emedan, sasom han yttrade i ett

bref till prosteen A. Hellman, Löwersten wille ändtligen att

han skulle gifta sig med Commisariskan Om öswersten eller
biskopen lyckades att anstifta äktenskap for R., ar ei kandt.

Han blef pastor i Hörröd och tillträdde detta pastorat 1686.
Död 17724. Hans hustru hette Bereta.
11. Andreas Ramelius, brorson till foreträdaren

och son af en inspektor wid ett tegelbruk i Eskilstung, foddes
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i Walby socken i Södermanland 2 1686, upptogs i farbro¬
drens hus 1698, blef student 1705 och prestwigdes 2 1709

till tjenstgöring härstädes, blef pastor 1, 1724 och installe¬

rades af biskop Linnerius 1726. Død 7 1730. Gift 22
1709 med Magdalena Roos, som öfwerlefde honom och
1740 blef gift med bokhällaren Gran wid Andrarums alun¬

bruk. Sonen Johan blef pastor i O. Ljungby. Dottren

Maria blef gift med fadrens efterträdare. Annu en dotter
wid namn Ingeborg omnämnes.

12. Jacob Reslow, son af pastorn i Wallby Ake
Nilsson R. och född der 1698, blef student 1716, prestwigd
2. 1726 till tjenstgöring i Wallby och Ulstorp, pastor har
1731 och dog 2 1742. - Hustrun hette Maria Rame¬

lius, och deras son Anders blef pastor i Silfäkra. En

annan son wid namn Jonas, dog i barndomen.

13. Lars Nogell, son af bonden Jöns Larsson och
Anna Persdotter i Eskeröd af N. Rörums socken och född der

h. 1692, sick sin forsta underwisning jemte kyrkoh. Trigsrds

soner af A. Kenorin, som feden blef relkon i Helsingborg, dit
R. folide honom 1708. R. blef student 1715, hade derefter

kondition hos kyrkoh. Nobelius i Tommarp samt hos P.

Iwarsson i N. Rörum och N. Ringius i Hör, blef 17725 kol¬

lega wid Helsingborgs skola, pastor härstädes § 1744. Han
erhöll 1749 foreställningar af domkapitlet, derfore att han, da

hans Khörare, hvilka woro mißnöjda med att fa honom till
pastor, offrat mindre än han wäntat, hade utfarit i härdord

och sagt att den, som kunde offra, men ef gjorde det, wore en

kyrkotjuf. Man kan forundra sig öfwer att ei strängare
näpst följde pa en sädan forseelse, under en biskop, som an¬

sägs for en kraftfull man. R. war omättligt korpulent; han
afled 7 1751. — Han blef + 1736 trolofwad och 2
1745 gift m. Elsa Maria Mandorff, som öswerlede ho¬
nom och med hvilken han hade en son och en dotter.

14. Andreas Sjöbohm, blef student 1719, kollega
wid Helsingborgs skola 1735 och prestwigdes 1736, blef pastor

här 2 1752, tilltr. 1753. Han sökte 1768. Norrhwiddinge
pastorat, men uteslöts frän forslag, säsom warande utlefwad.
Død 9 1770 wid 71 ärs Alder. — Han war gift, 1. m.
K
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Anna Christina Julius, 2. m. Margreta Hilander,
en slägtinge till prosten Hilander i Norrhwiddinge, som 1766

anmälde i konsistorium, att komministern Nykiörck (se wid
Höja IV. 189) öswertalat Sjøbohm, hustrun owetande, att

ings ett kontrakt, enligt hvilket Nykiörck skulle blifwa perpe¬
tuus i pastoratet Barn: Benedikta Jakobing, g. m.

aboen Anders Larsson i Horröd. Botilla Maria. Ulrika

Christina.
15. Petrus Seherstrøm, født 1716, blef student

1732, prestwigdes + 1744 pa kallelse till husprest hos en
greswinna Wellingk, som likwäl, sedan han bliswit ordinerad,

hwarken begannade hans tjenst eller lönte honom, med anled¬
ning hwaraf konsistorium P. 1745 päminte henne om hennes
skyldighet att gifwa honom underhäll, tills han wunne nagon
befordran. Huruwida päminnelsen nägot werkade, ar ef kandt.

S. war öfwer 20 ar pastorsadjunkt i Ousby, blef pastor här
h. 1770, tilltr. 1771 och dog i 1789. Enligt Elmgrens an¬
teckning war han den gammal hederlig prestman: Hans hu¬

stru Anna Maria Stare skal forut hawa warit gift med
pastorsadjunkten I. D. Stare. Dottren Sara Maria, g.
m. kommissarien Mosell, sokte nädär efter fadren; enligt en
annan uppgift war hon gift med en krigskommissarie Joh.

Wikman.

16. Pehr Køek, son af handl. Philip K., føddes i

Christianstad 1728, blef prest J. 1753, magister 1756, war
tilkforordnad pastor wid östgötha infanteri 175762, vice pa¬

stor i Träne 176870, i Köpinge flera ar, blef pastor här
3. 1789, tilltr. 1790. Död. 23 1791. — Gift m. Doro¬
thea Maria Ringius, prestdøtter frän Träne. Barn: Anna

Margreta, gift 1807 m. Japhet Borggreen, hvilken dog som
obefordrad prest. Katrina Maria, g. m. klockaren Hoffmann
i Hörröd. Ulrika, ogift. Carl Adam, borhällare. Hen¬

ning, gefäll.

.

17. Erik Johan Angelin, son af 1ste stadskommi¬

nistern i Lund Nils A., föddes i Ousby 18, 1739, blef stu¬

dent 1748, magister 1760, prest 2 s. K., antog 1764 kondition

hos en kyrkoherde i Wermland samt erhöll permission med bi¬
behällen rättighet till tjenstärsberkning, foreslogs 1785 till
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Ousby pastorat, blef pastor här 2 1792, tilltr. 1794. Död
1 1808. Han war gift med foreträdarens enka D. M. Rin¬

gius. Barnlös.
18. Olof Ahlstrøm, troligen prestson frän Gesste,
blef prestwigd .. 1773, pastor i Cimbrishamn . 1799 och

erhöll transport hit + 1809, tilltr. 1810. Död — 1812 wid

63 ärs Alder. — Gift d. 1779 m. Andriette Katrina
Bruzelius, dotter af kyrkoh. Johan B. i Bösarp. Sonen

Swen, f. 1793, blef student 1813, Johan dog som obefor¬
drad prest och Nils Peter som student.

19. Martin Lauren war son af kyrkoh. L. Frost i
Skanör, men tog tillnamn efter sin morbroder och uppfostrare,

prosten Lauren i Haslöf. Född i Arrie 1762 blef han student
1776, magister 1781, docens i latin 1785, prestwigd 1 1791,
pastor här L. 1812, tilltr. 1814. Han saknade ei kunskaper,

men war ytterst opraktisk och i umgängesliswet tafatt. Ett af

honom 1794 utgifwet minnestal öfwer en femärig student var
büttreiskriftet immängen produkt af den tid er de more,

det heter t. ex.: Din odödliga ands har wunsten fristad,
dit bedröfwelsen aldrig hinner. Till din sälla höjd wäga
wära bekymmer aldrig nalkas. Gladje och frid regera der
utan uppehör. Inneslutten i din Forlossares famn har du fun¬

nit en sällhet, som af inga skiften stores. Himlarnas Drott

har pa dig sullkomnet de löften, som af Honom i det saliga
dopet bliswit dig skankter m. m. L. dog i 1835. — Gift
1814 med Gertrud Elisabeth Kiellstrøm, d. 1831, dot¬

ter af første landtmätaren i St. Kopparbergs län Nils K. och
Katring Eleonora Hult; hon hade forut warit gift 1. m. hof¬

predikanten Engzell i Ostra Torp, 2. m. prosten Callmani

Grönby.
20. Nils Peter Müller, son af en stadswaktmä¬

stare i Malms och född der 1, 1792, blef efter skolgäng i
Malms student 1811, prestwigdes + 1819 och blef pastor här

1. 1837, efter att hafwa warit eensam skande til pastoratet,
som tre gänger anslogs ledigt till ansökning. Tillttädet skedde

s. K. och prostetitel erhölls 1845. Enligt stiftsmatriklarna har
han utgifwit ätskilliga öfwersättningar frän tyska, franska och
engelska spräken. Död 1, 1854. — Gift ⅓ 188 m. Jane
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Meggeson, dotter af Thomas M. och Sally Junner i Dur¬

ham i England.

21. Nils Adolf Landergren, son af prosten Nils
L. i Mjellby, føddes derstädes 2 1806, gick i Sölwesborgs

skola, blef student 1822, prestwigd 7, 1830, innehafware af
klockarelägenheten i Mjellby s. K., erhöll vice pastors titel 1834,

forestod Mjellby pastorat 1835—1851, bles pastor har 22 1855,
tilltr. 1856.

Gift + 1831 m. Ulrika C. Rönström, hwars fader
war fältkamrer Thomas R. Barn: Nils Ludwig Victor

f. 14, 1832, forgare. Thomas Rolph Tycho, f. 21834,
student. Anna Gustawa Dorothea, f. — 1837. Nils
Axel Seth, f. 2 1839. Carl Ernst Olof och Ulrika

Maria Wilhelmina, f. — 1841. Thomasine Lydia

Georgina, f. — 1843. Augusta Ester Elisabeth och
Ida Emilia Sigismunde, f. — 1845. Lovisa Oliva

Seraphia och Thekla Rachel Aurora, f. — 1847.
Sophie Gennette Emilie, f. — 1849. Christian Fre¬

drik Theodor f. * 1852.

Kyrkoherdar i Widiskefle och Degeberga.
76.
P 1400stalet lära dessa socknar haft hwardera sin prest,

men detta förhällande synes icke hafwa egt rum 1584. Henrik

Brade erhöll 1568 for sig och sina arfwingar, som bo pa
Widtsköfle, patronrätt till Widtskösle kyrka, med skyldighet att

hälla en god, gudfruktig och lärd prest¬
—

1. Petrus de Aahus, Presbyter de Withschöfle, skankte

1348 at ärkebiskopen i Lund en gärd i Häglinge och en i

Olmestorp.
2. Jens Fatherson forekommer som prest här 1417.
3. Jep i Widtsköwelt nämnes samtidigt med 4. Jens

Holgersen i Deiebergh 1491.

5. Hans Ipsen,
6. Göde Person och
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7. Christen Nilsson nämnas som pastorer här, men
utan tidsuppgift. Mähända äro de twä sistnämndes till¬

namn oriktiga, och personerna desamme som forekomma under
neris 8 och 9.

8. Gedeon Lauretz war pastor här 1584 enligt det
Krets hyllningsakter, säkert redan 1573. Sonen Jöns war

prost i Raflunda.
9. Christen Miehelsson war här 1610 enligt hyll¬
ningsakterng for detta Kr. V. B. nämner ock en herr Christen

som pastor här.
10. Hans Adriansen Göe forekommer som pastor

här 1624 och hade troligen da icke länge warit det. Wid bi¬

skopsvisitationer 1631 och 35 befanns han sköta sitt kall for¬
swarligt. Han mäste 1645 wid swenskarnas anfall fly till

Christianstad; de fordrade nogle snes daler af honom. 1646
war han prost i Gärs härad, men hade 1648 lämnat denna

befattning at en vikarie. Hans dödsär är ei uppgifwet.

11. Christen Lauridsen Klim prestwigdes till

pastor har T. 1850 ach nämmes 1652 i en kattelsdom sasom
prest harstädes. 1680 war han kjenstforraitande haradsprost,
men utnämndes forst 28 1681; det war wäl af medlidande

med den gamle mannen, som biskopen lät honom fa hedren
att heta prost, ogktadt han ei kunde wara synnerligt werksam

for uniformiteten. Död 1682. - Gift m. Elisa Jakobs¬
dotter, som blef konserverad af eftertradaren.

12. Hans Jakobson, som fatt namnen Tolosanus
och Wittberg, hvilka han dock icke sjelf brukade, erhöll rättig¬
het att, ehuru ef född i Swerige, der söka och emottaga befor¬

dran samt blef 2 1682, i anseende till foreträdarens swag¬

het och oförmögenhet att ämbetet bestrida, kallad af Kiell Bar¬
nekow till medhjelpare härstädes med tillförsäkran om succes¬

sion till pastoratet. S. K. prestwigdes han 2 till ordinarie
pastor och gifte sig 1 1683 med foretradarens enka Elisa

Jakobsdotter. Död. 1 1711.
13. Laurentius Hartwig Nave, son af inspek¬

toren Lewin R. pa Krageholm, blef prestwigd P. 1708 till
tjenstgöring i Haslöf, pastor i Skarby 1710 och erhöll trans¬

port hit 1712, blef prost i häradet 1748 (jfr. wid Köpinge I.
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Mandorffs biographi), säkert for sin höga Klders skull, men
mäste 1754 lämna utöfningen af prostämbetet. Han war en
rik man och uppgifwes hafwa bliswit 90 ar gammal. Död

1770. — Gift m. Christina Blancius, enka efter prosten
Widingh i Oppmanna. De hade en son, med hvilken namnet

Rawe utdog.

14. Christian Hagerman, son af stallmästaren

Jöns H. och Sara Filenius, føddes pa Widtsköfle 1729, blef
magister 1754, prestwigdes 1755 — till husprest hos greswe

G. Hamilton, blef sedan pastor wid sodra skanska kawalleriet,

pastor här 1773 2, titulär prost 1783, häradsprost 1791,
afsade sig prosttjensten 1795 och pastoratet 1805 samt dog 22
112

1808. — Gift 2 1767 m. Anna Helena Utterkom, f. 2.

1742, dotter af prosten Maurits U. i Ullstorp., Barn: Carl,
major wid skanska dragonregementet. Gustaf, handlandei

Østad. Jonas Philip, bankir i Paris. Anders, döfstum.
Kjell, handlande i Ystad. Sara, g. m. handlanden Gram

i Christanstad, Christina, g. m. handlanden Dittmer i
Stralsund. Hedwig, g. m. med. dokt. Ulfsberg. Sophia
Amalia, g. m. fadrens eftertradare.

15. Olof Gottfrid Horster, son af prosteen Hans
H. och född i Klinta 2 1770, blef student 1783, phil. mag.
1790, prestwigd 2, 1794, pastor har i foretraderens lifstid

13, 1805, honorarieprost 1842, riksdagsmann 1823. Död. 17.
1823. Han omtalas säsom en man med godt hufwud och en
angenäm umgängesmenniska. — Gift, 1802 m. foreträdarens

dotter Sophia Amalia Hagerman. Barn: Hans Chri¬

stian, f. och d. 1803. — Amalia Elisabeth Helena, g.

m. efterträdaren.
16. Per Olof Olin, bondeson frän Lineryd af
Wexjö stift och född der 1, 1786, genomgick Wexis skola och
gymnasium, blef student 1809, prestwigd d. 1822, phil. mag.
wid promotion i Tyskland 1819, hvilken grad s. K. blef legi¬

timerad“ (Lunds stifts matr. 1854), pastor här 1 1825,
tilltr. 1826, titulär prost 1839. Død 2 1856. Gift 14
1826 m. Amalia Elisabeth Helena Horster, f. 1806.
Barn: Olof Gottfrid, f. 1827, phil. mag.
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17. Carl Wilhelm Liedholm, son af handlanden
N. O. Liedholm och E. B. Rooth, føddes i Wimmerby 18,
1822, blef student 1840, prestwigd 2 1849 till huspredikant

hos greswe T. Thott pa Skabersjö, erhöll jus indigenatus i
Lunds stift 1854, forordnades att foresta 2dra stadskomministra¬

turen i Malm s. K., blef pastor wid skanska dragonregementet
1855, pastor här 1 1857, tilltr. 1858.
Gift 1856 m. Hilda Gleerup, dotter af bokhandlaren

Chr. Wilh. G. i Lund och beßhustru C. Stäck. Barn: Hilda

Emerentia Cathring, f. 1857.

Kyrkoherdar i Köpinge och Lyngsis.
1. Jens Lund war prest här 1431.
2. Niels Andersen i Köpinge nämnes som Degen“

i Gärs härad 1491.

1.

3. Jacob Søendsson war pustør har 1573, afven¬

som 1584. En wid namn Jacob Nielsen prestwigdes 1573

5 till hans bitrade.
4. Suendt Jacobsön forekommer som pastor här¬

städes 1610 och synes hawa afgatt ei längt derefter.
5. Mats Jensen nämnes som pastor här 1618 och

1624. V. B. nämner en pastor med namnet Mats, hvilken

warit informator hos Otto Tott. Wid visitation 1618 befanns
ungdomen wäl underwisad.

6. Mats Christensen war pastor här 1628, da han
war närwarande wid Christianstads kyrkas inwigning. Han

lede ännu 1633, troligen till 1639. Wid biskopsvisitation

1631 woro nattwardsbarnen skaligen kunnige, och 1635 kunde
de katechesen forträffligt. Herr Mats hæde följande barn:

Christen, prost i Sölwesborg. Ove, past. i Hjersis. Chri¬
stina, g. m. efterträdaren.
7. Casten Söffrensson Fundanus 1639—1644.

se ofwan p. 5.
8. Jonas Knudsön Höyholtz, bördig frän Hal¬
land, blef pastor här 2 1644. Han erhöll 1646 brandstods¬
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hjelp derfore att hans prestgard bliswit uppbränd af swenskar¬
na. Han forekommer som pastor 1655 och uppgifwes hafwa
dött 1658. Efter honom skall en Helsingörsbo wid namn

Jörgen Hansen warit i fräga till detta pastorat.

9. Tue Lauritzön Hwaling prestwigdes 2 1659
till verbi divini minister härstädes; om denna titulatur an¬

tyder att han ikke strax blifmit ordinarie pastor, sä har han
troligen snart derefter blifmit det. Död 7, 1681. — Gift

m. Agatha Johansdotter Claudia. Hon intygade 1,
1681 att ingen forsummelse af ämbetsgöromäl egt rum under

krigsren. Sönerna Jonas och Johan bleswo pastorer, den

forre i Esphult och den sednare i W. Wram. Enkan bles kon¬

serverad af efterträdaren.
10. Petrus Wandkift, son af kyrket, Nils Ols¬
son i Wankifwa och född der § 1649, sattes i skola i Chri¬

stianstad 1663 och i Lund 1665, blef student i Greifswald

1667, aterkom 1669 till Skäne och antog kondition hos kyrkoh.

Mäns Persson i Finja. 1674 □, prestwigdes han till pastor
i Träne samt forlesaades i s. 5 med den gamle ännu lef¬
wande prosten Claus Marqworsens dotter Anna och hade bröl¬

lop med henne . 1675. Straxt derefter formärkte han henne
wara efter den tidens euphemistiska uttryckssätt sjuklig“ eller

som konsistoriinotarien Winslow brukade skrifwa Tschwangradt“
och da han, som efter en längre tids wistande unde i landet

kommit till Skane i forutgängne December mänad, wißte sig

icke dertill hafwa nägon skuld, sa afhöll han sig frän umgän¬
ge med henne och anmälde saken hos tillf. häradsprosteen; in¬

for denne bedyrade Anna dels med krokodywelstärar, deels
med heroisk comportemente att hon nog skulle og sin tid ute¬
o. s. w. Men redan 1, s. A. framfödde hon den fullkommen

son medh har, naglar och glla requisita efter Guds skapelse
af forsta begynnelsen; hennes fader döpte straxt barnet hem¬

ma i prestgarden. Pa det att det skulle anses for ofullgänget
och hällas for herr Pers Eliflige och kiödelige barn, afklippte
modren häret, bortstal sa Guds wackra och prydeliga skapelse,

som är häret, och bar ett skallot hufwud inför det heliga dop¬
sens sacramente Herr Per lät sig dock icke härmed nöja;
han hade sig af den hell. skrift nogsamt bekant, huru läng

139

den tid ar, som bor forlopa ifrän det en winna eller Dame

gifwit sig uti mans wäld och Veneris speel och tills hon foder

barn“), och anklagade derfor sin bedrägliga hustru infor hä¬
radsrätten. En wid namn Jöns Gullberg, sedan stadskommi¬

nister i Carlsham, blef nära nog forwunnen till att hafwa
warit hennes forförare, och W. blef andtligen 1681 frän henne

lagligen skild. Anda till sistnämnde ar anföt hon en del af
de inkomster, hvilka tillkommo W. säsom pastor i Träne, och

ehuru i twä instanser dömd skyldig, understod hon sig likwäl
päskdagen s. K. *i hela menighetens närwaro och syn och utan
communication af nägon ordre at stiga up till altaret och dehla

offret, som da war fallet wed presten“ hvilket biskopen 12
anmälde hos generalquvernören, emedan det syntes helt for¬

argeligt och skulle föda af sig ätskilliga onda consequentier“
Formodligen ansags det billigt, att W. transporterades till
annan lägenhet till godtgörelse af hans lidande for den slem¬

ma winnans och otuktiga winspersonens skulle säsom fru
Christina Ulfeld uttrykker sig i bref till biskopen. Ebbe Ulfeld

kallade og 1881 Hans Winsløid (see I 29) till pastor i Kö¬
pinge, med tillkännagifwande att, i fall denne wore pa annat
wis accommoderad, fölle hans votum pä her Peder Wankiw.

I börian af följande äret utnämndes W. till pastor härstädes¬
biskopen bad 2 prosteen Nissenius i Ljungby, som synes haf¬

wa warit beslägtad med prestenkan härstädes, att han wille
disponera henne till att emottaga herr Peder, utan prætention

pa nädähret, säsom den till hvilken hon en särdeles considence

droge; de woro förmodligen trolofwade. W. hitflyttade s. a.
men besinnes hafwa aflagt ämbetsed — 1684. Død 2, 1707.
Gift 1. — 1675 m. Anna Clausdotter Helmer frän

—

Träne; hennes den, sedan hon 1681 blifmit skild frän W.

Kro okanda. 2. m. Agatha Johansdotter enka efter fore¬
trädaren härstädes. 3. 1693 m. Hedwig Norager, dotter

af prosten P. Rasmusson i Mellby. Barn: Petrus, kyrkoh.

i Reng. — Nils, kyrkoh. i Lösen. — Jöns, f. 1700, d. 1774,

kamrer i banken. — Olof, kyrkoinspektor. — Anna Cecilia,

g. m. kyrkoh. A. Gemzeus i Onestad.
*) De eiterade orden äro hemtade ur rättegängshandlingar i malet.

140

11. Pridbjörn Blancius, andra sonen af prosten
Lars B. i Osterslöf och född der 2½, 1678, utmärkte sig redan

som barn genom besynnerlig qwickher“ och gjorde under en¬

skild handledning i foräldrahuset sa goda framsteg, att han
wid 14 ars Alder blef student; en norsk student Jakob Schimpt
wärderade han alltid säsom en god lärare. Som student gjor¬
de B. sig kand for goda kunskaper, höll flera offentliga ora¬
tioner och blef 1700 philosophiæ kandidat. 1702 blef han rek¬

tor wid Christianstads stola, hvilken under hans styrelse for¬

sattes i ett blomstrande tillständ. Wid prestmöte war han
opponens 1703, respondens 1710, vice præses 1714 och ordi¬

narie præses 1718. Han blef magister 1706, begardes af
mänga till pastor i Christianstad 1707, blef pastor här 12 s.
a. och prestwigdes ⅓ s. A. Willig att tjene Gud in nobi¬

lore loco, om Gud sä skickade, sorte han 1716 Carlshamns
pastorat, ehuru han forklarade sig wara nöjd med det pastorat

han vedan hade. 1718 war han ater i fräga till att blifwa
ste i Cristianstad, dock utan att fjelf derom haswangjort
ansökning, och blerefter erhällen enhällig kallelse prost i Gärs

härad d. s. K. Under sina sista 10 ar led han mycket af
hypochondri, skörbjugg och gikt, for hvilka kommor han drack

brunn wid Ramlösa. 1739 5 under ett häftigt äskwäder
befallte han sin sjal skaparens gömmor säsom det heter
i

personalierng, hvilka dro bifogede biskop Cark Papkes lik¬

predikan öfwer honom. — Gift 1. 2. 1702 m. Ingeborg
Helkman, f. 1684, død 8 17729, dotter af prosten Anders
H. i Christianstad. I detta äktenskap föddes 2 soner och 12

döttrar, af hvilka en son och tre döttrar öswerlede fadren.

Dottren Petronella war gift m. prosten Lyck i Stoby och
Hedwig, f. 17723, d. 1775, m. radmannen och postmästaren

Segerwall i Malm. 2. 1, 1730 m. Anna Christina

Petræus, som barnlös öfwerlefde honom och blef gift med

prosten H. Lacander i Østad; hennes fader war past. i Transs
Bland de tre broderna Blanxius war Pridbjorn den lär¬

daste och, som det will synas, jemngod med de andra i redlig¬
het och praktisk duglighet; utan twiswel war han pa sin tid
i kunskaper, redbarhet och rättskaffenshet en bland de utmärk¬

taste medlemmarna af stiftets presterskap. Carl Papke, som ei
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i likpredikningar plägade slösa med loford, yttrar om B.

Herren hade med rund hand tilldelat honom både naturens

formoner och de säkallade lyckans gäfwor. Han hade begäf¬

wat honom med ogemen wickhet och naturlig färdighet att
både lätt fatta och moget eftersinna sädang mäl, som fordra

djup eftertanka. Han hade satt honom i heder och anseende,
bestärt honom tillräcklig del af sina timliga häfwor och wäl¬

signat hans menlösa anslag och loswärda foretagende med on¬

skelig frangäng“ m. m. Predikanten dristar ock intyga, att B.
fort mänga till Guds sanna kannedom. Uti en af B. ut¬
gifwen likpredikan framhälles mycket lifligt läran om Christi

forsoning, och presters ärliga wandel päyrkas sa allwarligt,
att han synes lätt kunnat ädraga sig mißtankar for pietism i
de tider, da orthodorerna höllo sa härdt pa läran om mini¬
sterium irregenitorum säsom ef forkastligt. For presters ren¬

lefnad kampade B. ej blott i lära, utan ock i gerning; han
befinnes hafwa uppsatt den (i del. 3. s. 142 anförda) skrift,

hwarigenom stiftets presterskap wid prestmöte 17727 yrkede att

kyrkoh. i Frenninge C. Curtikikskandig ttsinnighet mätte

lagligen stalas. S. K. foreslog B. att, emedan mänga reli¬

giosa traktater, de flesta icke renlärige, utkommo och med be¬
gärlighet lästes, borde synodaldisputationerna pa swenska ut¬
gifwas och sälunda kanaticorum, hvilkas antal dagligen ska¬
des, willfarelser upptäckas och nerveust refukeras samt trons

artiklar fullkomligen forklaras och forswaras Da en depu¬

tation for kyrkolagens öswerseende 1724 skulle tillsättas, fore¬

slog Lunds domkapitel Blanxius till ledamot i densamma (ffr.
I. 141). Ur hans ofwannämnda likpredikan mä ett stilprof
anföras. Den som har Jesum i sitt hjerta, han har all Jesu

fortjenst och allt det Jesus eger; han kan säga: min wän Jesus
ar min, for mig är Jesus född, for mig är han omskuren, for
mig är han död, for mig är han uppständen, for mig är han

till himmelen faren. Allt det min wän Jesus tillhörer, det

ar mitt. Jesu Fader är min fader, Jesu rättfärdighet min

rättfärdighet, Jesu uppständelse min uppständelse, Jesu lif mitt
lif. — — Med trona tager hon till sig Jesu fodelse, rättfär¬

dighet, lidelse, død och himmlafärd. Det är hennes liljor, stoler,

rosor, lawendel och balsam. Dem sammanfattar hon, deraf
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gor hon sig en hjertstyrkande kryddwast och hänger den mel¬

lan sing brost, i sitt hjerta och tröstar sig dermed i sin swag¬

her“ o. s. w.
12. Johan Mandorff, son af kyrkoh. Hans Hans¬
son i Finja, blef prestwigd 3 1717 till tjenstgöring wid et

regemente och war da philos. kandidat. Han utnämndes ½

1721 till pastor i Harlösa, dock sa att han, om nägot annat
lämpligt pastorat bleswe ledigt, skulle dit forflyttas; han blef
A. s. K. pastor i Espä, som den tiden ansags sämre in Har¬
Isa, men skall hafwa fatt tillforsäkran om transport derifrän
wid tillfälle. Anledningen till hans flyttning frän Harlösa
war troligen att han säsom gift eller forlofwad ei kunde gifta

sig med nägon af forra presthuset der. Wid prestmöte 17727
war han respondens. 1740 blef han pastor härstades, tilltr.
1741. S. K. begärde han att fa prostefullmagt, som dock ei be¬

wiljades. 1748 wille han bliswa häradsprost, och da han wid
utnämningen bliswit forbigängen, skref han till biskop Benze¬

lius, at han Lemot allas formodan och icke utan forundran
ei bliswit hedrad med häradspræpostteren, hvilken prosten Rawe

berättat wara sig pätwungen, ehuru denne, som forra voterin¬

gen utwisade, otwungen gifwit tillkänna sig wara dertill otjen¬

lig och wid sista voteringen till följe deraf blifmit af häradets
presterskap for otjenlig forklarad, hwarföre allas atlöje deröf¬

wer hördes m. m. Med anledning af denna Kriftelse inkal¬

lades M. for domkapitlet. Prostetitel erhölls sedermera. Han
lärer warit en i praktiska wärf anwändbar mann, war riksdags¬

man 1747 och ledamot i kommissionen for Christianstads fast¬

ningsbyggnad. Prestgarden afbrann 1752. Död 1. 1768.
Gift 1. m. Hedwig Maria Rening. Barn: Anna

Katring, g. m. kyrkoh. F. Raaf i Esp. — Maria Sø¬

phia, g. m. L. Bergling, past. Gylle. — Hans, f. — 17724.

Abraham, f. 18 17725. — Isak f. 217726.— Jakob,

5* 17728. — Ulrika, f. 2 1729. Ulrik, f. — 17323
prosteen Rawe anmälde 1749, att han hade mycket swag chri¬
stendomskunskap och ei ännu bliswit admitterad till nattwar¬
den. 2. m. Anna Sophia Hoffgard; med henne hade

M. twä barn, af hvilka Elsa Sophia war gift med Th.

Thomæus, se pag. 87.
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13. Zacharias Aron Kihlgren, son af Per Arons¬

son K. (se II. 333.) och född i Wa 18, 1713, sattes i skola
i Cimbrishamn 1720 och i Ystad 1725, blef student 1731,

informator hos öfwerstlöjtnant Trolle pa Trollends 1736 och
Kjöt i denna egenskap 150 platar i arlig lön samt erhöll

wid flyttningen derifrän en gäfwa af 1000 plätar. 1741 blef
han magister, docens i philos. fakulteten 1743, gaf underwis¬

ning i historia och romersk wältalighet, blef rektor wid Chri¬

stianstads skola 1747 1, prestwigdes I 1751, blef pastor i
Harlösa 1752 och höll oration wid prestmöte 1757. 1763.

sorte han Auses pastorat, men uteslöts af domkapitlet frän

forslag pa den grund att han wid ett tillfälle Ladagalagt ett
anständigt och lastbart förhällande; han anförde deröfer

beswär hos K. M., hvilka icke wunno nägot afseende. Wid

1765 ärs riksdag kom saken under riksens ständers skarska¬
dande, och da hans af domkapitlet pa omförmälde sätt rubri¬

cerade forseelse endast bestod i ett Förhastande, i det han, wid
ett tillfälle om nägra af honom läntagne penningars erbeta¬

lande inom wiß tid, sig Mel pa att mindre Warsamt sätt

forbundit, och det icke fullgjort sa forklarades domkapitlet haf¬
wa saknat skal till att utesluta honom frän forslaget. Han
erhöll transport hit 2 1769, blef titulär prost 1771 och

häradsprost 22 1779, sistnämnde befattning hade han 1789

lämnat at prosten Hagerman. Död J 1791. — Gift 1748
med Susanna Chorin, dotter af første stadskomministern

M. Chorin i Lund. Barn: Maria Magdalena, g. m.
fadrens efterträdare P. Stewenius och N. I. Sundius.
Fredrika Lovisa, f. 1751, g. m. Efterkrigskommissarien

Falkman. — Per, revisionssekreterare. — Magnus Gabriel

öferkommissarie wid amiralitetet. —Samuel, justitiarie
wid amiralitetet.

K. har utgifwit ätskilliga tillfällighetsverser, personalier

fer M. Ramel pa Maltesholm och en likpredikan, i hvilken
han polemiserar mot Philosophiska moralister och naturalistiska

sedelärare, hvilka beklagligen nu, anskönt i en sa uplyst Chri¬

stenhet, likwäl pa Christna Theatern i sädan myckenhet och
med sa stort ordepräng, under ätskillige namn rusa in

14. Anders Krook, son af kyrkoh. Johan K. i Hoby
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wid Lund, føddes 2, 1760, blef student 1777, prestwigdes

2. 1783 och utnämndes till pastor härstädes 2. 1792 efter
att hafwa bliswit kallad till 4de profpredikant, hvilket dom¬

kapitlet, ehuru han ei war jemngod med de foreslagne i meri¬

ter, biföll pa den grund bland andra, att han tillkannagifwit
det wara sitt oryggliga beslut att conservera huset“. Pasto¬

ratet tillträddes 1793, men husets konservation blef icke af

K. blef häradsprost 1798, tog afsked frän denna befattning
1814 och dog 1 1822. Han war. gift med Laurentia

Risberg, d. 1858, 81 ar gammal, dotter af assessor R. pa
Hernestad. Sonen Frans ar rädman i Christianstad. Dottren

Sophia blef g. m. efterträdaren.

15. Christian Roth, son af academiräntmästaren
Roth i Lund och født der 22 1785, blef student 1802, prest¬

wigd 2½, 1809, magister 1811, kollega wid Helsingborgs skola

1821, titulär kgl. hofpredikant 1823, pastor här 1 1824,
titulär prost 1834. Død 2, 1839. — Gift 1. m. foreträda¬
rens dette Sophia Krook. 2. m. Wilhelmina Lilie¬

crona. Barn: Elise, g. m. kyrdherden S. Roth i Illstorp.
Sophia. — Carl Dawid Emanuel.
16. Pehr Johan Böklin, son af bonden Jon An¬

dersson och Ingegerd Hemmingsdotter, føddes i Ousby 22
1796, genomgick Wexis skola och gymnasium, blef student 1818,
phil. mag. 1820, kollege wid Christianstads skola s. K., prest¬

wig, 1830, rektor wid nämnda skola 1832, pastor har

21840, tilltr. 1843, erhöll prostetitel 1849.
Gift 1835 m. Carolina Nilsson, dotter af pastors¬

adjunkten Swen Nilsson. Barn: Fredrika, f. 1836.
Sigrid Göthilda, f. 1841. Dawid. — Arwid f. 1846.

Jon Theodor, f. 1849.
Skrifter: se Lunds stifts matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Asum och Skepparslöf.
1. Johannes Johannis nämnes som pastor här

1561 och 1573.
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2. Axill Erichsen war pastor här 1584 och 1587.

3. Christian Noviomagus forekommer som pastor

härstädes 1602 och blef 1608 slottsprest pa Fredriksborg; till
ersättning for de kostnader, som han nedlagt pa prestgärdens
byggnad i Asum, fick han ätnjuta inkomsten af pastoratet i

twä är efter sin flyttning, enl. kgl. br. 22, 1608. Han näm¬
nes magister och war troligen fader till kyrkoh. Jakob N. i

Engelholm.*)
4. Friderich Christophersson Knopff, troli¬

gen son af Fredrik III's hofpredikant Christopher Hieronymi
K., forekommer som pastor här 1610 och 1621. Wid biskops¬

visitation 1618 predikade han forträffligt, men ungdommen be¬

fanns wara däligt underwisad; detta sednare synes ei owän¬
tadt, da klockaren war underlärare wid Christianstads skola
och säledes ei mycket sysselsatte sig med att underwisa barnen

i Asum. K. nämnes ocks magister.
5. Jörgen Jacobssen nämnes som magister och
pastor här 1624 och. war 1628 närwarande wid kyrkoinwig¬
ningen i Christianstad, öswer hvilken han forfattat en latinsk

säng. Biskop Winstrup har pa en predikan, skankt at mäster
Jörgen, kallat honom amicus et frater in Christo conjun¬
ctissimus. 1630 blef han prost i Gärs härad och dog 1642.

Hans enka Inger Olufsdotter blef gift med efterträdaren.

6. Mogens Hansson prestwigdes + 1642 till

pastor här. Han motarbetades af läns=mannen Henrik Hwit¬
feld, enligt kgl. br. — 1643, genom hvilket biskopen anbe¬

falldes att till pastorsämbetets bestridande insätta den person
som Jörgen Wind ditsände. Mogens Hansson gjorde samma

ar ansökning om att fa Wä socken till anner i stallet for

Skepparslöff, som ansags lämpligare böra höra till Araslöf;
Wä läg honom flux nermere och till Skepparslöf war, syn¬

derlig om winteren og naar meget Wand, Snee eller Iisbrud
er, saa besuerlig Weig, saa mand med stor fare derimellom

maa reise; K. M. infordrade 1, 1643 Ebbe Ulfelds och
biskopens utlätande härom, hvilket blef tillstyrkande; ansök¬
ningen bifölls dock icke. Bönderna i Aasheim (sä skref man

den tiden pastoratets namn) wille 1644 ei erlägga helgonskyl¬

den till pastor, hwarom ransakades wid landsting och herre¬
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dag; bönderna dömdes att betala helgonskylden. Mogens
Hansson mäste likasom de flesta prester pa orten fly till Chri¬

stianstads fastning 1645, da swenskarna uppbrände prestgar¬
den. Död 1651. Han war gift med foreträdarens enka, som

lätit uppsätta ett epitaphium öfwer sing båda män i Asums
kyrka.
7. Bernhardus Oelreich eller Berenth Ul¬

rich (han brukade den sednare namnteckningen 1655, men i

sednare ären den forra) *) war son af en handlande i Ham¬
burg Johan O., som sedan flyttade till Köpenhamn, ditkallad
af Christian IV for att öfwertaga ledningen af isländska

handelskompagniet.. Under det denne Johan Oelreich tillfäl¬
ligtwis wistades i Holstein, jemte sin hustru Elisabeth von
Essen, blef deras son Bernhard född i Itzehoe 2 1626.
Wid 14 ärs Alder blef han student i Köpenhamn och gjorde

sig tidigt kand säsom ei blott ganska wäl underbygd i philo¬
logi, Philosophi och theologi, utan ock säsom en wäldig dis¬

putator och en Järdeles wäl begäswad predikant. En offent¬
lig oration som han höll 1643 i konungens närwaro wäckte
dennes synnerliga uppmärksamhet, och 1644, allts blott 18

ar gammal, erhöll O. forordnande att predika i tyska kyrkan
i Köpenhamn under pastorsvakans. 1646 blef han magister i

Rostock och 1647 extraord. professor i grekiska wid akademien

i Sord. 1648 foretog han en längre utlands rest till Tysk¬
land, Holland och Frankrike; i Leyden uppehöll han sig en

längre tid och gjorde der mänga lärda bekantskaper. Aterkom¬
men till faderneslandet kallades han 1651 af statssekreteraren
F. Ornested till pastor härstädes och prestwigdes dertill af bi¬

skop Winstrup i Hannas kyrka 2 s. K. Formodligen har O.
presenterat sin kallelse for biskopen under det denne befann sig
i visitationsärende i Ingelstads härad, och ordinationen har

derfore forsiggätt i nämnde kyrka, der detta härads presterskap

*) Det mesta af denna biographi är hemtadt ur B. Oelreichs och
P. Winstrups biographier uti biogr. lexikon samt ur ett pa Lunds univ.

bibliothek forwaradt manuscript, som, ehurn utan underskrift och datum,
dock pätagligen är af Oelreich forfattadt omkring 1670; men troligen ut¬
gör det en copia, och icke original.
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plägade hälla sina sammantraden. Biskopen installerade sedan

O. i Asum s. K. O., som forut predikat for kungen och
det stundom pa latinska spräket, wisade sig icke sakna duglig¬

het att wara landtprest och wann sina ähörares stora tillgif¬
wenhet. For barnunderwisning och fattigwärd war han mye¬

ket werksam, lät pa egen bekostnad pryda kyrkorna och satte

prestgärden i godt skick. Med egna uppoffringar lindrade han
sina hörares tunga af plagor och ingvarteringar. 1664
war han riksdagsman for Lunds stift. Han blef i Stockholm

bemärkt säsom predikant och utnämndes till enkedrottningens
hofpredikant och confessionarius, med bibehällande af Asums

pastorat. Hans anställning wid hofwet gaf honom skade till¬
fällen till bekantskap med den tidens inflyttelserikaste män. Dä
han 21 Sönd. e. Trin.. 1665 war till middag hos grefwe
Magnus Gabriel Dela Gardie, föll talet pa de skanske pre¬

sters erudition hwarwid O. yttrade att det wore att befara
det barbaries i Skäne äterkomme, enär landets barn ei mera

tillätos resa till Köpenhamns Universitet och fa egde räd och

lägenhet att resa till Upsala; til Greifswalskunde de snarare
begifwa sig, men, da man der promisene admitterade till de¬
position, torde mänga i fortid ränna ifrän scholarne och der
ska libertatem academicam, men göra föga framsteg i stu¬

dier. Med anledning häraf yttrade DelaGardie, att for brist

pa medel kunde formodligen den af Carl X Gustaf hysta pla¬
nen, at i Lund inrätta en akademi, icke blifta werkstalld.

O. genmälde, att Gud wäl kunde uppwäcka den som gäswe

forslag pa nödige medel for en akademis grundläggning och
underhäll i Skane. Derps anmodades han, att sjælf ett sä¬
dant forslag skriftligen afgifwa, hvilket han lofwade. Men

da han sedan betänkte, hvilket onus han ofortänkt öswer sig
dragitt, wardt han ganska melancholisk, men fattade dock mod

och skred till utförande af sitt werk. Han skref om ärendet
till biskop Winstrup och till sin swäger, med. doktorn Christian

Foß, formodandes sig skola f god assistente af biskopen, som

forut gillat och understødt K. Carl Gustafs uppsät att forse
de eröfrade provinserna med en högre läroanstalt. I dessa

bref yttrade O., att han hoppades snart kunna till W. ned¬

fora en fullmagt pa procanzlersämbetet wid det tilltänkta uni¬
10.
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versitetet. Men der han wäntat sig assistente fick han i stallet
spotske och skimptachtige orde; biskopen sade, at den war

galen, som trodde att de swenske skulle sä faver litteris, att
de wille stifta en academia i Skäne o. s. w. Afundsjuka

mot Oelreich torde wäl warit orsaken till biskopens forandrade
beteende med afseende pa frägan om stiftelsen af ett universi¬

tet i Skäne. Emedlertid uppsatte Oelreich sitt forslag, som
wann höggunstigt bifall, och det dröde ei länge forrän ett

regeringsbeslut om Lunds universitets stiftelse war fattadt och
O. utnämnd till theologie professor primarius. Den tiden

troddes, att Winstrup skulle bliswa afsatt fran sitt biskopsam¬

bete och att Terserus eller nägon annan skulle bliswa biskop
i hans stille och tillika procanzler wid det nya universitetet.

Men julafton 1665, da O. war sysselsatt med beredelsen till
sin juldagspredikan, erhöll han oförmodadt procanzlersfullmagten

sig tillsänd. Han fortsatte ofortrutet sina bemödanden for
universitetets grundläggning och ordnande, derwid ei sparande

egna uppeffringar, sa at han satte sig sjælk vi storsta giald
och laborint.“ Enligt Döbelns uppgift i Hist. Acad. Lund,

war han professor honorarius, men den motsäges af Ors
egen uppgift, att han bliswit utnämnd till prof. primarius.

Han innehade ocks Stäfwie prebendepastorat. Att han warit
prost i Torna härad, säsom Westen (Sw. Hofelereciets hist.

yttrar, sinnes ikke bestyrkt, af handlinger i Lunds domkapitels
archiv; erheller upplysa derwarande handlingar, att han del¬

taget i stiftsstyrelsen pa annat sätt, an att han i egenskap af
kanik warit medlem af Lunds kapitel, hvilket fore inrättandet
af det ecelesiastiska konsistorium (1671) war domstol i äkten¬

skapsmäl: men da domkapitlets archiv innehäller föga for de
ar, under hwilka O. kunnat deeltaga i stiftsstyrelsen, sa kan

man icke, med anledning af att inga upplysningar der kunna
winnas derom, betwifla den uti det citerade manuscriptet fore¬
kommande uppgiften, att O. säsom lassessor Consistorii re¬

gius af regeringen bliswit anbefalld Latt tillse huru har i
landet tillgär i geistlige saker.“ Hans akademiska werksamhet

som foreläsare och disputator war icke den hufwudsakliga;
den torde isynnerhet hafwa afsett wederläggningen af de for¬
klenliga omdömen om hans lärdom, hvilka biskop Winstrup
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behagat yttra. O. forklarar i den forutnämnda uppsatsen att,

om han icke kunde skrifwa och tala latin bättre än Winstrup,
sa wore han icke wärd att admitteras till gradum magisteri,
och att, om han icke kunde sin theologiam exegeticam lika

wäl, och theologiam polemicam samt historiam ecelesiasti¬

cam bättre än Winstrup, sä wore han owärdig att heta doctor.

Deremot war Ors akademiska werksamhet säsom ordnande och

styrande hella werket, afen de ekonomiska angelägenheterna,
ganska wigtig. Hans redlighet och karlek for lärossätet samt
hans administrativa kraft och talang kunde ef fornekas, men
deremot lärer han, i likhet med flera öfwerlägsna personlig¬
heter, haft anlag for att bliswa despot och derigenom stött en

och annan. Dock är utan twiswel den egentliga anledningen
till hans beslut, att draga sig ifrän akademien, att ska i de

obehag, som biskop Winstrup beredde honom. O. yttrade sjelf
att kom Satan af helwetet beflitat sig pa att honom fortala,

kunde han aldrig gjort det wärre än Winstrup.“ Han mäste
1669 af den akademiska senaten begära ett intyg angende de
rykten Wetspridt, at han tetterade pres som Schla¬

var att han förde ett oskickligt och forargligt keswerne med

dryckenskap och fylleri, kortspel, swärjande och bannande samt
förargligt och obscent tal m. m.; alla professorerna intygade
enhälligt, att procanzlern wid deras besök Laccommoderat dem

wäll, att han dagligen höll husandakt, aldrig adagalagt nä¬
gon öfwerslödighed indryck eller erceß i kortspel, hvilket han
afen hos andra ogillat o. s. w. Biskopen hade swärare for
att wederlägga de tillwitelser af ämbetsforsummelse och min¬

dre wackert uppforande i flera hänseenden, hvilka flerg gän¬

ger gjordes honom af Oelreich. Fräga synes hafwa warit
mer än en gäng om biskopens afsättning, men man lät näd

ga for rätt, och han sick blifma wid sitt kall. Härtill bidrogo

wäl i sin mon de böner, hvilka stiftets presterskap for honom
inlade hos en kongl. kommission i Malmö 1669, da hans

höga Klder och det widlyftiga lärda werk, som han hade for

händer (se I. 44), anfördes sasom grunder, talande for hans
befrielse fran visitationer och andra biskopliga göromäl. 1671

lämnade O. sin befattning som procanzler och utnämndes 18
1672 till pastor primarius wid S. Petri kyrka i Bremen och
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assessor i domkapitlet; derjemte kallas han ock superintendent,
men om detta warit en biskopssyßla eller blott en titel är

afgjordt. Säsom prof pa det fortroende han ätnjutit hos

swenska regeringen mä ock nämnas att han 1670 hade upp¬
drag att anställa undersökning angende trollwäsendet i Da¬

larna; skada är att man icke känner, hwad omdöme han hyst

och yttrat i denna sak. Oelreich begarde, understödd af den
ofwannämnde Ornested, att fä behälla Asums pastorat tills

hans son kunde blifwa pastor der; detta blef wäl ef bewil¬

jadt, men en hans tillkommande swärson sick pastoratet, och
enligt sägen skall hans slägt hafwa fatt löfte om arfsrätt till
detsamma. O. hade 1665 i Greifswald forwärfwat sig theo¬

logisk doktorsgrad. Död i Bremen — 1686. Hans porträtt

sinnes pa Lunds universitet och antyder ett särdeles wackert,
nästan sydländskt utseende med uttryk af ärlighet och kraft.

Gift 1. — 1652 m. Elisabeth Laurenberg, dotter af prof.

Johan L. i Sord. Af de fyra barn, som föddes i detta äk¬
tenskap, huung endast twä mogen älder, neml. Johan, pastor
härstädes, och Bard, pastor i Imbsumb i Bremen.. 2.

1660 m. Maria Foß, dotter af kaniken i Lund, provincial¬

läkaren i Skäne Nils F. och Katrina Mattsdotter. Af 6
eller 7 barn, som föddes i detta äktenskap, hunno endast tre
mogen älder, nemligen: Nils, auditor wid födra skanska ka¬

valleriet och vice lagman i Skane, g. m. Cecilia Wandalin

och død 1698; hans soner woro borgmestaren Bernhard O. i
Landskrona och professorn i Lund, sedermera hofkanslern, sist

presidenten i kommerskollegium Nielas von O. — Katrina,

g. m. fadrens tre närmaste efterträdare härstädes. — Maria,
döpt i Lund — 1671, der Christian Foß hustru frambar henne

till dopet, Karna der Josua Schwarz's tog af hufwudet“
och faddrar woro rector magnisicus, prof. Nordeman, greswe

Stenbock (förmodligen unga greswe Carl Otto S., canzlerns

son) och prof. Hjort; hon blef 2½ 1697 i Asum gift med
Johan Gumælius, komminister i Wirestad, sedan pastor

i

Berg af Wexis stift; han sökte 1701 Asums pastorat pa grund
af slägtskapen med Oelreich.
Utom twä i Lund utkomna disputationer har O. utgif¬
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wit nägra likpredikningar pa tyska, enl. Stähl (biogr. underr.

om proff. i Lund).
8. Johan Simonsson Ingelotz, hwars foral¬
drar nämnas i brodrens, kyrkoh. Jakob Ses biographi ofwan

pag. 117, blef 2 1673 pastor härstädes; troligen war han
da redan utsedd till att blifra Oelreichs mäg. Enligt kons.

prot. 2, 1760 war den tiden en sägen gängse att Ingelotz
räddat Carl XIes lif, som stod i fara wid en nattetid upp¬

kommen wädeld uti ett hus, sjöhuset kalladt, hwarest konungen
da hade sitt högswarter och att han derefter fatt bekraftelse

pa den at Oelreichska slägten gifna arfsrätten till Asums pa¬
storat. I. skall sjelf under kriget mäst uppehälla sig i Skep¬

parslöf nägon längre tid. Han skref ren danska 1681. Ma¬
gistergrad lär han hafwa forwärfwat sig, men när och hwar
ar ef kandt. Död 1 1686. — Gift med Katrina Oel¬

reich; han erhöll 7 1682 resepaß for att begiswa sig till
Bremen och fira bröllop. Barn: Simon Bernhard, af¬

werstlöjtnant, g. m. Geska Katrina Stobæus. — Katring

Mariang. moprosteen E. Sining Luno. s.
9. Mathias Eklund, bærdig frän Ostergöthland,
blef 2 1687 pastor härstädes, war magister, höll en oration

wid prestmöte 1689 och dog 7 1693. I sitt äktenskap med
foreträdarens enka Katrina Oelreich hade han 3 barn, af

hwilka det ena föddes efter hans död; de twä äro kanda till

namnet, neml. Johan Gustaf, som war ryttmästare, och
Maria Juliana, som blef gift med kyrkoinspektoren Olof
Feuk.
10. Johannes Sundius blef pastor här 1694 och

gift med foreträdarens enka samt flyttade 1698 till Helsing¬
borg; se III. 345.
11. Johan Oelreich, son af Bernhard Oelreich (se

pag. 146), foddes härstädes 2, 1653, sattes 1665 i Slagelse

skola, der styfmodrens bror P. Foß war rektor, blef 1670 di¬
mitterad till Köpenhamns akademi, men begaf sig snart deref¬
ter till Lund och blef der student s. 4. Afwen s. A. fölide

han sin fader till Stockholm och till Upsala, der han ock in¬
skrefs som student, samt till Dalarna, der fadren skulle an¬

stalla undersökningar angende trollwäsendet.. 1673 reste han

152

till sin fader i Bremen, gjorde detta och nästföljande ar resor
till flera universiteter och andra märkliga ställen i Tyskland,

blef 1675 magister i Wittenberg och sedermera subrektor wid
kathedralskolan i Bremen; under inträffade krigsoroligheter
forestod han äfwen rektors och konrektors befattningar. Un¬
der fredsslutet i Nimwegen uppehöll han sig der, reste 1681

Holland och hade anbud att blifma lektor i grekiska uti ett
jesuiterkollegium i Antwerpen, reste sedermera till England,
Skottland och Frankrike. I London predikade han ofta i ty¬

ska kyrkan och uppwaktade afen Carl II och hans gemäl

samt tilläts att kyssa båda majestäterna pa handen. Oxfords
akademi besöktes. I Paris fick han kyssa handen pa Ludwig
XIV, som ock gaf honom sitt porträtt. 1682 äterwände han
till Skäne i tanka att blifma professor i Lund, hvilket likwäl
icke lyckades, ogktadt hans widsträckta resor och aflagda lär¬
domsprof; han mäste i stallet läta sig nöja med ett litet pa¬

storat, och der konservera huset.“ 1685 —, blef han kallad
och er s. K. prestwigd till pastor i Efwerlöf, responderade
wid prestmöte 188nch erhöll. 1697 V., transport hit, tilltr.

1698. Han hade swag helsa och dog i sin bästa Alder 7,

1700. Pa domkapitlets sessionsrum i Lund sinnes hans por¬
trätt; det är hwarken sä wackert som fadrens, eiheller antyder
det sa mycken energi. — Gift 1. 2 1685 m. Karna Sö¬

rensdotter, dotter af pastorn i Efwerlöf Sören=Jörgensen;
hon dog efter Ars iktenskap, efterlämnande en dotter som
dog ogift. 2. † 1690 m. Lycka Rogge, borgmästaredotter
frän Christianstad. Med O. hade hon dottren Lena Katri¬

na, g. m. kyrkoh. i Winslöf Iwar Blancius.
12. Sewerin Risberg, fødd i Christianstad 1669

9, gick i skola derstädes och studerade sedan i Abo, der han
blef magister och synes hafwa nägon tid forestätt inspektorat
ofmer stipendigterna, ty han berömde sig i en sednare tid af
att hafwa warit wärdig att i den stora Doctor Enewalds

(Swenonii) ställe præsidera for stipendiaris regiis. 1695
blef han rektor wid Christianstads skola. Han war enligt en
gammal anteckning både en lärd och kick man 1698 fick

han forestältningar for sjælfrädighet, emedan han utan skolans
inspektors wetskap hällit examen och dimitterat ynglingar till
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academien. Redan dagen efter Oelreichs död skref R. till
domkapitlet och begärde rekommendation till Asums pastorat;

det war i forstone hans afsigt att hafwa det som prebende till
rektoratet, hvilket enligt flera kgl. bref borde forbättras ge¬
nom ett sädant appendix. Dä det en kunde ga for sig, war

R. beläten med att fa pastoratet ensamt. Afwen detta höll
pa att ei ga for sig, emedan han icke wille folja domkapitlets
räd och taga prosteen Sundii stifdotter formodligen en mam¬

sell Ingelotz, som war både wacker och af fornämme foräldrar
härkommen“ utan i stallet gifte sig med postmästaren Ursells
enka Anna Holst, som han warit i uppenbart rykte for, mä¬

dann des forre man lefde.“ Han bedyrade sin oskuld i detta

hänseende och forsäkrade att han for sitt stilla och indragna

leswerne blifmit ansedd for besynnerlig och singulär samt

smädad af de lättsinniga, hvilka tyckt hans leswerne icke rim¬

ma sig med androm.“ Derjemte insände han inledningen till
en predikan, hällen i aftonsängen pa juldagen; ingängsspräket
ar Pred. 2 2. Iag sade till löjet, tu äst galit ochtillogläd¬

jena, hwad gör tud och predtkanten forklarar itt, som han
wißte Latt the mäste bland Khörarne foresatt sig att uti en
eller annan werldslig fröjd och sitt köttslige sinnes fäfängelig¬

het sin Julehelg att fira, eller till thet ringaste menade at

bredewid then andeliga fröjden en werldslig og lekamlig

fröd them efterlätas kunde, sa wille han med Tjernstyl och
med skarp demant uti deras hiertans taflor intrycka de anför¬

da orden.“ Mähända fann domkapitlet detta öfwertygande
om Res sedliga renhet. Wäl skref prosten Hellman 22, 1701

om hans giftermäl: I gär mäste jag forsta gäng lysa till
acktenskap for mag. Risberg och sall. postmästaren Ursells enkia.

Gudh är mitt wittne, huru nödigt jag denna Embetssyßlan

mäste forrätta. Dock tröstar jag mig härwid dermed att jag icke
allenast i anledning af Högw. Consti sednaste härom skrifwelse
uthan ock mängfaldigt både sedan och tillförene honom utwi¬

sat och forehällit denna saks beskaffenhet, men den, som ei will
läta sig räda, han stär ei till att hjelpar; wäl wille skolkolle¬

gan M. Kahl s. K. hafwa R. citerad for orättfärdig udel¬
ning af skolmedel och for slagsmäl: R. blef icke destomindre

pastor i Asum och tillträdde pastoratet 1702. Han synes icke
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hafwa warit synnerligen nitisk som pastor, ty 1704 klagades
deröswer att han mycket begagnade skolkollegerna i Christian¬

stad till predikobitrade. Mähända war han sjuklig; omkring
1710 plägade han ärligen dricka brunn wid Ramlösa. 1718
war han vice prost i häradet efter Liebmans död, och war
formodligen af biskop Linnerius amnad till prost, men mäste

dock stä tillbaka for Blanius, som erhöll pastorernas kallelse;
R. blef dock soulagerad med prostetitel 2, s. K. Dä han

sedermera et ordentligt insände riksdagspenningar, wille konsi¬
storium ei mera direkt communicera sig med honom, utan blott

genom häradsprosteen. 1725 erbjöds honom præsidium wid
prestmöte, men han afsade sig denna heder, hvilken han flera

ar forut önskat, men da till sin stora grämelse ei kunnat fa,
Egenom hwars stämplande, wet Gud. 1732 begarde han sin

son till vice pastor och successor, men konsistorium, som wille
hafwa fria händer att wid forefallande opning handla efter

sitt samwete biföll det ef. R. gjorde 1734 samma anhällan,
men wann ei bifall hos konsistorium, som anförde at det war

for fattigt tillagdra en fadan fak, med hvilken K. M.

ickeheller borde under pästende riksdag beswäras. R. androg
derefter sin anhällan omedelbarligen hos K. M., som infor¬

drade konsistorii utlätande. Flera gänger begarde R. af kon¬

sistorium att hans son mätte hugnas med den anständig titul¬
och fa vice pastorskullmagt, men det war forgäfwes. Slutli¬

gen sick dog sonenkyrkoherdefullmagt, annu medan fadren
lede. Han afled + 1741. — Gift 2 1701 med ofwan¬

nämnda postmästare enka Anna Holst, som war syster till
fyrkoh. Hans Jakobssons hustru i Widtsköfle. Elmgren upp¬
gifwer att Res hustru hette Lejonsten, och efter en annan
uppgift war han gift med en Ingelotz; mähända war han

gift 3 gänger. Dottren Margreta war gift med ryttmästa¬

ren Samuel Cavallin, hwars son war pastor i K. Nobbelöf.
Sonen Johan efterträdde faadren.

I Helsingborgs hist. af E. Follin, utg. af P. Wiesel¬

gren, p. 472 omnämnes ett af R. forfattadt poem till M.
Steenbock, da han nedlade sin befattning som generalguvernör
i Skane.

13. Johan Risberg nämnes for magister, prestwigdes
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+ 1730 till husprest hos greswe E. I. Creutz, blef seder¬

mera sin faders medhjelpare och sick troligen är 1735 med we¬

derbörlig tillätelse overtaga Asums pastorat. Biskop Ryde¬

lius intygade hans goda ingenium, flit och christeliga wan¬

del. Enghanda yttrande afgaf domkapitlet om honom efter
hans död, de enkan sökte nädär. Han war road af trad¬

gärdsskötsel och gjorde forsök med amerikanska wärters upp¬
dragande. Prestgärden afbrann genom wädeld 1744. Res

medhjelpare C. Roos anmälde 1746, att R. forsummat sjuk¬
besk, underlätit att messa wid kommunioner och läsa bönen:

Dig leswande, allsmäktige Gud; nägon konsistoriell ätgard
synes icke härigenom bliswit foranledd. R. dog 2 1760.
Gift m. Lowisa Ulrika Nordenadler, dotter af en

assessor som bødde pä Hammar wid Christianstad; hon blef
sedan gift med advokatsiskal Furuschöld.
14. Samuel Sinius, son af prosten Erik S. och

K. M. Ingelotz, føddes omkr. 17722 i Brunnby, blef student
1741 och erhöll som barn klockarelägenheten i Brunnby. Se¬
dan han 1745 bliswit phil. mag, alade konsistorium honom

att lämna denna lägenhet, emedan han nu borde kunna for¬

soria sig sjælf. Sedermera blef han adjunkt i theologiska fa¬
kulteten i Lund och prestwigdes 2 1751. Sedan Asums
pastorat 1760 blifwit ledigt, sökte S. pa grund af sin här¬
komst frän Bernhard Oelreich att fa detta pastorat. Enghan¬

da ansökning gjorde kyrkoh. 3. Arsenius i Tryde pa grund

deraf att hans hustru härstammade frän samme Oelreich.
Emedan det pag. 150 omnämnda arfsprivilegiet icke kunde med

handlingar styrkas, sa blef pa dessa ansökningar intet afseen¬
de fastadt. S. hade forgäfwes hos K. M. anhällit om rät¬

tighet att, sa wäl for sit eget behof af snar befordran som
ock for Lakademiens Justre wid ansökning till pastorat ega

foreträde framför alla kyrkoherdar i stiftet. Utesluten af
konsistorium frän forslag till Asum, wann han dock genom
deröfer anförda beswär rum i forslaget och utnämndes till
pastor 1762. Han synes hafwa Knjutit anseende for lärdom
och foreslogs 1779 till theol. doktor. I en utgifwen likpredi¬

kan utfar han härdt emot dem som under sken af att hälla
och wörda forsoningsläran oforsynt forbjuda all lagpredikan
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samt forkasta alla mödosamma steg pa helgelsens wäge; deras
willfarelse pasts wara af 7de grofwaste och hufwudsakligaste
i christenheten. Det är tydligtwis herrnhutarna som har pä¬

pekas. Död 2 1796. — Gift m. Anna Maria Ostman,
dotter af prosten Nils O. i Löderup; hon dog 1789. Barn:

Nils, prost i Raflunda. — Margreta Christina, g. m.
prosten O. Plantin i Norra Rörum. — Katrina Maria

g. m. prosteen I. Collin i Onestad. — Erika, g. m. prosten
I. A. Ringius i Silfkra.

Ett par stilprof af S. mä anföras. I hans likpredikan
ofter prosten Bolmstedt i W. Wram forekommer följande:
De werldslige wise, afen ibland christne, hafwa mycket

noga eftersinnat hwad hufwudgrund de skulle taga an till all
moral, d. a. alla menniskans Kliggande skyldigheter, antingen

Gud och Hans höga egenskapper, eller ock nägot annat, t. ex.
menniskans sanna lycksalighet. Men ack hwad äro Guds höga

egenskaper och hela deß Wäsendes, höghet for en dyr grund

at tage och besta, Det och de aro den klaraste spegel, i

hvilken hela Salighetens wäg lyser. — —Hela Salighetens
Systeme, hela lagens och Evangelii enda regla har sin grund
i Guds Wäsende och alla Hans egenskaper.
—

—

Den som

intet gör sig en sa fast tanka om Guds rätthet och rättfärdig¬

het eller forestaller sig Guds barmhertighet och näd säsom ett

slags eftergifwande af Hans rätifördighet, han inser aldrig

rätta herligheten af Salighetens Systeme, han är underka¬

stad fara at kunna ledas pä tusende farliga afwägar och lider
obotligt skeppsbrott pä tro och salighet. Han är ätminsto¬
ne intet wiß, intet grundad. Ja, jag har klarligen sett for

mina ogon huru detta felsteg, just detta, alltid warit hufmudsak¬

liga orsaken till Fritänkares, Indifferentisters, Apocatastaters,

Sinzendorffianers, Pietisters,Calvinisters,

Papiisters och alla

falska lärares større och mindre willfarelser.“

Uti ett

forgewäde öfwer prostinnan Ostman yttrar S.:
Men wärda, kara Mor, hwarföre skulle thet hända

Wi se sä mycken jämmer wid tin sista anda¬
Tu ligger längan tid i kamp med lif och död,

Then ömk man pa tig sag pa hiertat war en glöd.
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Sa sof tä sött, Tu kropp, som nog mä wara trötter,
Som har for tinas wäl er skonat arm och fötter,

Som prydt gelikars lag som smycke bland ditt kön,
Tin hwila, som Tu har, ar dock tin minsta lön.“
15. Johann Peter Orrberg, son af kronoheiderida¬

ren Anders O. och Magd. Katr. Ekhoff, føddes i Hellestad

omkr. 1748, blef student 1764 och prestwigdes + 1770,
hwarefter han blef adjunkt hos kyrkoherden Sundius i Alle¬
rum. Denne skall önskat att fa honom till sin efterträdare,
hvilket likwäl icke wann bifall af herrskapet pa KullaGunnars¬
torp, som hade patronrätt. O. missiverades 1776 till Wis¬

seltofta, men anmälde att han ef kunde hörsamma missivet,

säsom warande kallad af general Gustafschöld till batalions¬
predikant; konsistorium anhöll derefter hos Gustafschöld att O.

mätte fä tjenstledighet for att kunna tjenstgöra i Wisseltofta.

1779 blef O. pastor wid konungens eget wärfw. regimte.

1788 medfölide han armeen pa sjöexpedition och besann sig
pa flottan under slaget wid Hogland. 1799, ½ bef han ef¬

ter extra=ansökning pastor Härstädts= Han war en fordeles
wälbegäfwad prest och en nitisk själasörjare samt leswer ännu
inom Asums pastorat uti ett wälsignadt minne. Genom de

predikningar af honom, hwilka efter hans död blifmit utgine,
ar han kand säsom en af den herrnhutiska skolans utmärktaste

medlemmar i Lunds stift. Denna riktning hade han fatt af

I. Sundius i Allerum, hwars adjunkt han war nägon tid,
säsom ofwan nämndes. O. erhöll prostetitel 1800 och dog

2. 1807. — Gift m. Eva Maria Sundius, f. 1750,
d. 1801, dotter af nyßnämnde Johan S. i Allerum. Barn:

Abraham, f. 1785, d. 1852, vice häradshöfding, bosatt i
Götbeborg. — Johanna, g. m. handlanden Retzius i Chri¬

stianstad. — Maria, g. m. auditor Dahlstrom dersammastä¬
des. — Christina Cecilia, g. m. fadrens eftertradare.

2. m. Christiana Petersson, d. 1809 wid 48 ärs Alder.

16. Carl Sonnberg Rönbeck, son af pastorsadj.

Lars R. och M. E. Sonnberg (se p. 57 f.), foddes i W.

Ljungby 2 1765, blef student 1781 och prestwigdes 202
1789. Han wann biskop Celsii gunst och blef hans prebende¬

komminister i Lomma, promoverades till phil. mag. 1793,
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blef pastor i Ifwetofta 1, 1798, tilltr. 1800, transp. till S.

Peters kloster och Nobbelöf 2. 1806, tilltr. s. K., transp.

hit 2 1808, tilltr. 1809, erhöll prostetitel 1810 och
blef häradsprost 1814. Han sökte 1824 for tredie gängen

transport och blef afwen i s. K. utnämnd till pastor i Lands¬

krona, men da Asums pastorat derefter skulle tillsättas, blef
han kallad till fjerde profpredikant härstädes. Domkapitlet
ansäg sig ei kunna bifalla denna kallelse, men K. M. tillät
18, 1825 R. att warblifra i Asum. Han war riksdags¬

man 5 gänger och erhöll 1818 både doktorshatt och nordstjer¬

na. Den gunst han ätnjöt hos stiftets biskop forwärswade

honom säkert dessa utmärkelser, ty theologisk lärdom eller ut¬
märktare presterlig duglighet har han ef adagalagt, ännu min¬

dre stille, som biographen i biogr. lex. tillerkänner honom.
R. wisade fortjenstfull flit i samlandet af historiska underret¬
telser om Skäne: hans samlingar, grundlagda af P. Sonn¬
berg (se p. 57), sinnas pa Lunds universitetsbibliothek. 1835

lämnade N. prostetjensten. Død 2 1841. — Gift 1809 m.
Christina Cecilia Orrberg, som dog 1811. Barnlös.

Under det R. säsom prebendekomminister wistades i Lund,

tjenstgjorde han stundom säsom vice notarie i domkapitlet, och
har i det protokoller lämnat ätskilliga prof pa sin stillistiska

formäga; t. ex., da biskop L. Benzelstjernas dödsfall omnäm¬

nes i början af Kr. 1800, har han skrifwit: Consistorii nära
deltagende i smärtan ofwer forlusten af detta beklagliga döds¬

fæll afskildras i afgende condolancebref ordinarie notarien

har derwid anmärk: härom är redan condolencebref afgadt.“
Ur de personalier, som R. forfattat öfwer biskop Heßlen, må
anföras ett stilprof: Annu uppsteg aldrig nägon Medborgare

till de högre embeten i Staten, utan att Allmänheten önskade
kanna, om Han kallats dit af sina fortjenster eller blott bangt

sig wägen genom begagnande af lyckliga tillfällen. Den upp¬
lysning hon derom fordrar, bliswer likwäl oftast oscker under

Hans lefnad. Smickret och afunden forwilla lika med sina

omdömen.

—

— —

Ar da for den upphöjde Embetsmannen

all wäg tillsluten, att rättfärdiga sitt rygte Skall rättwisan
emot honom først utöfwas i den stund, da han ef mer for¬
mär höra hennes röst; och skall den wärdige, den redlige
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Mannen alltid framsläpa sin lefnad, tröttad af mödorna, miß¬

kand af samtiden och blott tröstad af sitt medwetande om ren¬

heten af sina uppsät — Nei, redan i lifstiden ser han un¬

derstundom den lager knoppas, som skall en dag utbreda sig
ofter hans mull. Han bor et mißkänna Efterwerdens dom,

om Han lysnat till Samtidens enstämmiga witsord om sina

gerningar. Han kan med wißhet forutse den stämpel, hwar¬
med Hans minne skall gä till efteräldrax, när Han wid hwarie

reställe Han uppnätt i Samhället, hört sin unämning forestaf¬

wad af hela Allmänheten, forr an den bekräftas af Regenten. Rögd
ser Han tillbaka pa sin ungdom, hwars hogkomst inga forebrelser

forbittra. Minnet af Hans Manna=är följes af Allmänhetens
intyg och Hans samwetes wittnesbörd om den nytta Han ut¬
bredt, och när Alderdomen nalkats, afbidar Han med lugn sin

førestaende öfergäng ifrän mödornas werld til den rätta be¬
löningens. Med lika rätt till den oskyllda tacksamhetens tä¬

rar, som till wänskapens, närmas Han gränsen af forgänglig¬

heten, forwissad att, da Han sjælf nedgar till den efterläng¬
tade hwilan, skall rygtet waka öfer Hans minner m. m.

17. Anders Borgström, son af inspektoren Johan

B. och C. A. Olin, prestdotter frän Wäsby, føddes 1½
1803, gick i Malmö skola, blef student 1820, magister 1826,
docens i allmänna historien och statskunskapen 1829, prestwigd

2. 1837, pastor har L 1842, tilltr. 1843 och erhöll proste¬
titel 1854. Død 2, 1855. — Gift 2. 1831 m. Carolina

Jakobina Wiberg, dotter af qwartermästaren Robert W.
Barn: Amalia Helena Jakobina, f. 1, 1833. —

Ca¬

rolina, f. — 1834. —Robert Johan, f. 2. 1835.

Carl Wilhelm, f. 2 1837.— Ebba Josephina, f.
le 1839. — Hedwig Gustawa Cecilia, f. L 1843.
18. Anders Lagergren, født 1802, phil. mag. 1827
lärare wid nyg elementarskolan i Stockholm 1828, extraord.

kgl. hofpred. 1838, kyrkoherde i Höld af Strengnäs stift

1840, titulär prost 1849, L. N. O. 1854, pastor har 22,
1856, tilltr. 1859.
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Kyrkoherdar i Esphult och Linnersd.
1. Lauris forekommer som pastor här 1509.

2. Peder Nielsen skall warit här 1526—1540 och

derefter i W. Wram; se p. 110.
3. Hans Albrechtsson, som kallas Scotus, war
pastor här 1540—1570. Det berättas, att han klädd i en

simpel fürskinnspels, men med prestkrage gätt k. Christian III
till mötes pa landswägen wid Linneröd och till honom af¬

lämnat en supplik om löneförbättring, hwarefter kungen 2
1555 resolverade att kronotionden af båda socknarna skulle till¬

falla pastor.
4. Inguer Nielsön prestwigdes — 1571 till prest

wid dessa forsamlingar och berättas hafwa dett i Linsöds

kyrka efter slutad gudstjenst en sondag i börian af ar 1808.
Han ombesöride anskaffandet af nya predikstolar i bäda kyrkor¬

na villet 1590 göra en kalk till Esphults kyrka, sedan den

forre blisitionstulen. Hans hustru hette Sophia och skal
warit af adelig släge; fadren Lasse Nielsen bodde udi Esp¬

holtz hoffgaard.“
5. Offne Christopherson, fødd i Widtsköfle 1575
tjenstgjorde i 6 är som lärare wid skolan i Wä, innan han

blef pastor härstädes, hvilket torde hafwa skett 1608; han fö¬
rekommer som Pastor 1610. I hans tid blef Esphults kyrko¬

torn fullbordadt och Krskilligt annat kyrkoarbete werkställdes.

En gammal anteckning innehäller att danno 1625 blef Esp¬

holt klocke sonderringed, hvis lige ikke war i Giers herred,
som war stöbt 1521. Swenden som henne stöbte blev ihiel¬
skudt aff sin Mester, ude pa Espholt Rye, hvor klockerebolet
ligger, da de mötte hwerandre under klokkens ringende. Me¬

steren kom fra Malmö och fortröd paa Swenden, at han haf¬

de saa wel disponeret malmen till klokkens klang. Hr Ofwe
donerade 100 daler till skolan i Christianstad. Død 2, 1644.
6. Libert Mortensön Bruun, son af murmästa¬

ren A. Bruun frän Meissen, som byggde Esphults kyrkotorn,
föddes i Wä och blef efter skolgäng i Lund student i Köppen¬

hamn 1624 samt prestwigdes . 1626 till medhjelpare här¬

städes, hvilket han war i 18 Kr. 1644 blef han ordinarie
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pastor. Han ihogkoms länge for sin monhet om korkornas
prydnad och widmagthällande. Död i Januarii 1653. - Gift

1631 m. Johanna Tygesdotter, prestdotter frän W.
Wram, f. 1608, d. 1689. De öfwerledes af twä soner och
en dotter; denna blef presthustru härstädes.

7. Gregers Pedersen, son af kyrkoh. Peder Chri¬

stensen i Finja, føddes 1628 och blef — 1653 prestwigd till
pastor härstädes. Död —, 1667. — Gift 1654 m. foretra¬
darens dotter Kerstina Libertsdotter. De hade 8 barn

af hvilka endast nämnes sonen Christian, som blef pastor
i Gärdstänga och kallade sig Espholt.

8. Hans Eriesson Hiort hade wistats i prokans¬

lern, der Oelreichs hus innan han 22, 1667 blef pastor här.
Död. . 1680. — Gift m. foreträdarens enka Kerstina Li¬
bertsdotter, som ater blef konserverad af efterträdaren.

9. Samuel Samuelsson Stub, fødd i Christiania

— 1647, gick i skola i Bergen och studerade derefter i Kopen¬

hamm. 1675 erholl, han tätighet at ble beterinn i Sverige,
utnämndes i borian af a. 1881 till pastor har och prestwigdes
o. s. K. Han synes hafwa warit en omtanksam och kun¬

skapsälskande man samt skref en sin och prydlig handstil. Det
mesta af hwad här ofmann är anfördt om pastorer i Esphult
har han upptecknat deels efter sin swärmors och andra gamla

personers berättelser, dels efter gamla i pastorsarchivet besint¬

liga handlingar, hvilka wid en eldswäda 1755, forstördes.
Han uppbyggde prestgärden. Bäde hans egen mor och hans

swärmor wistades i hans hus. Död 1 1688. — Gift m.
den ofwannämnda Kerstina Libertsdotter, som ännu en

gäng blef konserverad.

10. Jonas Hwaling, son af kyrkoh. i Köpinge Tue

H. och född der — 1660, kom 1674 till Christianstads skola

och blef student i Upsala 1680, äterkom derifrän 1681 med
rekommendation af theol. professorn E. Benzelius, i hwars

hus han wistats, och erhöll 1682 tillätelse att predika. Der¬
efter biträdde han nägon tid i Widtsköfle, prestwigdes 2 1684

till esquadronsprest wid sodra skanska rytteriet ochblef 1688
pastor härstädes Wid sin ansökan hade han fogat ofpersten
Gyllenpistols intyg om lärdom, härlige gäfwor och skicklighet“
V.

11
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och utnämndes af K. M. emedan han ei allenast egde ofwan¬

näunde goda egenskaper, Lutan ock wär willig att trösta och

upprätta det bedröfliga huset“ Död 1, 1716. — Gift 1. 2
1689 fjelf 29=Krig med foreträdarens enka Kerstina Liberts¬

dotter, som war 56 är gammal; hon dog 2, 1707 och P.

Ingelstrom i S. Rörum höll likpredikan öfer henne.. 2.2
1708 m. Engel Ebbeltoft, radmansdotter fran Cimbris¬
hamn; hon blef konserverad wid kallet. Sönerna Anders och
Tuwe bleswo pastorer, den forre i Mellangreswie, den sednare

i Wanstad.
11. Dawid Carney, son af tullinspektoren Johan C.

i Lund och født der 28, 1688, gick i Lunds skola, blef student

1705 och prestwigdes 2 1712 till biskopens komminister i Fjelie
och Fladie; derjemte hade han befattning med Biskopens eko¬
nomi. 1716 2, blef han pastor härstädes, tilltr. 1717. I

anseende till sjuklighet och minnets aftagande mäste han 1749

Kund ambetsgöromälen at sin swärson E. Tragärd, som 1754
forordnades fra de pastor och 1756 fick survivans pa pasto¬
ratet. C. flyttade till sin stysson i Wanstad, der han afled 2,
1762. — Gift 2 1717 med foreträddens enka Engel Eb¬

beltoft. Dottren Brita blef g. m. efterträdaren.

12. Erasmus Laurentins Trägärd, son af pro¬
sten Smen T. Helsingborg, foddes pa regementspastorsbo¬

stæller Tostarp i Pehrstorps svæken 24 1719, underwistes til

skit 14de ar af fadren, gik derefter i Malm skola och blef

student 1736. Han prestwigdes P. 1741 till bitrade at fadren

och kom 1749 till Esphult, der han pa eget answar öfwertog
pastoralwärden i 1754. Följande æret afbrann prestgarden
och sedan T. uppbyggt den erhöll han pa forsamlingarnas an¬

forning survivans pa pastoratet 1756. Fullmagt erhölls 22.
1762. Om hans död, som inträffade i Maj 1776, berättas i
Lunds Weckoblad ⅓ s. A. följande: Forleden Böndag pre¬

dikade kyrkoherden herr magister E. Trägärd i Esphult och
Linneröd, och om natten emellan Lögerdagen och Söndagen

ganska hastigt och saa oformodat afled, at ingen wiste honom
wära sjuk, forrän han om morgonen i sängen fonts død¬

Gift 1. 3 1749 m. foretraderens dotter Brita Carney.2.
m. Elisabeth Bring, dotter af kyrkoh. Olof B. i Brönne¬
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stad. Dottren Engel war gift med prosten S. Rönbeck i
Gärdstänga och Anna Maria med fadrens efterträdare.

13. Johan Christian Strand, son af en lika be¬
nämnd pastor i Ripsa af Strengnäs stift, føddes + 174

blef prestwigd 1764 till fadrens bitrade, husprest hos lands¬

höfdingskan Cedererantz 1766, batalfonspred. wid kon. eget
wärsw. regtte 1774, pastor wid samma regemente 1775, Pastor

har 1777, transp. till Bemærk Strengnas Kift 1788, titulär
prost 1804. Död let 1820. Han skall warit en stor spelare

och en trätlysten menniska, men wick, och säges hafwa beredt
biskop Celstus atskilliga forargelser. — Gift med foreträdarens

dotter Anna Marig Trägärd.
14. Hans Horster, son af inspektoren Jesper H.
(troligen den II. p. 219 omnämnde), foddes i Gryts socken i

Oktober 17723 (enl. en annan uppgift 17279, prestwigdes 2.
1749 pa kallelse af prosteen Güllich i Quiinge, blef 1754 2

pastor i Bosjökloster, titulär prost 1783, riksdagsman 1788 och
1789, pastor Härstaves efter ernanfølg 1789 Han
tyckes hawa warit en man Med stærk bade rärtskansla och

sjelfkansla. I Lunds Weckoblad införde han 1784 nägra fra¬
gor med anledning deraf att originalet till en syne= och skogs¬
delningsrätts protokoll, hvilket bliswit inlämnadt i Lands¬

kontoret i Malm, icke mera der fanns, utan endast en ofull¬

ständig afskrift deraf protokollet angick Hoch mänga bøn¬

ders rätt. Till fragornas beskaffenhet kan slutas af den enes

lydelse: kom ei en archivarius, som utbyter och forfalskar hand¬
lingar, exponerar sin ära for skam, sin rygg for 40 par spi
och sin hals att bära halsjern“ o. s. w. En tjensteman wid
landskontoret, wid namn Per Sommar, fann sig fornärmad
af fragorna och forklarade H. for en äreskandare samt uppma¬

nade honom att genom laglig anklagelse eller offentligt tillkän¬

nagiswande ta allmänheten weta, hwem han med sing fragor
fyftat. H. swarade i forutnämnde tidning, at han ef war

nog enfaldig att säga hvilken person han Kyftat; der yttras
till slut: Finner sig Per Sommar sa muntet at forswara
denna Contoirets beskyllade medfart wid en laglig underfök¬

ning, som at dundra och swärma med ohöfwiska ord och ned¬
riga tillwitelser uti detta Weckoblad, der hwarken dom eller
41.
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bestraffning är att befara, sa prostituerar jag Per Sommar

härmedelst wid sin ämbets= och personliga heder, at eitera mig

til behörig domstol, der jag tilltror mig, utan at rodna eller
blekna for Per Sommars grymhet och hotelser, göra ondskan

och illfundigheten ett wederbörligt afbrück, hinder och motständ

och fa sanningen uppdagad samt min och 42 skattdragares wäl¬
fängna egendom sauverad, hvilken nu sökes både med wäld

och et owanligt forwärfningssätt oß samwetslöst att afhändas¬
P. Sommar dog snart derefter, men nägon annan i saken in¬
tresserad person tillställde injurieproceß mot Horster, som efter

att flera gänger hafwa fätt resning i mälet och sälunda dragit
ut pa tiden dömdes att mista äran, men befriades frän detta

straff genom kunglig näd. Död 2, 1807. - Gift m. Eli¬

sabeth Corwin, prestdotter frän O. Sallerup, som lede
efter honom jemte tre soner och fem döttrar, neml. Wilhelm,
borgmästare i Sölwesborg, Olof, prost i Widtsköfle, Chri¬

stian, öswerinspektor wid Trollhätte slußwerk, Margreta Eli¬
sabeth, g. m. stadstamministern I. Carsman i Malm, Eleo¬

nora, g. m. borgmästaren i Marstrand, assessor S. Darin,
Wilhelmina, g. m. prosten Appelberg i Bosjökloster, sedan

i Winslöf, Maria, ogift, och Lovisa, g. m. öfwerinspekto¬
ren Ramelius.

15. Carl Edberg, son af en stadskassor i Lands¬
krona och född der . 1748, gik i skola dersammastades, blef

student 1771, prestwigd 7, 1774 till tjenstgöring wid dom¬
kyrkoforsamlingen, phil. mag. 1778, bataljonspred. wid Pst¬

landerhjelmska regementet 1780, pastor wid Swea artilleri
1786, 1ste stadskomminister i Landskrona och pastor i Waden¬

sid i 1792, transp. hit 2 1808, tilltr. 1810. Död 2,
1831. — Gift 2. 1783 m. Ewa Margreta Forsner,

hwars far war pastor i Asele. Barn: Carl, kapten wid norra
sk. inf. — Sophia. — Jeanette, g. m. G. Luthman, 1ste
stadskom. i Landskrona. — Hedwig. — Ewa. — Maria
Elisabeth Mathilda, g. m. v. pastorn J. P. Althin.

16. Nils Petter Borgström, son af en handskmakare
i Sölwesborg och født der 12, 1798, blef student 1816, prest¬

wigd ⅓ 1821, vice kollega wid Carlshamns skola 1824, ord.
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koll. dersammastädes 1825, pastor har 1, 1832, tilltr. 1834

och erhöll prostetitel 1849.
Gift ⅔, 1836 m. Mathilda Lovisa Gahm, dotter af
öferstlöjtn. J. F. Gahm i Carlskrona. Barn: Sigrid Fre¬

drika, f. 1838. — Carl Gustaf Victor, f. 1839. —

Nils Adolph, f. 1840. — Mathilda Maria, f. 1841. —
Fredrik August, f. 1842. — Otto Herman, f. 1843. —
Rudolf Ossian f. 1844.

Ostra häraad.
Prostar.
Erik Nielsen i Ramdala 1584.
Oluff Bendtssön i Runneby 1600, 1610.

Jacob Hanssen i Lösen 1613—1630.
Jacob Raffn i Christianopel 1631, 1636.

Jens Hangaard i Lösen 1646, 1648.
Mogens Aagesen i Ramdala 1655, 1661.
Truid Nielsen i Christianopel 1672.

Rasmus Larsson i Lyckeby 1674—1692.
Erik Sehottenius i Torhamn 1692—1699.
Olof Strandell i Lösen 1701—1716.

Malte Brede, dio 1717—1719.

Gustaf Adolph Humble, amir. superint.,17720—1730.
Magnus Frodell i Fridlefstad 17301755.

Nicolaus Wankif i Lössen 1755—1762.

Eleazar Thulin i Torhamn 1762—1773.

Wilhelm Magnus Gyllenskepp i Fridlefstad 1774
1814.
Aron Alexandersson i Lösen 1814—1822.

Carl Ahlstrøm i Christianopel, tillf. 18221824.
Carl Holm i Lösen 1824—1840.

Erie Tornberg i Ramdala 1840.
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Kyrkeherdar i Carlskrona.
a. wid Storkyrkoförsamlingen.

1. Canutus Chorælins 1683—1690.

2. Bergerns Folcher 1690—1709.
3. Johan Petersson 1709—1717.
4. Carl Sternell 1717—1719.

4

—

5. Gustaf Adolphsruble 1749. 1730.
6. Nils Wallerius 4730, 1740.
1. Lorenz Muhrbeck 1742—1769.

8.Lars Peterson 1770—1784.

9. Anders Lars Fahnehjelm 1784—1807.
10. Nils Hallström 1808—1816.
11. Carl Thyselius 1817—1833.
Alla dessa woro tillika amiralitetssuperintendenter. Deras

biographier forekomma längre fram i detta arbete.
.

b. wid Tyske forsamlin
af 16i Jus Kö¬

1. Justus Christopher Hagemalm, son af en
oberlandrichter i Werningerode och født 7 1666, blef 1689
amiralitetspredikant i Carlskrona. Mellan honom och super¬

intendenten uppkom snart nägon jalouste, och da konungen
sädant med mißnöje fornummit, erhöll biskopen uppdrag att

gifwa Hauswolff en lämplig forestalling; det skedde , 1690,
da biskop Papke forestallde honom att, när hwarochen sköter

sin anförtrodda syßla och intet sig widare utläter än hans
embete fordrar, kan all sädan olägenhet bäst afböjas och Guds

forsamling uppbyggas“. H. kallades 1689 till tysk pastor här¬

städes, och mottog denna tjenst 1691. Afwen i en sednare
tid war forhällandet mellan honom och superintendenten icke

wänskapligt, och H. ønskade med anledning deraf transport till
annat pastorat, 1715. Han erhöll 1716 enligt kongl. senatens

resol. af domkapitlet dreprimande och Kläggande att ställa sig
under superintendenten. Pa samma gäng erhöll han af dom¬

kapitlet en warm tacksägelse for den Aberömmelige 22te“ han

adagalagt mot pietismen. Alltsedan 1701 hade han med trä¬
gen uppmärksamhet uppspanat sädang personer, som troddes
kunna utsprida pietistiska läror, samt derom bragt, domkapitlet
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noggranna underrättelser genom länga, pa tyska forfattade me¬

morialer, hvilka andas en nästan ursinnig bitterhet mot pie¬
tismen. Det heter t. ex. i ett sädant: Gott der Allerhöchste

helse alles überwinden und steure den weissen pietistischen

Teufel allenthalben umb Christi Willen“. Han anhöll att
hans skrifwelser härom mätte hällas hemliga, emedan i annan

händelse mänga af hans hörare skulle blifra mißnöjda (jfr.
I 126 f. och 138). Mot domkapitlet wisade H. stor under¬

dänighet och skref engäng ett mycket ödmukt tacksägelsebref
for det Cons. reflecterat pa hans ringa person till att bewista

taxeringswärket 1718 29, blef han hedrad med prostetitel;
magister war han forut. Död 7 17722.— Gift m. Mar¬

greta Clerck, dotter af borgmästaren i Orebro, lagman
Thomas C. och Anna Geyer. Barn: Dorothea Ottiliana,

g. m. fadrens eftertradare. — Justus Christopher, f. 1708,
d. 1773, pastor wid Clara forsamling i Stockholm.

2. Johan Fredrik Franck, født i Meklenburg

1694 (ens. en ahnan uppgift 1892), blef indigt faderløs och
uppfostrades dergler forbrogen Jan F., prest i Pommern
och en grundlig philolog, studerade i Dresden, Jena, Leipzig,

Rostock och Wittenberg, blef magister pa sistnämnde stalle 1717,

hwarefter han egnade sig at theologiska studier och erhöll venia

docendi. 1721 kom han till Carlskrona och prestwigdes 2

s. d. till Hauswolffs komminister. Efter Hes dod war fräga
om tyske forsamlingens upplösning, hwaröfwer F. i en skrif¬

welse till biskopen beklagade sig med uttryck af ett till fortwif¬

lan gränsande bekymmer. Wo soll ich mich nun hinwenden
Zu wem soll ich meine Zuflucht nehmen Ich mag wohl mit
Hiob sagen: War ich nicht fein stilles hatte ich nicht gute

Ruhe: Und kommet nun so plötslich und ganz unvermuthet

solche grosse Unruhe. Ich bin ein Pilgrim und Frembdling in

einem Lande, des Sitten ich nicht weiß und des Weise ich

noch nicht gelernt habe. Mein Pfleg- und Schwiegervater,
der mich so herzlich geliebet und in seinem Leben recht nach¬

drücklich für mich gesorget hat, ist mir gestorben, und der,

dessen Rath ich mich von nun an erst recht hätte bedienen
sollen, ist, nachdem er richtig für sich gewandelt hat, zum Frie¬
de gekommen und ruhet sanft in seiner Kammer.
—

O
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ich elender: O ich unglücklicher: O ich armer Frembdling
O ich verlassener: Warum soll ich nicht zugleich mit meinem

lieben und gewogenen Vater zur Ruhe gehen“ I samma skrif¬

welse beder han att biskopen wille for Guds äras skulle den
han lofwade att kraftigt befordra, pa det eftertryckligaste mot¬
arbeta forslaget om tyska forsamlingens upphörande och for¬

hjelpa honom till att bliswa pastor wid densamma om sä
skedde wille han wisa biskopen den størsta lydnad och tacksam¬

het o. s. w. F. wann sin önskan och blef s. K. pastor wid

Carlskrona Tyska forsamling. Han infann sig i s. K.
amiralitetskonsistorium och wille der intaga sin plats, men

superint. Humble underrättade honom, att han bort forut for
honom forete sin fullmagt, enär ordforanden borde pa forhand

kanna alla wid en session forekommande ärender. Forgäfwes
inwände F., att han Phade ingen dependene af superinten¬

denten, utan stode under biskopen i Lund och erkände superin¬

tendenten endast for sin præsidem, da han wore in Consisto¬
rion, Humble forklarade, at det tillkomme honom att Lintro¬

ducera en 28sessorets=Consistorie, hvilket i kunde ske utan

forutgängen anmalan; F. hölt ännu pa med det forra, at han
ingen dependende hade af superintendenten, men honom swa¬

rades: det blir derwid som sagdt ar: han mä gä hwart han

wil. Derpä tog mag. Franck aftrade. Denna motgäng gick
honom sa hardt till sinnes, att han säsom konung Dawid

gjorde sitt läger flytande om natten med sina tärar, enligt

hans eget yttrande i en skrift, hwari han for biskopen Lutgjot

sitt bekymmer. Han blef snart forhulpen till sin rätt säwida,
att han blef kallad till konsistorii sammantraden, men da han
wille intaga platsen närmast ordföranden, protesterade amira¬
litetspredikanterna Frodell, Bergström och Bechstadius pa det

högsta emot att han finge foreträde framfor dem, sa länge
ei tyska pastoren af K. M. fatt synnerliga och større privile¬

gier an forut; F. androg saken for K. M. och afhöll sig
emedlertid frän konsistorium. Andtligen wanns K. Mes reso¬
luton 28 1724, att tyska pastorn skulle enjuta alla de heders¬

formoner, som det antecessor haft“ hwarefter F. 2, s. K.
intog Proximum post Præsidem locum En wecka derefter
räkade han ut for en ny fortretlighet. Superintendenten war
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da ei tillstädes wid konsistorii sammantrade, och amir. pred.

Bergström hade af honom mottagit de inkomna handlingarna
och foredrog dem; F. formenade, att han säsom vice præses

borde hafwa fätt handlingarna sig tillställda fore sessionen, och
forklarade sig wilia Thärom befräga sig med wederbörande“
Detta blef dock ei af, emedan förlikning uppgjordes. 1725
blef F. promoverad till theol. døktor. Sedan han sälunda
wunnit den heder, som motswarade hans fortjenster, begynte

han att ifrigt sträfwa efter skade ekonomiska fordelar. I et

bref till biskoppen 17727 klagade han jämmerligen öfer sit

slätta tillständ, som han ei utan ängslan kunde erprimera¬
och bad pa det enträgnaste att fa ett prebende, Lelliest bliswer

det min wissaste Löhn for all min Flist och stora Omack, att
jag leswer i størsta Misair och intet mig och de ming beklage¬

ligen kan forsoria. Behagar thet Högw, Her Biskopen till att

proberg mig och befalla, at jag skall predika, sä will jag göra
en profpredickning pa swenska. Med Guds hjelp kan jag al¬

tidh inom, atta dagars tidh elgborera, och wegoreng en swensk
predickning. 17728, Muskade han at fa Lösens pastorat till pre¬
bende, hvilket domkapitlet afstyrkte, men 1729 erhöll han Nät¬

traby och utnämndes derjemte till titulär prost. Ickedestomin¬

dre klagade han äfwen sedermera öfwer sina inkomsters ring¬

het. 1737 begarde han domkapitlets rekommendation till Skyt¬
teanska professionen i Upsala, men sick till spar at en namn¬
kunnog man forskrifwits frän utrikes ort. 1734 skref han till
domkapitlet, att han i sin forsamling fornam mycket skrymteri

forakt for gudstjensten o. s. w., hwarom han wille muntligen
widare tala; han torde härmed systa dippelianismen, som den

tiden hade nägra anhängare i Carlskrona. Mellan F. och su¬

perintendenten i egenskap af swenska forsamlingens pastor upp¬

stodo stundom konflikter. 1723 klagade F. att ätskilliga per¬

soner dragits frän tyska forsamlingen till den swenska. 1744
wille handlanden Germund Schweder jemte sin hustru, hwil¬
ken ef forstod tyska, begagna salighetsmedlen i swenska forsam¬

lingen. F. bestridde det ifrigt och forklarade sig wilia betjena

hustrun pä swenska men de swenska presterna bestridde hans
rättighet dertill. Amiralitetskonsistorium ansag billigt att lika¬

som swenska tjenstehjon icke twingades att tillhöra tyska forsam¬
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lingen, da de hade tyska husbönder, samma rättighet medgafs

Schweders hustru och att mannen finge jemte hustrun ga till

swenska kyrkan. 1745 anmodade domkapitlet amiralitetskonsi¬
storium att gifwa F., allwarlig foreställning derfore att han

brukat Lotidigt skrifsatte mot førstnämnde myndighet. Ett par

af F. i Carlskrona hällna och utgifna likpredikningar pä tyska

synas antyda att han icke warit utan skicklighet säsom predi¬

kant. 1745 blef han pastor och prost i Wolgast, der han dog
2. 1782. - Gift m. foreträdarens dotter Dorothea Otti¬

diana Hauswolff, f. 1706, d. 1754. En son studerade i
Lund och blef prest i Pommern. En annan son, wid namn

Hans Reinhold, blef kontreamiral och adlad med namnet
von Francken. En dotter war gift med öfwerstlöjtnanten
Hauswolff pa Hjelmshult.

3. Johan Gottfrid Michaelis, som lär warit

frän Stettin, blef 1739 rektor wid tyska skolan i Carlskrona,

prestwigd ⅓ 1745, 1746 pastor wid tyska forsamlingen der¬
städes och dog 1775. Hans son Christian Ernst war rek¬
tor wid noßnämna solg. og am

4. Bernhard Christopher Kukelentz war phil.

mag., prestwigdes i Linköping 2, 1755 och utnämndes till

pastor härstädes 28 1756, fullmagten uppwistes i amir. kons.
først 28, 1758. Om K. känner man utom detta endast fol¬

jande ur nyßnämnde konsistorii protokoll. Pigan Brita Stina
Malmstedt blef af sina foräldrar uppsagd frän sin tjenst hos

K. pa den grund att hon, ehuru okunnig i tyska spräket, begätt
nattwarden i tyska forsamlingen; egentliga orsaken till uppsä¬

gelsen synes dock warit den att hon bliswit utskamd och kom¬

mit i elakt rykte for pastorn“. Hon sade sig ei wara okunnig
i tyskan, pastod att foräldrarna pa läng tid icke frägat efter
henne och forklaraade sig ei wilia flytta, tilliggande att ingen
lag, ja intet sjælfwa konungen kunde twinga henne mot hen¬

nes wilia, mycket mindre konsistorium eller nägon annan, med
otaliga flera fräcka och ognständiga utlätelser“ Pastorn sade

att hans hushältning skulle mycket lida om han mistade henne.

Kons. Klade henne att äterg till sin rätta själasörjare och for¬
wiste saken angende hennes uppsägelse ur tjensten och hennes

sidwördnad mot konsistorium till laga domstol. K. dog 1761.
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5. Claes Diedrich Wiebe blef prestwigd 1746, ami¬

ralitetspred. 1748, tilltr. 1749, blef pastor har 1761 och intog
2 s. K. sin plats säsom forste assessor i amir. konsistorium.

Under vacansen efter superint. Muhrbeck fick han en längre
tid wara ordforande der. En af W. 1748 i Stockholm utgif¬
wen predikan pa 3 sönd. i fastan handlar om skrymtares stora

stendskap mot Christum“ och innehäller mest polemik mot an¬
tinomister; formodligen fyftas herrnhutarne. Död 7 1771.

Hans enka kallas Ulrika Charlotta Wiebe. Sonen Carl
Peter war prost i Billeberga.
6. Johan Bernhard Wolff, son af handlanden

Peter W. och Margreta Maria Ambders i Töndern i Schles¬
wig, føddes 2, 1740, blef student i Köpenhamn 1760, theol.
kand. 1765, rektor wid tyska skolan och aftonsängsprest wid

tyska kyrkan i Carlskrona 1767, prestwigd i Lund — 1771,
pastor wid nämnda kyrka 1772, erhöll 1781 rättighet att ska

pastorat i Lunds stift och prostetitel 1783. 1789 sökte och er¬
höll han transport till Listerby, men sick i s. K. K. Mes til¬
lätelse att derjemte behalla sin forra bestältning i Carlskrona
med willkor att om somrarna wistas i Listerby. W. blef theol.

dokt. 1800. Tyska forsamlingen fick 1774 rättighet att hafwa

alternativt swensk och tysk gudstjenst, emot amir konsti yrkande,

som ansag sädant skola lända till kyrkodisciplinens forfall. W.
tjöt aktning och karlek samt ihogkommes sasom en werksam

och wälmenande man. Ur hans tal öfer handl. A. Broberg
hälket i frimurarelogen i Carlskrona 1783, må ett stilprof an¬

foras: Ater en annan gör anfall pä ynglingens tro. Meen¬
niskan, sä raisonerar han, ar intet annat in ett djur. När

hon dör, ar det ute med henne. Bort, bort med de tryckande
band, som religionen oß pälägger, lät oß tygellöst bruka wär

Här stöter en annan
frihet och lefwa efter wär smak. — —
forledare till: At aldeles wara tygellös, säger denne, gär in¬
tet ant Nej äran skall leda oß i stallet for Religionen. Han
börjar nu sätta äran i hwad honom behagar och i hwad an¬

dra med honom likasinnade behagar, och Arans system blir

sluttligen detta: att göra en och annan for medborgare lysande
och af lismare utropad gerning och deremot tilläta sig andra
friheter, som pa honom sjelf och sederna i det allmänna göra
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tio resor større skada an hans lysande gerningar gjort gagn“
W. har utgifwit flera predikningar hvilka ro af renlärigt

innehäll. Han dog 2 1821. — Gift 1773 m. Ulrika Brock,
f. 1753, dotter af prosten Jöns B. i Hoby i Blekinge. Sonen

Johan Peter, f. 1774, blef 1798 extraord. lärare wid skepps¬

gosseskolan i Carlskrona, collega wid lärdomsskolan der 1803

och erhöll 1817 afsked; han war gift med Christina Elisabeth
Stenbeck.

7. Jonas Lundqvist, klockareson frän Qwidinge och
født der 9, 1785, blef student i Lund 1800, i Greifswald
1803, undergick juridisk och kanslicexamen 1811, prestwigdes
1812 till extraord. batalionspred. wid flottan med station
i

Götheborg, blef magister i Lund 1814 och pastor har 1822 2.
Da han tillträdde sin tjenst, forklarade superintendenten Thy¬

selius sin tillfredsställelse att f en medbroder, som ofelbart

skulle rätta de afvikelser frän forfattningarna, hvilka forut
till hans och konsistorii bekymmer egt rum i tyska forsamlingen“

Ordningarna hade bestät deri, at kotechesshör ikke hällits
pa föndagarna och nattwardsgang anstallts pa lördagarna,
de arbetsfolk och tjenare saknat tid att bereda sig forut och
begrunda efterat denna dyra hemligher“. L. erhöll prostetitel
1827 och dog 2, 1828. — Gift m. Lovisa Fredrika Mo¬
beck, dotter af prosten M. i Stoby och sedan gift m. landt¬

räntmäst. H. R. Moberg i Carlskrona.

8. Claes Johan Sehaar 1828—1838se wid Fjel¬

kinge sid. 93.
c. wid den af de förenade Storkyrke= och
Tyska forsamlingarna bestäende Stads¬

forsamlingen.

K. M. forordnade genom näd. br. 1, 1838 och 2½ 1839,
att nämnde twänne forsamlingar skulle till et pastorat förenas,

och anbefallde i 1845 att ätgarder for pastoratets tillsättning
skulle widtagas. 18462, kallade forsamlingen profpredikanter
och 2 s. K. hölls wal, hwarwid de flesta rösterna tillföllo

slottspredikanten L. Feuk, som ock af K. M. utnämndes til
pastor.
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1. Lars Fenk, son af prosten Gustaf F. (se sid. 72)
och fødd i Christianstad 1 1813, blef student 1831, lärare

wid barnskolan i Christianstad 1835, prestwig i 1838, slotts¬

predikant i Christianstad 1843, pastor har 2, 1846, tillträdde

s. K., erhöll prostetitel 1847, transport till Gustafs fors. 1857,
tilltr. 1859.
Gist 22 1840 m. Anna Cedergren, hwars far war
byggmästare. Barn: Gustaf Georg, f. 1841. —Johan¬

na Elinda Heliodora, f. 1845.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

2. Johan Axel Olin, f. 1825, prestwigd 1850,
tjenstg. e. o. hofpredikant 1857, pastor här 2, 1857, tilltr.
1859.

Kiel.)

Stadskomministrar i Carlskrona.

4. Ridsens Berdslovins forekammer som stads¬

komminister 188416. Under vacansen efter superinten¬

denten Chorælius wille han både ingripa i pastorsgöromälen
och tillegna sig wissa af pastors inkomster; konsistorium mäste

flera gänger forbjuda honom att sä göra. Forsta gängen
warade han ohöfligt derp, med anledning hwaraf biskopen

skref till honom 2 1690. Af Ed. Wyrdighets haßige och
enfaldige swar, som I sjelf det kallar, har jag erseet den stora
owettighet, som I derutinnan lätit paskina, af hvilken ehu¬

ruwäl jag tillförene mycket hört talas, hade jag dock icke kun¬

nat tro, at I den emot mig skulle understätt eder yttra, hvil¬
ket jag dock nu will hafwa till en aphan tid hänstalldt, sko¬
landes I i sinom tid in foro competenti derfore wederbörli¬

gen answara G. war Calmarbo och blef pastor i Söder¬
Kra af Calmar stift.
2. Erik Herlin 1692—1698; se wid Kögerd III.

447.

3. Lars Engstedt 1698—1707, se wid Borreby

IV. 71.
4. Swen Sylwins 1707—1713; se wid Bösarp

II. 164.
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5. Anders Klase, östgöthe, blef 1710 skolrektor i
Carlskrona och prestwigdes 2. 1713 till stadskomminister der¬

sammastädes och dog 2, 1724. — Gift m. Katrina Ellers
som äfwen blef gift med efterträdaren.

6. Johan Lorenz Flensburg, son af kyrkoh. Hans
F. i Fosie, føddes der 2 1696, blef student 1712, konrektor
wid Carlskrona skola 1723, tillf. stadskomminister 17724, prest¬

wigd 2, s. A., kallad till stadskomminister 2½ och dertill ut¬
nämnd sl. Han hade anseende som en skillig prest, hvilket
icke motsäges af hans utgifna likpredikan öfwer studenten L.

Wallgren; den afhandlar ämnet: Guds barns dagliga död
uti et saligt lif forwandlad. Död 2, 1747. — Gift 1725
m. foreträdarens enka Katrina Ellers som födde honom

twä söner och fyra döttrar. Sonen Hans nämnes som prest
1760; äldsta dottren Metta Magdalena war gift m. kyrkoh.

I. Appelqwist i Listerby.
7. Lars Stobæus blef student 1732, prestwigdes L.
19

1743 och war kollega och kantor wid skolan härstades ininan

han 1750 bestadskomminister. 2ddrost 182 isterlämnande

enka, som kallas Charlotta Liboria Stobæus, och sm barn.
8. Ingemar Appelqwist 1753—1759, se wid Li¬

sterby.
9.Olof Aguilinius, troligen prestson frän Mör¬
rum och født 17724, blef prestwigd tilk tjenstgöring i Torham

Af. 1752, städskom. 1760 2 och innehade tjensten et Kr.

10. Peter Schougärd blef prest 22 1751 och
börian af 1762 stadskomminister. Under vacansen efter super¬

intendenten Petersson wille han, utan nädärsprestens wetskap,

forrätta dop och begrafning, samt utfärda lysningssedlar, pa¬
staende sig wara kompalle; konsistorium godkände ei hans an¬

spräk. Död 2, 1786. — Gift m. Ulrika Eleonora
Muhrbeck, dotter af amir. superint. M. i Carlskrona.

11. Wilhelm Cimmerdahl 1787—1790; se wid
Torhamn.
12. Olof Plantin 1790—1796, se wid N. Rörum

III. 53.
13. Pehr Hansson 1796—1801 se wid W. Karleby

III. 219.
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14. Thure Petter Brorström 1801—1808;se wid

Borreby IV 73.
15. Pehr Sehytteen 1808—1818; se wid Konga
III. 200.

16. Claes Johan Schaar 1818—1834, se wid

Fjelkinge sid. 93.
17. Nielas Göran Hersløv 1830—1847, se wid

Bösarp II. 169.
Stadskomministersbestältningen är numera indragen.

4

Kyrkoherdar i Kamdalg. Sch Jemis.
4
1. Laurentius. En sa benämp pastor war har

1562, d. Johannes Laurenti Istadiensis prestwigdes till

hans bitraderen og Tal skab. L. 8. 4
2. Erik Nielsen kom 1568 hit frän derup, näm¬
nes

1585 som prost i Ostra härad och dog 1591.

3. Jenns Erickssönn war pastor här 1610. Enl.
anteckning i V. B. berättade hans hustru Bodel for biskopen

att mändagen efter Philippi och Jacobi dag, hade en person

for henne omtalat, at herr Jens och Elline Mogens, woro i
kyrkan och drucko win, hwaraf han kant lukten wid dörren;
presthustrun hade de taget en dräng med sig och gätt in i kyr¬

kan, der pastorn och Elline befunno sig, båda druckna. Pa
biskopens fräga angende pastorernas ämbetsforwaltning swa¬

rade prosten, att alla skötte sing Kligaanden oklanderligt utom

herr Jens i Ramdala, och da herr mus, som warit med¬

hjelpare har, tillfrägades hwad honom syntes om herr Jens,

swarade han omne malum. Herr Jens suspenderades. Detta
synes hafwa skett 1612. Följande Kret skötte han ater prest¬
ambetet och forrättade gudstjensten wid biskopens härwaro.
Biskopen tog Gud, sitt samwete och de närwarande till wittne,

att det icke skett till Guds ära och forsamlingens gagn; hans
tal kunde knappt höras i anseende till hans heshet, hvilken

prosten sade härröra af morbus gallicus. 1614 Klades han
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att hälla medhjelpare, hvilket sockenboarne entraget anhöllo
om; herr Hans i Lyckeby tog sig att sköta ämbetet till Pask¬
tiden. Sedermera blef herr Jens afsatt. Ett kgl. br. 30
og

1617 Klägger läns=mannen Falk Lycke att dömma öfwer ho¬
nom, emedan han war beryktad att hafwa mördat en winna,

som han lägrat. — En Hans Jörgensen nämnes i V.B. sä¬

som medhjelpare härstädes.
4. Hans Olsen, prestson fran Fridlefstad, forekommer

som pastor här 1624. Wid biskopsvisitation detta är predika¬

de han icke illa och song forträffligt. Hans hustru war nägot
herrsklysten och mera angelägen de ente curande, guam de
domo ornanda.
5. Mogens

Aagessön omnämnes som pastor har¬

städes 1633 och säsom vice häradsprost 1655. Han lede
annu 1661. Mäns Andersson war medtjener“ här 1657 och
Jakob Hansson 1661; den sednare blef sedan pastor.
6. Jakob Hansson Dronninggaard forekommer

som pastor här 1673. Troligen blef han prestwigd, till kom¬

minister har 26.
7.

Peder Hansen Bireopius prestwigdes 12

1673 till komminister i Christianopel och dog som pastor här¬

städes 1679, efterlämnande enka och 5 barn; enkan hette
Annika.

8. Jonas Petri Nericius (jfr. IV. 2 ff.) erhöll
1679 transport hit frän Raskunda och tog kort derefter sitt

nya pastorat i besittning, utan att hafwa bliswit i laglig
ordning introducerad.. 1680 ⅓ erhöll han tillätelse att ster¬

wända till Raflunda, och K. M. befallte att I. Gunnerus

skulle insättas till pastor i Ramdala. Men Nericius blef
likwäl qwar i Ramdalz=Biskopen skref 7, 1680 till ho¬
nom: Ehuruwähl jag formodat hade at Rev. Tua Dignitas

hade efter sengste afftahl giordt it ändteligt sluuth medh Her

Isaach Gunnero, sa mäste jag doch nu af Herr Isaachs bref

fornimma att sädant icke är skeet; hwilket mig storligen for¬
unddrar, heldst emädhan R. T. D, af H. K. Mets aldrandi¬

gaste Bref nogsampt kan fornimma deß Nädeliga fuldkombliga

willia wara, at Ed. Wyrd. icke skall hafwa Twä pastorater;
hwarföre ändoch det ännu är it temligit stundh til fahrdagen,
.

12
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icke destomindre will jag R. T. D. wehlmehnt räda, at hann
med forderligaste uthi wenlighet med Her Isaach accorderar,

betänchiande huru swärt det will falla H. K. Mes aldrand.

fattade resolution egenwilligen at disputera.“ Nericii hustru
war rest till Stockholm, och N. wille hawa Gunneri intro¬
duktion uppskjuten till hennes hemkomst; detta bewiljades dock
icke, utan Gunnerus blef slutligen . 1680 insatt till pa¬

stor härstädes och accord uppgjordes s. d. mellan honom och
Peder Hansens enka, enligt hvilket hon skulle bliswa wid
pastoratet frän Maj 1681 till samma tid 1682, ehuru hon ei
hade rätt till nädär, och sedan ärligen ätnjuta 9 tunnor

spannmäl, foder till 5 kor, fläsk, altarmat m. m.; det ändra¬

des likwäl sedan sa att hon skulle i Gunneri lifstid fa bo i
prestgärden och begagna en del ikerjord, hwaremot det forut
nämnda spannmälsbeloppet skulle minskas. Sedan detta allt

war ställdt i ordning, hemkom Nericii hustru och hade med

sig K. Mes tillätelse af 7 1681 for N. att behälla Ramdala.

Han wille nu udrifwa Peder Hansens enke och klagade ?
ofmer ben dristig och näswis enka pa Stede af hvilken

han bled stor nachdel.“ Gunnerus bad 2 for samma enka,
att hon ei mätte med sina 5 omyndige barn skiutas sä ha¬

stigt utu huset pa allmänwägen, ty hon hawer icke änn nä¬
got annat tak at luta sit hufmud under. Han skref 7 s. K.
till biskopen: Vagh bedher ödminkeligen Gers Faderl. Högw.

behagade for rättwisan och tillbörligh respect skulld hemma
och afkärta Herr Jonæ Petri Nericiensis otidiga ansökande,

hvilken emot allmennelige praxin uti heela Swäriges Riske
söker att movera mig, som effter kongl. ordre af Ed. Faderl.

Högw. ähr har lagligen introducerat.“ Andtligen beslöt N.
att lämna Ramdala och behälla lunda, hwartill K. M.

gaf sitt bifall L 1681.

—

9. Isaae Samuelson Gunnerus blef som nämndt
ar 18 1680 utnämnd till pastor har, P. s. K. installerad
och P 1681 änyo tillförsäkrad om detta pastorat. I kgl.
br. 1 1680 heter det, att han kommit i K. Mes nädigste

konsideration for de länglige och trogne tianster, som han sä
wähl wid ordinarie Swenske och Finske forsamlingarnei
Stockholm som upp Orlogsflottan uthi forflutne krigstijder
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giordt och præsterat hawer. G. sick ei länge wara pastor,
utan dog 2, 1681, efterlämnande enka wid namn Elisabeth.

Ramdala pastorat blef 1683 prebende at amiralitetssuper¬

intendenten i Carlskrona. Forsamlingsboarne begarde 1690
att fa en prest som bewähnte, brukade och besatt den mycket
deteriorerade prestgarden, men det bifölls icke, utan pastoratet

fortfor att wara prebende till 1833. Sasom det innehafware
borde allts under Neris 10—21 uppforas de ofwan pag. 167
uppräknade amiralitetssuperintendenterna. K. M. forklarade

i 1837 att Ramdala och Jemjö socknar ater skulle blifra ett

eget pastorat.
22. Erie Tornberg, son af rättegangsskrifaren wid
konungens wärf. regmtte Anders T. och Johanna Maria

Törngren, föddes i Landskrona 12 1802, blef student 1819,
prestwigd d. 1825, phil. mag. 1829, war domkyrkoadjunkt

i Lund 1826—1838, blef pastor wid sodra skanska infanteri¬
regmtet 1832, vice notarie i domkapitlet 1836, pastor härstä¬
des 2. 1838, tilltr. s. K., blef vice häradsprost 1839 och or¬

dinarie 2, 1840.
Gift 2½ 1829 m. Carolina Eleonora Nordström

dotter af kapten A. Nordström och M. E. Stenfelt i Kongelf.

Barn: Anders Johan August, f. 1 1831, phil. mag.,
extraord. amanuens wid Lunds universitetsbibliothek. — Mau¬
rits Adolf Ossian, f. 2. 1832, student. — Maria

Mathilda Amanda, f. L 1838. — Erik Emil Eugene,
f. 12, 1841.
Prosten T. har frän trycket utgifwit ett nykterhetstal och
ett tal hället i en frimurareloge öfwer baron A. S. Ralamb.

Ur det sednare mä ett stilprof anföras. Frie murarebroders

tempelbyggnad är, säsom wi alle weta, upprest pa 4 hufwud¬

pelare, tystlätenhet, forsigtighet, mättlighet och barmhertighet

dessa dygder, hvilkas utöfning wi alla beswurit.“
Tystltenhet forutsätter ei blott formägan att kunna tiga
med hwad det ordens stadgar wilja hafwa fordoldt, utan af¬

wen att i hela sitt yttre forhällande till werden iakttaga den

warsamhet i ord, som egnar en Christi efterføljare.

Förenen med en aldrig hwilande klokhet och försigtighet i
edra foretag en oskuld och enfald, som af intet ondt wet, men
122
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ar pä wakt emot det onda. — —

Den äkta frimuraren für

ei wara slaf under nägot syndabegär, nägon andelig eller le¬

kamlig styggelse. Med all flit mäste han nyttia sin murslef

for att tillmurg hjertats reswor (det behöfs i sanning flit, ty
resworne äro mänga), och liksom man ser hur lätt ett ogräs
skjuter upp i remnan pa en wägg af härda sten — sa ser
man ock ogräs ei blott skjuta upp, utan bära frukt i en men¬
niskas hjerta, der en än sä liten remna fatt wara otillmurad.

De tre forsta pligterna äro sa att säga mera rent
menskliga, de kunna med blotta fornuftets och samwetets till¬

hjelp bringas i werksam utöfning, fastän de det ogktadt böra

adlas af Christendommen, om de skola ega sitt rätta wärde;
men den fjerde — barmhertigheten — är rent christlig

och kommer säsom all god gäfwa ofwanefter ifrän ljusets

Fader.

* * *
Kyrkoherdar i Tösen och Augerum.
Biskopen Mats Jönsson foreslog 1631 att Augerums

kyrka, som war i deligt skick, skulle casseras och Lyckeby
bliswa anner till Lössen. Augerums kyrka blef dock bibe¬

hällen. Annexionen af Lyckeby och Lösen stadgades ock genom
kgl. br. — 1632, men gick først i werkställighet pa 1690.
talet, hwarefter Lösens pastorat bestod af tre socknar till 1743
da i anseende till Lyckeby kyrkas forfallna tillständ, den upp¬

hörde att begagnas och socknen sammanslogs med Lösen.
1. Olof Skoning nämnes som pastor har utan tids¬

uppgift. Hans son Jakob lärer warit pastor i Bärslöf.

2. Lauris Oluffssen war pastor härstädes 1584.
3. Jacob Hanssen uppgifwes hafwa bliswit pastor
här 1600; han forekommer i hyllningsakterna af är 1610 och

blef wid ett prestsammanträde i Runneby 28. 1613 utnämnd
till prost i Ostra härad.. 1614 war detta härads presterskap

samladt i Lösen wid biskopens härwaro, och 1617 gjorde bi¬

skopen afen ett besök har, afensom 1621, da presterna woro
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samlade och formanades till nit i ämbetet, hörsamhet mot bi¬

skopen och trogen forbön for honom. 1624 hölls biskopsvi¬
sitation med båda forsamlingarna. Prosteen predikade omera

sjungande än talande och icke utan ähörarnes ledsnade; han
war den beskedlig man, men skötte sitt ämbete blott hjelpligt i

anseende till sin älderdomsswaghet och stora smaaktighet.“
Han uppgifwes hafwa dött 22 1630 wid 60 ärs Alder och
ar jemte sin hustru Kerstina Olofsdotter och fyra deras

barn begrafwen i Lösens kyrka.
4. Jens Pedersen Haugaard torde hafwa bliswit

pastor 1630 och warit det till 1655. Han nämnes 1646 och
1648 säsom häradsprost. Hans son Petrus prestwigdes

1674 till komminister i Christianopel.

5. Daniel Jacobsson, født 1620, prestwigdes 22
1652 till pastor i Lösen och Augerum. Han har oriktigt blif¬
wit ansedd for samma person, som 1650 war pastor wid Sturk

forsamling och 1653 äfwen fick Lyckeby. Om hans temligen
längwariga ämbetsforwaltning ar intet kandt. 1688 war han

wag och skroplig af podager, och man önskabe aft nagon bleswe
utsedd till hans successor. Död 1, 1690, efterlämnande enka.
En Jeremias Swensson, som war smälänning, nämnes 1681

som Scomminister et diaconus i Augerum.“
K. M. befallte — 1681 att for örlogsflottans säkerher¬
de närmast Carlskrona belägna pastoraterna skulle forses med

swenska prester och amiralitetspresterna ega foreträdesrätt till
dessa lägenheter. Ett kgl. br. 22 1683 innehäller att K. M.
wille accommodera amiralitetspresterna med de närmast Carls¬

krona liggande pastorater, allteftersom de bleswo lediga.
6. Johan Tillander uppgifwes hafwa bliswit pa¬

stor här 1691, men han dog P. 1690 af en hetsig feber;
om han warit werklig pastor har, sa har det allts warit är

1690. Enligt häradsprostens bref hade hans hustru wägat
mycket pa honom både med läkedom af apotheket och at hälla

capellan.“
7.

3

Michael Karræus, fødd i Finland, blef 1682

amiralitetsprest i Carlskrona, der han predikade både pa
swenska och finska. 1685 erhöll han derjemte uppdrag att
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fyra gänger om Kret resa omkring till de i Blekinge forlagda

finska bätsmännen och underwisa dem i christendommen. Strax
efter Daniel Jakobssons död rekommenderades han af amira¬

litetskollegium till detta pastorat, emedan han igenom läng¬

lige gjorde tienster om en wederhörigh befordring giordt sigh
meriterat samt Collegium framför andre gärna skulle see hø¬

nom hulpen.“ Prosteen hr Rasmus i Lyckeby fruktade att K.
skulle sjelf installera sig som pastor. 1691 — begarde amira¬

litetskollegium installation for K., som af K. M. bliswitt ut¬
nämnd till pastor. Installation bewiljades, men K. pämintes

7 att hälla sig i beredskap till examen, hwartill domkapitlet
wille kalla honom. Han synes hafwa jemte pastoratet behällit

sin tjenst wid amiralitetet. Amiral Sjöblad rekommenderade

honom — 1692 till att blifra häradsprost framför Schotte¬
nius i Torhamn, emedan han war den framste bland amira¬

litetspresterna och emedan Lösens pastorat war større och läg
närmare landshöfdingeresidenset än Torhamn; biskopen fann

icke dessa skal wara bindande. K. dog i Februarii 1894.

8. Olof Strandell blef omkr. 1688 prestwig i
Upsala och war sedan hofprest hos landshöfding Ulfsparre
i

Wexjö äfwen skall han hafwa nägon tid wistats i biskop
Wirænii hus. 1694 2½ utnämndes han till pastor härstädes

och tillträdde 1695. Prestgärden war de mycket wanskött och
forfallen; der fanns Lallenast en stuswa och twä sma Cam¬
rar, som folck kunde nägorlunda wara uthi, dock icke utan
dropp wid regnwäder. 1699 blef S. tillf. häradsprost; han

skref 28, s. K. till biskopen att herr Gabriel i Nobeln“ (G.

Roselius i Christianopel) eftersträfwade preposituren; wunne
denna plan framgang, mente S. sig hafwa orsak att beklaga
det han ombytt prost. Derjemte lofwade han nägot af land¬

sens frukt till biskopinnans kök; det borde redan hafwa skett

men prestgardens upprättelse, hägn och cultur hade medtagit
all hans inkomst; dock skulle han aldrig forgäta sin aldra¬

ödminkaste plickt och wördnad. 1701 7, blef han utnämnd

till ordinarie häradsprost. Han synes hafwa warit en driftig
man och nitisk for yttre ordning. Wid prestmöte 1701 klaga¬

de han, att klockaren i Lösen forer alltid tobak i munnen,
jämwäl och under gudstjensten, betar sina hästar pa kyrkogär¬
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den och när han päminnes att bättra sig, gifwer inga goda
ord utan swarar wrängt och motwilligt, nekar läsa for bar¬

nen, emedan sädant ei skall wara exprimerat i fullmakten;

presterskapets beslut ble: kom han ef bättrar sig skall præ¬
positus hafwa mandat honom afsatta utan widare proceß.“
Ar 1704 skref han till domkapitlets notarie att han ämnade

inkomma med den grufwelig lamentation öfwer Ostra harads
klockares oförswarliga forsummelse uti ungdommens informeran¬

de; de sittia wid otroliga inkomster och inga utgifter, late,
wäldige och fete, men uti barnaläran ganska tröge, sa att jag
kan bewisa det min klockare pa 3 ärs tid aldrig ännu lärt
nägot barn läsa i bok, och dem jag welat antaga till ungdo¬

dommens information har han hindrat i socknen qwarblifwar;
S. önskade fa en prest till klockare, enär inkomsten uppgick till
300 daler, och slutar breswet: War god bringe detta sa ofor¬

märkt pa tapeten, det skall intet wara olönt med Guds hielp.“
Hwad beswärligheter Carl XII's krig adrogo presterna, kan
man sluta af Strandells bref 2 1710, hwari han besttar

att Igeneralmajor Gyllenstjerng med sit hof, troß, bagage¬

wagnar och 45 hästar i 12 dagaar logerat i hans prestgard.“
Med landshöfdingen I. Adlersten war S., likasom blekings¬

presterna i allmänhet, högligen mißnöjd. Han klagade i nyß¬
nämnde bref, att landshöfdingen hotade presterna med inkom¬

sternas forminskning och defenderade arga Khörate“ mot de¬
ras korkoherdar. Under vestens forfarliga härtning i Blekinge

skades obelätenheten med landshöfdingen, da han med härdhet

upprätthöll regeringens forbud mot de pestdödes begrafning i
kyrkogärd och med wanlige ceremonier (jfr. I. 121 ff.). Han
lär hafwa arresterat prester och klockare, som officierat wid
pestdödas begrafning. Mißnjet steg till sin höjd, da lands¬

höfdingen anklagade hela blekingska presterskapet for bristande
ambetsnit. Anklagelsen torde icke warit utan all grund, om an

det er skulle kunna nekas att landshöfdingens nit stundom icke
warit förenadt med sans och saktmod. Domkapitlet infordra¬

de 1712 Strandells yttrande angende de Loordningar, som
forelupo hos pastorer och klockare i Blekinge i synnerhet wid
Gudstjenstens forrättande och deras öhlsaln och krögeris.“

Huruwida detta skett med anledning af landshöfdingens an¬
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klagelse, har utg. ef funnit angifwet, men + 1713 afgaf
Strandell en forklaring, af hvilken man sinner att landshöf¬
dingen andragit, 1. att bland allmogen minsta delen hade

sann gudsfruktan, 2. att fasliga brott och synder begingøs,
3. att presterna borde kunna forekomma dessa, om de wore

mera angelägna om själars salighet än om sina inkomster,

4. att han hos en prost funnit en tredjedel af socknens inwä¬
nare alldeles okunnige i christendomen och en del tjugodriga
personer, som ei mer än twä eller tre gänger warit i kyrkan,

5. att presterna ei följde kyrkolagen med afseende pa guds¬

tjenstens begynnelse, sjungande af psalmen Allenaste Gud
o. s. w., 6. att han pa ting och wid sockenstämmor formanat

folket till gudsfruktan och 7. att han blätit pastor Lychovius

inrätta forsamlingen i allehanda sängers sjungande.“ Härp
swarade S. ad 1. Frän werdens begynnelse har den minsta
delen af menniskor warit sannt gudfruktig.. 2. Harföre
befordrar ei landshöfdingen ogerningsmän till laga näpst

3. Wid denna punkt mä landshöfdingen hafwa taget mer

aqua vit, an han ikkest plägar tagal, presterna hafwa ei
kräft mer inkomst än lag och landsens sed tillerkänner dem.
4. Hem har gifwit landshöfdingen rätt att visitera och exa¬
minera i forsamlingarna 5. Wid allmänna gudstjensten hafwa

inga olagligheter forelupit.. 6. Sa hade wisserligen skett i
Christianopel, der folket mißnöjdt öswer landshöfdingens for¬

bannelser gäkt bort sägande: wi hafwa prester att predika och
behsfwa ei landshöfdingeambetet dertill. 7. I Christianopel

songo fruntimten wid gudstjensten hwarannan psalmvers och
männerna hwarannan, enligt landshöfdingens foranstaltande,

men tjenligare syntes att alla songo hwarie vers. I ett bref
till biskoppen är 1714 berömmer S. stna kontraktister, beklagar

sig wara Straduceraad“ och önskar wara Högw. Fadrens for¬
näme hus närmarre, da han hjertligen gerna wille sin ödmin¬
ka skyldighet med wördnad aftägga.“ S. dog 10, 1716.
Gift m. Charlotta Juliana Fult, som war frän Stock¬

holm och syster till prosteen F. i Hjortsberga; hon blef omgift
med Lars Hellman, som war nädärsprest har, sedan past.

Hammarlöf. S. hade twä soner och tre döttrar, hvilka
bleswo hederligen forsörida; blott de twä döttrarna äro kän¬
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da, nemligen Charlotta Juliana, g. m. rektorn wid Lunds

skola Reinhold Liebman, och Katrina Eleonora, g. m.

kyrkoh. N. Herenberg i Högestad.
9. Malte Brock, son af pastorn i Halmstad af
Luggude härad Hans B. och född der — 1678, blef student

1695, prestwigdes + 1702 till tjenstgöring i Lund, blef pa¬

stor i Hammarlöf 1703 och war riksdagsman 1713. Hos

Fryxell, Carl XII's regering, 5 h. v. 203 forekommer: Krook,
en bland riksdagspresterna, sade: Iag betygar inför Gud, att
i min socken finnas ef 2 bönder, som hafwa sädeskorn till

wären, och att de alla ropa till himmlen efter fred och likass
efter hämnd öfwer dem, som freden hindra.“ Detta yttrande

wid riksdagsöfwerläggningarna om fred 1713 tillhör utan

twiswel Brock, hwars namn äfwen i Bexells Bidrag t. Sw.
riksdagshistorien oriktigt skrifwes Krook. B. erhöll transp.

hit 2 1716, blef häradsprost ⅓ 1717 och dog 1 1719

samt begrofs i Lösens kyrka. — Gift m. Sara Salenia,

som skall waxit beslägtad med biskop Steuchius. Barn: Anna,
f. 1704. — Hans, f. 1705. — Mathias, f. 1707.

Elsa. — Christopher. Enkeprostinnan Brock kunde ei

sämjas med kyrkoh. Lorich om enkegenanten. Han yttrar
bref till domkapitlet + 1726, att hon Lockrade pa sinai
Carlshamn utlänta penningar och att, om hon ei hastat med

sin afresa, hade hon bliswit lagligen tilltalad for slikt olofligt

intresse, som hon af en perukmakare tagit.“ L. Wille icke
wara hennes angifware.

10. Göran Lorich, son af kyrkoh. i Swedala Per
L. och Helena Faxe, foddes der 1693, blef student 1709, prest¬
wigd 7, 1718 och war da notarie wid hof= och fält=konsisto¬

rium, blef magister 1719, pastor har o. s. K., installerades

af superint. Humble 1721, responderade wid prestmöte 1722
och war riksdagsman 17726. Humble war mycket angelägen
om att L. skulle bliswa riksdagsmann, säsom warande bekant

med wägarna i Collegierna och med forhällanden både i Skä¬
ne och Blekinge.“ L. uppgifwes hafwa drunknat wid Salt.

. 1727. — Med hwem han warit gift ar et kandt, men
hans enka blef konserverad wid kallet; en dotter, wid namn
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Constantia, war gift m. N. M. Windelius, pastor i Häl¬
laryd.
11. Nicolaus Wankif, son af Per W., pastor i
Köpinge, och Hedw. Norager, reste omkring 1718 till Upsala
for att studera der och sick bo i ärkebiskop Steuchii hus, prest¬

wigdes derstädes 1727 till hofprest hos excellensen Carl Gyl¬
lenborg och blef 1728 pastor härstädes. Efter Lorichs død

wille forsamlingens fleste ledamöter med den mäktige riksdags¬
mannen Olof Häkansson i spetsen hafwa Christian Brachwa¬

gen, som i 16 Kr warit medhjelpare pa stallet, till pastor.
Superint. Humble berättar om walet, att han the tu extrems,
sterbhusets conservation och herr Christians meriter for ogon

haft och med lika omhet efter sitt bästa forständ foreställt och

handterat“ men han hade funnit forsamlingen enhälligt stämd
for herr Christian; Phwad man böd till efter en christelig kür¬
leks och medlidandes plickt att beweka theras sinnen till Sterb¬

husets conservation, sa war doch icke at tala om annat än the
kunde inför sin Gud icke forswarat, om the sin gamle och trog¬
ne lärare nu undfakke skulle, som med sa stor armod och inds

ganska toligt sinne sä länge ibland dem warit och sit ämbete
med mycken nitälskan forestätt.“ H. hade mäst lofwa att un¬

derstödja kallelsen for Brachwagen och kunde icke annat säga,
an att kom nägon kallelse är laglig, sä är wisserligen thenne,

och om nagon kallelse bor och kan kallas gudommelig, fast
hon genom menniskor sker, sk ar wisserligen thenne Hr
Christian sjelf hade Fresignerat sig i Guds goda styrande hand

och sä modest warit, att han bedt dem endast i laga ordning
pa waldagen wisa honom sin karlek och fortroende m. m.

Jöran klockare och hans son häradsskrifwaren Lyck sades
hafwa wärwat röster for rektor Lycks i Christianstad (sedan

past, i Stoby). Forsamlingarna sände ett ombud till Stock¬
holm for att supplicera om Brachwagens utnämning, men
prestenkan hade inflytelserikare forespräkare, och Wankif under¬

rättade , 1728 att han bliswit utnämnd med afseende pa
Consistorii forslag och ankans conservation.“ Han tillträdde

pastoratet 1729 och begarde s. K. att slippa aflöna Brachwa¬
gen som medhjelpare. Denne blef ocks snart befordrad till

pastor i Höreryd. W. blef 1755 häradsprost och begarde
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1762 vikarie wid denna befattning. Död 2, 1767. — Hans
enka nämnes Anna Sophia Wankif, men om hon är den

som forut warit gift med Lorich, eller hon war Wankifs an¬

dra hustru, ar ei kandt. Sonen Per blef past. i Hällaryd,
och dottren Sara Wirginia war gift med P. Brinck, past.

i Gylle.
12. Anders Thörn, född i Blekinge 1726, blef stu¬
dent 1743 och kollega wid Carlskrona skola 1750, magister
1751, prestwigd i s. A. och 1752 vice pastor i Hällaryd

samt gift med en dotter till kyrkoh. Jöns Stobæus derstädes.
Hon dog 1753 och Stobæus wille derefter upphäfwa det kon¬
trakt som han ingätt med Thörn. Denne blef 1757 2 rek¬

tor wid Carlskrona skola. 1768 kort fore julen reste han till
Stockholm, säsom det uppgafs for att besöka anförwandter och

wänner, men i sjelfra werket for att utwerka sin utnämning
till Lösens pastorat. Han tillkännagaf 1, 1769, att han
for en genom det swära wäglaget oformodeligen upprörd

gammal gikt passton, ei kunde rega hem til Ustiden, samt
anholl om permission tills widre. Domkapitlet swarade med
ett Kläggande for honom Latt fordersammast forfoga sig till

Carlskrona och sin syßla wid skolan derstädes forrätta, eme¬
dan i annor händelse och om han ei skulle sädant strax efter¬

komma, Consistorium ei skulle underläta att taga sädana mätt

som skulle form honom att sig derstädes utan widare uppe¬

häll insinna.“ Huruwida T. ikkydde detta Klaggande, kanner
utg. icke, men hans Stockholmsresa hade ei warik forgäfwes,
ty han utnämndes + 1769 till pastor härstädes. 1772 in¬

kallades han for domkapitlet, derfore att han med fylleri,

hemma och utom hus, istadkommit stor forargelse och mißnöje

i forsamlingarna. Anklagelsen fornyades 1775. Följande
aret sökte han transport till Qwerrestad, men uteslöts frän

forslag säsom warande sub reatu for forseelser i ämbetet och
leswernet. En hans medhjelpare wid am Thornmark upp¬

gaf, att ingen kunde trifwas i prestgarden Laf fruktan for

owett och det som mer Kr.“ Död 18 1776. — Gift 1. m.
Hedwig Maria Stobæus, prestdotter frän Hällaryd, d.

1753. 2. m. Charlotta Oman, dotter af en assessor i
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Carlskrona och sedan gift m. M. Sellander, past. i Söl¬

wesborg.
13. Simon Trägärdh, son af prosten Smen T. i
Helsingborg och født 1740, blef student i Lund 1758, magi¬

ster i Greifswald 1763, prestwigd 1, 1765, lärare wid ka¬
dettkorpsen i Carlskrona 1772, theologie lektor wid derwaran¬

de kadettskola 1773, pastor här 1778, titulär prost 1789.
Död 5 1797. — Gift m. Clara Dorothea Annerstedt.

Han efterlämnade tre omyndiga barn. Sonnen Swen war
häradshöfding i Blekinge; en annan son war häradshöfding i
Calmar län.

14. Jonas Hahn, født 1732, blef student 1749, ma¬

gister 1756, prestwigd P. 1761 och predikant pa sjokasteller¬
na wid Carlskrona 1, 1783. Han anmälde 1790 att han
midsommarsdagen efter forrättad gudstjenst pa Kungsholmen

bliswit af den der forlagda truppen öfwerfallen med stenkast¬

ning och deraf widkänts stor skada, smärta och lidande till
kropp och sial, samt desutom med allehanda forgripliga och

härda ogwädinsord mot deß ständ, ambete och person, under

det grymmaste raseri, mordskri och hotelser till liswet, forfölid

anda ned i sin echaloupe“; han begärde undersökning, ehuru
han er kunnat skilia de oskyldige frän de brottslige i en for
sitt lifs räddning sä wäldsam stund, deels for det warande

buller och skralande i de wäldforandes sida, dels for den
kringstende forsamlingens jämmerrop, hvilken närwarande
och händelsen skadande bemödade sig att med sina medlidande

böner freda en älskad lärare.“ Nägon undersökning blef ei
af, emedan advokatsiskalen yrkade att Hahn mätte närmare

uppgifwa omständigheterna och de brottslige personerna, da
han singe skylla sig sjelf for den näpst, som kunde drabba ho¬
nom, i den händelse ingen bewisning kunde ästadkommas.

Kapten Cock forklarade i truppens wägnar, att man hyste all
aktning for Hahn och att det ifrägawarande uppträdet allde¬
les icke foranledts af nägot uppsät att pä minsta sätt for¬

fördela honom, utan hade det warit ett Haßleri Trouppen
emellan.“ Saledes mäste H. täla sig med de skallsord och de

slag, som han fatt uppbära. 1801 2, blef han pastor här¬

städes, erhöll sedan prostetitel och dog 7 1808. Han ihog¬
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kommes sasom en allwarlig prest samt en hederlig och hjelp¬

sam man. En son war landtbrukare.
15. Aron Alexandersson, son af en kofferdiskep¬

pare och född i Wisby 1762, blef student i Upsala 1780,
prestwigd i Wisby 2 1787, adjunkt wid Storkyrkoforsam¬
lingen i Stockholm 1793, predikant och syßloman wid Sab¬
batsbergs fattighusforsaml. 1796, pastor har 2, 1809, tilltr.
1810, blef häradsprost 1814 och dog v. 1822. — Gift m.

Christina Margreta Furtenbach. Barn: Aron, død i
unga ären. Adolf Martin, f. 1800, justitieräd. Fredrik
Bernhard, f. 1802, rädman i Stockholm. Abraham Ja¬

kob, f. 1806, ofmerstløjtnant. Margreta Dorothea, g.
1. m. konsul Lindegren i Carlskrona, 2. m. prosten G. H.

Åkerblom i Onsala af Götheborgs stift. Christina Fre¬

drika, g. m. en handlande i Lyckeby. Anna Katring, g.
m. prosten Fagerlund i Mörrum. Wendela Maria, ogift.

16. Carl Holm, son af prosten Samuel H. i N.

Swaluf och född der 2 1775, blef student 1790, prestwigd
* 1800, pastor widskanska husarregemttet 1801, ätfölide

Gustaf IV Adolf efter hans afsattning till Baden 1809, blef

titulär kgl. hofpred. 1810, amiralitetspast. 2, s. A. Pa
1790talet hade han enligt trowärdig berättelse begynt en pre¬

dikan i Lunds domkyrka med Lidners bekanta ord: P. Nova
Zemblas fjäll, i Ceylons branda dalar hwarhelst en usling
sins ar han min wän, min bror.“ Genom predikningar, i
hwilka liknande tankar utgjorde innehället och hwilka pa ett
affekteradt, men i nägon mon lyckadt sätt utfördes, wann han

i Carlskrona ett wißt anseende som prest och hördes gerna af
mänga. Under striderna i amiralitetskonsistorium höll H.
wanligtwis med superintendenten, sa wäl Hallstrom som Thy¬

selius. Dä fräga war 1816 om en forandraad stat for amira¬
litetets presterskap, pyrkade H. inskränkning af antalet, men

forbättrad lön for hwardera, da forsamlingen kunde slippa
att mista älskade lärare“ samt forklarade sig willig att bestri¬
da twänne amiralitetspredikantsbeställningar. Härpä genmäl¬

de amir. pred. Roos (se wid Onestad IV. 311.), at det wäl
kunde hända att forbättrade inkomster fororsakade det forsam¬

lingen med smärta singe behälla lärare, for hvilka de efter
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han forlorat fortroendet och kärleken, och amir. pred. Nor¬
din (se wid Cimbris IV. 50.) yttrade att, utom de mängfal¬

diga presterna Kliggande ämbetsgöromälen, woro de Luti lagen

befallde att tillika offra sin tid flitigt at Guds ords läsning
och theologiska studier, pa det icke kyrkorna mätte uppfyllas
med romaneskt pladder, intagande for sinnligheten och lätt att

stadkomma af en charlataniserande ungdom, utan öfwerlägg¬
ning och grundlighet, hvilket likwäl ofta hindraar andans och
kraftens bewisning. Titlar och lön alstra ef de bästa prester

m. m. H. erhöll 1822 befrielse frän pastoralexamen, utnämn¬

des + 1824 till pastor härstädes, till häradsprost i s. K.,
tilltr. pastoratet 1825 och tog afsked frän prostetjensten 1840.

Död 7, 1849. — Gift 7 1804 m. Sara Berghman
hwars far war häradshöfding. Barn: Johan Jakob, f.
1808, utflyttade till Amerika. — Liky, f. 1812, g. m. 1stn.

C. F. Skjold. — Bror Nore, f. 1815, løjtnant wid skanska
husarregmetet.. 2. m. Charlotta Wesgreen, som jemte en

son öwerlefde sin man.

Prosten Holm har, utom de i Lunds stifts matrikel 1842
uppgifna skrifter, utgifwit ett tal öfwer baron A. S. Rä¬

lamb, hället i en frimurareloge. Derur må ett stilprof anfö¬
ras: An äro ei blommorna alla kastade pa den kara graf¬

wen. Af fürgernas prakt och ängornas kjufhet sinnena lätt
betagas; ibland hundrade är walet swärt. — — — Hö¬

gre ingifwelsel uppenbara dig nu i ledning af min twekande

handt I allas namn jag treenne blommor wäljer, ty betydelse¬

fullt är talet af tre, redan i forgärdarna af Salomos Tem¬
pel. Af trenne blommor pa mästarens graf jag kastar den

forsta. Den Blommans namn är Sann religiositet.
När härtill läggs det egna, som en Patriark höfes, att kun¬
na ömka och förläta, ar jag wiß derom att blomman jag ka¬

stat war lyckligt wald for den grafwen. Iag kastar den an¬
dra. Den Blomman heter Karlek. — — Jag kastar min

tredie och sista Blomma — en Klöwer. Endast en Klöf¬

wer. Fattige talare eller Ordare Hade du da ingen annan
att i wära och egna wägnar kasta pa en sa utmärktgraf.

Man utan smak, hwarföre icke en praktblomma ?—

Jag

forswarar min blomma; hon är en werklig ikerbruksblomma
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det bättre äkerbrukets Chiffer och Emblem, erindrande om Pro¬

vincialmästarens skönaste och gladaste stunder, under odlingen
af sina tegar och — odlingen af menniskohjertan.

När

jag kastade min sista blomma, undföllo trenne blad min dar¬
rande hand; dem upphemtar jag nu änyo. Hardera af
dessa blad utgöres ater af trenne, hvilka jag nu trykker till

mitt sargade hjerta — der erhälla de namn och heta Farwäl,
Farwäl, Farwäl. Wälsignelse, Wälsignelse, Trefallt Wälsig¬
nelse. Onskadt möte, Saligt aterseende, Jublande fröd pa

andra sidan Jordans flod.“
17. Otto Wilhelm Henrik Eklundh, son af
landtmäteridirektören Alexander E. och Maria Chr. Kjellsson,

föddes i Hemmesjo af Wexis stift P. 1808, genomgick Wexis

skola och gymnasium, blef student i Upsala 1826, prestwigd
dersammastädes + 1832, huspred. hos greswinnan v. Fer¬

sen, fødd Piper 1832, pastorsadj. wid Jakobs pastorat i
Stockholm 1833, katechet wid Hedwig Eleonora fors. derstä¬

des 1835, inrättade en privatskola i Stockholm 1836, blef
vice bataljonspred. wid slottan 1887 wid Swea lifgarde

1838, tjenstgörande extraord. kgl. hofpred. 1842, pastor wid

Danwiks och Siklas fors. — 1843, tilltr. 1844, ordin. kgl.
hofpred. 1850, pastor här 12 1850, tilltr. 1852.

Gift 1. P. 1834 m. Maria Charlotta Sjögren

d. 18, 1846, fadren war handlande, g. m. M. Oman. Barn:
Hilda Ottilia Maria, f. 28 1835.—Otto

Hilding

Alexander, f. — 1838, student. — Walborg Emilia
Göthilda, f. — 1840. — Thorgny Walfrid Theodor,

f. — 1842. 2. 2. 1847 m. Emilia Augusta Lönn¬
gren, dotter af fabrikören P. E. Lönngren och Chr. Low.

Bennet. Barn: Celestine Selma Christina, f. 2
1850. — Emil Anshelm Otto, f. — 1851. — Sigrid

Evangelina Charlotta, f. 1, 1852.
Skrifter se Lunds stifts matrikel ar 1854.
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Kyrkoherdar i Lyckeby och Sturks.
Enl. kgl. br. — 1564 skulle pastor i Lyckeby betjena

Sturköboarne.. 1632 stadgades att Lyckeby skulle läggas till
Lösen och Sturkö till Torhamn, hvilket likwäl forst pa 1690.
talet gik i werkställighet.. 1650 erhöll Sturkö forsamling rät¬
tighet att hafwa sin egen pastor, men 1653 forenades socknen

atter med Lyckeby (jfr. ofwan s. 181).
1. Christen Michelsen war pastor här 1575. K.

M. bewiljade i s. K. at pastor härstädes nägon kronotionde

frän Lösen, Augerum, Rödeby, Ramdala och Jemjö socknar,
hwilken han skulle Knjuta sa länge Lyckeby icke kunde löna

honom tillräckligt. Hr Christen war här ännu 1584.
2. Jenns Ollsen war pastor här 1610.
3. Hans Hansson omnämnes i V. B. säsom en ut¬
märkt from och hederlig man, den der ock af socknemännen er¬

höll det bästg. mitsord. 1614 ätog han sig att nagon tid skö¬

ta Ramdala pastorat. Huru länge han warit har fore 1614

eller efter 1621 kan ef afgöras.

4. Laurits Christophersen, fødd i Runneby 1596,
prestwigdes 2, 1621 till medhjelpare i Hällaryd och fore¬
kommer 1624 som pastor härstädes. Wid biskopsvisitation
detta är erhöll han af forsamlingen det bästa wittnesbörd om

sin lära och lefnad, men den goda unga mannen med sin
unga hustru hade mycket knappt uppehälle.“
5. Diderik Hansen synes hafwa warit pastor här

omkring 1630. I ett odateraadt dokument i domkapitlets ar¬

chiv klagar han att han war sä utfattig att han ef formätt

skaffa sig en prestekjortel.“ En prest med samma namn blef
1631 afsatt och rymde i sällskap med en illa kand wins¬

person, till hvilken han statt i mißtänkt forhällande.

6. Jens Jörgenssön war pastor här 1639, da han

klagade ofter sina ringa inkomster. Han forekommer afen
1648 och dog troligen 1650, da pastoratet omnämnes säsom

ledigt. Han hade hustru och 6 barn 1639. 1641 war han
paa skatten benaadiget och de Skaanske prester ligger den ud
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for hannem“, enligt slottsherren Erik Krabbes intyg. Herr
Jens kunde pa prestgärden ei sä mer än 2 tunnor och en

skeppa; ängen war obetydlig och inkomsten af socknen ringa.
7. Daniel Jacobssön nämnes 1650 som pastor i

Sturkö socken, som de skulle hafwa egen prest i anseende till
swärigheten att fürdas till Torhamn eller Lyckeby, men 1653
blef herr Daniel pastor afen i Lyckeby, pa egen begaran.

Død 1654.

8. Swen Jönsson Hesselerantz prestwigdes 22,
1654 och nämnes i Winstrups copiebok pa Lunds domkapi¬

tels archiv som pastor i Storchö och Lyckebye. Det tilldrog

sig 1656 en sonddag, da herr Swend imodig och træt hade
ankommit till kyrkan och satt sig pa en bär i wapenhuset att
hwila, medan kyrkowaktaren hemtade nyckeln, att en drucken

soldat kom till kyrkan med sin uldenskjorte dragen opp under
den höire arm imod den wenstre axel, att armene af tröien

saae ligesom horn ud wed det wenstre öre“. Dä presten sporde
honom hwarföre han sälunda paa fantasteschster fastelavns
wiis kom till kyrkan, swarade han, at det kom icke presten

wid, och da herr Swen förebrädde honom att han war drucken,
swarade han, at det war lögn. Soldaten, som äfwen föror¬

sakat forargelse under gudstjensten, dömdes till ett ärs fast¬
ning pä Bremerholm. Herr Swens son Peter, som warit

student, wistades 1681 i Bästad; derwarande pastor inskade
att han underwiste barnen, hwarigenom han ock kunde for¬
tjena sig en kledning pa liswet“ och möjligen äterwända till

universitetet. Sonen Jakob war 1708 klockare i Christianopel.

9. Rasmus Larsson blef prestwigd till pastor i
Lyckeby och Sturk 1 1659, sedermera häradsprost, men när

han bliswit det är icke kandt, mähända redan 1674. 16800,
skref han, att han for sin Alder och swagsynthet önskade att
blifra entledigad frän prostetjensten; äfwen klagade han öfwer

sin fattigdøm. Han önskade till forbättring af sina inkomster

att fa öfwertaga Torhamns socken. Längfredag 1684 skref
han till biskopen: Jag har nu saa mänge gänger ydminkelig
begiært noget better kall at lefue af, uthi min alderdom, og

sidste gäng gjorde dette forslag at Thorum og Storke kunde
bline it pastorat, og better kunde Eders Höverwerdighet icke
V.

13
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hielpe mig. Men aldrig har jag bekommet saa möcken näd,
at jag har faat it ord tilbakaß. For dend skull begierer jag
ydmykelig it ord at jag maa weta, om jag har noket eller intet

at formode.“ Konsistoriinotarien har pa breswet tecknat: Her

Erasmi i Lyckeby incivile och ohöflade bref Af en gunstling
eller en uniformitetsifrare hade biskop Hahn nog fordraget en

sädan skrifwelse, men herr Rasmus war intetdera, och biskopen
war derfore omtalig den gängen. Biskopen synes icke hafwa

brytt sig om att skaffa herr Rasmus nägon tillökning i in¬

komster, och han befinnes icke widare hafwa klagat deröfer.
Att han icke warit nägon oduglig man, torde kunna slutas
deraf at han, ehuru redan 1680 willig att lämna prostetjen¬

sten, likwäl først 1889 erhöll bifall till sin önskan att fa en
vikarie, och detta skedde icke ens da, utan herr Rasmus be¬

stridde ännu i början af ar 1697 sin prostebefattning.. 1690
anmälde han att en underlig sjukdom, som länge warit gängse
i Smäland, aswen utbrutit i Ostra härad; menniskor angre¬
pos af den antingen om natten eller dagen och kunde ei hälla

ut mer än 12 eller pa sin højd 16 timmar; de ligge icke

heller stille, men krybe pa gulswet som orme for pine“. Han
klagade att efter herr Daniels och herr Tillanders död infunno
sig inga prester, da han kallade dem till möten, utan de sände

klockarne Lutan bref och undskyldninghe; han fornyade sin be¬

garan att bifra Postämbetet itt eller minstøne fa en

medhjelpare, men yttrar: Hwem jag wille namgifue till
Probstiet wet jag ingen, thi i Ramdalle är en Capellan af
Guds Näde etc. etc. Uthi Lösen kommer uthan tuiswel it hög¬

modig Thraso, som huer 14 dage skall betiena Amiralitetet

och de andre 14 dage i Lösen; Uthi Thorum är herr Erick, en

stormodig stickel, och ästundade girna at bliffue Probst, men
han som herr Mickel far at opvarte pa Amiralitetet og faar
huar mänad 15 daler, till med bor saa langt bort uthi afkrok
og af wegen at det er fast omöjeligt at Probstiet kunne wara

der. Hwad Christianobel wedkommer, da kiänner herr Bisko¬
pen self herr Gabriel, som ar saa opblæst at han akter ingen

og tor wel utan mit forbindande resa af häradet längt op i
gambla Swerig og blifne borta en 5 eller 6 weckor og foga
intet om gudstjensten“ Afwen klagade han att de amiralitets¬
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prester, som bleswo pastorer, formente sig icke dependera af biskop
eller prost; Gud bättre tillägger han, jag skall i min høie

lderdom hafue kif och trätte. Slagsmäl duger jag intet till:
jag er for gammell. Herr Rasmus war stundom adjungerad
ledamot uti amiralitetskonsistorium. Död i slutet af ar 1692.

Troligen war han gift mer än en gäng; hans enka

Maria Findorph war prostedotter frän Runneby; hon on¬

skade att bliswa konserverad wid pastoratet. Sönerna Samuel
och Christopher antogo namnet Lyckopius; den forre blef

prostvi Ting, den sednare war kapten.
Efter Rasmus Larssons död ansag biskop Papke tjenligt

att Sturkö lades till Torham, pa det att detta lilla kallet
kunde upphjelpas, men afstyrkte Lyckeby sockens forening med

Lösen, emedan detta pastorat wore stort nog och pastor derstä¬

des hade twänne socknar och icke kunde sköta flera, som han
eljest sitt embete skall forswarligen iakttaga, hvilket sa mycket

mera af nöden är och bör wara, som embeten icke äro gems¬
na werlysliga egodelar och omsorgen icke engang, utan
wenn sa Port sich, for hvilka i sinom

tid af alla ordets predikanter sä sträng räkenskav göras skall¬
snarare ansag biskopen de tre smä socknarna Lyckeby, Sturk
och Torhamn kunna sammansläs, an att de større Lösen och
Augerum skulle forenas med en tredie. Ater ett bewis pa
biskop Papkes Larsputhet och rättskansla, som wid kyrkliga at¬

gärder mohrbetade egennyttige berkninger, og deremet wille

hafwa afseende fastadt framst pa Guds forsamlings bästa¬
Annu 1694 war ingenting beständt angende Lyckeby pastorat,
men kort derefter delades det som ofwan sagdt ar.
4.

*

Kyrkoherdar i Afwastär.
En sa benämnd stad läg nära den plats, der Christiano¬
pel är 1600 anlades, och deß kyrkogärd begagnades for icke

sämycket läng tid tillbaka till begrafningsplats for Christiano¬
pels inwängre. Twä prester i Afwaskar Kro till namnet kanda,
13.
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nemligen Petrus Henrici, som prestwigdes till pastor här
+ 1576, och Hans Lauritzon, som war pastor 1584.

Kyrkoherdar i Christianopel.
1. Mogens Jörgensen torde hafwa warit første

pastorn härstädes. Han forekommer i hyllningsakterna for Kr
1610 och nämnes afen uti en af ärkedjeknen frän Ribe Ægi¬

dius Lauritzen forfattad och i Ny Dansk Magazin 1806 trykt

berettelse om Christianopels intagning 1611. Gustaf Adolph
kom dit wid midnattstid 28, s. A. och lät uppbränna och plun¬

dra staden; afen kyrkan uppbrändes. Mänga af inwänarne
kastade sig i bätar och flydde. Pastorns famili skonades lika¬

som han sjelf. Gustaf Adolph samtalade med honom pa tor¬
get och skall bland annat hafwa yttrat: Juten siger om os
at wi have ikke mange ryttere og soldater, at wi bruger derfor

qvinder till ryttere: gaa derfore hen og stik handen i Brogen
paa dennem, saa kanst du forfare om det er karle eller qvin¬

der Herr Mogens lär hafwa begifwit sig till Köpenhamn
och icke sedermera aterkommit som pastor till Christianopel.

2. Olof Nielsen Noff. Ett kgl. br.. 22, 1613 upp¬

drager at Falck ikke at forhjelpe en skeppsprest med det an¬

forda namnet till Christianopels pastorat, säwida ef en annan
redan wore dit forordnad. Af V. B. sinner man att han

werkligen war pastor här 1614 och 1617. Han klagade att

han hade ingen prestgard och sä ringa inkomster, att han ef
kunde forsörja sig och sin famili. Wid biskopsvisitation 1614

talade forsamlingen godt om pastor, men biskopen ansag deras
wittnesbörd ei wara trowärdigt. I stallet for kyrka begag¬
nades en Lunderjordisk häla“ Af kgl. br. — 1617 sinner

man att herr Olof war anklagad att hafwa satt twä personer

i bann, hwarom Falck Lycke och biskopen borde ransaka och
döma.

3. Lauritz Christofferson. Enl. prosten Ahl¬

strøms uppgift i Rönb. Saml. skall en sa benämnd prest frän
Gottland fatt transport hit 1616; detta ärtalet kan ei wara
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riktigt, men herr Olof torde hafwa bliswit afsatt 1617 och her

Lauritz derefter hitkommit.
4. Jacob Christensson Raffn blef pastor här

1620 enl. kgl. br. 2 s. K. I V. B. nämnes 1621 att han

hade ingen prestgärd och mycket ringa inkomster, samt att sta¬
dens inwängre genom en eldswäda blifmit forsatte i yttersta

fattigdom. Nya stadsprivilegier for Christianopel utfärdades

— 1622. Den nya kyrkann, om hwars byggnad konungen 2
1618 gjorde ackord med murmästaren Olof Mattsson, inwig¬

des 1624. Biskopsvisitation hölls s. K. och biskopen war bels¬

ten med stältningen i forsamlingen och i skolan. 1614 fanns
hwarken skolhus eller nägon beständ lärare, men 1617 fogades

anstalt om att läraren skulle fa boningsrum, fritt vivre och 20

Joachimsdaler utom en del smärre inkomster, och 1624 befanns
läraren nitisk i sit kall; lärjungarna woro sma. Wid visi¬
tation 1631 war biskopen mindre beläten; pastor hade ef dä¬

liga ämbetsgäfwor, men hans lefnad war ei klanderfrit i brist
pa bättre subjecter utnämndes han likwäl till grost. Foräl¬
drarna word föge angelägnarom sina barns underwisning och
i skolan woro endast 7 eller 8 lärjungar. Herr Jacob torde

hafwa dött 1638, ty pa en grafsten i kyrkan fanns detta är
jemte bokstäfwerna I. C. R. och K. I. D., initialerna till
herr Jacobs och hans hustrus namn; möjligen har han leswat
längre, men stenen bliswit lagd 1638. I kyrkan har ock fun¬

nits et porträtt af en prest med kalott, längt skagg och pip¬

krage samt ett litet trindt ansigte; nägot namn fanns der ef,
men ärtalet 1623 och Lætatis anno 33º
5. Christiernus Benedicti war pastor härstädes

1641, säsom man sinner af ett utaf honom, jemte däwarande

pastorer i Lösen, Ramdala och Torham, till sløttsherren Erik
Krabbe skrifwet bref med anhällan, att han wille skaffa dem

lindring i skatten; pa breswet är antecknadt: Herpaa haffuer
K. M. nädigst suaritt at de schall giffue den schatt de pleyer

at giøre“.
6. Niels Nielsen Stirm frän Kallundborg prest¬

wigdes till pastor här 2 1644. Han omnämnes 1648 och
1654. I hans tid woro här komministrar, hvilka ganska ofta

ombyttes. Som under krigstiden skol= och fattighuset bliswit
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taget i bruk for militärn behof, gjordes 1651 ansökning hos

K. M. om att fa ett nytt skolhus, da staden wille skaffa hus¬

warelse at de fattige; afven begärdes medel till skolbarnens
understöd och kapellanens underhäll.
7. Truid Nielsön (Berillus) prestwigdes till pastor

har . 1655 och waldes 2, f. A. till deputerad wid hyllnin¬

gen. Han war 1669 deputerad wid ett sammantrade i Malm
och omnämnes som prost 1872. Stadens borgare gjorde s. K.
en öfwerenskommelse om bidrag till prestgärdsbyggnad. Han

dog 1674 och efterlämnade enka wid namn Metta. — En
medtjenare wid namn Söffren Gregersson Ring prestwigdes

2, 4654. I ordinationsboken är antecknadt att han blef
garo et arduo ministerio inauguratus,

8. Hans Lepin, troligen son af borgmästaren Daniel
L. i Christianopel, prestwigdes till pastor härstädes P. 1674
och war pastor endast en kort tid.
9. Johan Wallerman, son af prosten Lars Eriks¬

son Wallerius i Hägsby. af Calmar Kift, føddes 1644, blef
student i Upsala 1859, reske 1665 utrikes och blef 1668 ma¬

gister i Straßburg samt äterkom till faderneslandet 1672.

Han blef 1675 pastor i Thorsas af Calmar stift och utnämn¬
des 1677 derjemte till pastor i Christianopel; han uppgifwes

afen (biogr. lex. 19 B. 260) hafwa bliswit af konungen
utnämnd till prästen Ostrak härede som 788 hörde un¬
der Emar skift, men twifieluktigt synes att W. fungerat som
prost i Ostra härad, ty herr Rasmus i Lyckeby hade säkert icke

1680 bliswit prost, utan warit det forr (jfr. p. 193). Carl
XI tog stundom tillbaka sit kungliga ord, da det i forhastande
bliswit gifwet.. 1680 erhöll W. transport till Runneby pa¬

storat och Prostesyßlan i Medelstads härad efter Sanntus Hahn,

men da dessa beställningar ikke kunde fä tillträdas genast, sa
afsade W. sig denna befordran; att han likwäl wille hafwa
ersättning for denna forsakelse sinner man af prosten Rasmus
Larssons bref till biskopen + 1680, der det heter att Isak

Gunnerus önskade att ofördröligen blifma installerad i Ram¬
dala, att ei magister Johan Wallerman mätte taga brödet frän

honom, thi som hand siger, ligger hand daglig for kongen og

begierer nu icke mere Runneby eller Thorsas, men nu will
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hafwe Carlscrone sampt Ramdalle En Petrus Hoffgard,
som warit medhjelpare har sedan 1674, klagade 1680 att W.

fräntagit honom de inkomster, hwaraf han med hustru och
barn skulle subsistera. Generalquvernören war mißnöjd med

H. som war dansk och icke befordraade uniformiteten. Härads¬
prosten klagade att H. Lannammat alla degneinkomsterna och
att pa flera är ingen underwisat socknens ungdom. W. war
riksdagsman 1678 och 1680. Han lämnade 1685 Christiano¬

pels pastorat at sin swäger G. Roselius emot forsamlingens
wilia, men med kunglig tillätelse. W. afled 1692. Han war
gift twä gänger och hade flera barn. Forsta hustrun hette
Christina Bohlius och den sednare Ingrid Bengtsdot¬

ter Figrelius.
10. Gabriel Roselius hade warit prest wid Calmar
läns infanteri innan han m. 1685 blef pastor härstädes. Han

war icke wäl liden af ähörare eller ämbetsbroder. Mißnöjet
med honom underhölls inom forsamlingen genom presten My¬

ræi (jfr. I. 291) intriger, som sjelf wille komma at pastoratet.
Forsamlingen beglede 1685 at bliswaraf med R., som pastods

wara Lotidig och af swägren Wallerman inträngde, och 1689
begärdes att R. mätte Kläggas att afhälla sig frän ämbets¬

forwaltningen, tills han bliswit lagligen frikand for den swära

beskyllning som mot honom blifwit gjord, i det han i hela
socknens præsens och närwaro bliswit af twä personer schielt

for kyrkotiufoch anklagade att hawa undanskillat nägot af
kyrkans medel; äfwen hade kyrkowärdarna funnit en fattigstock,

som stod bakom altaret, hafwa bortkommit, hwaremot R. hade
intet att swara. Häradsprosten yttrade att R. och socknebo¬
arna Lusömmelige ord utbytt“ i kyrkan, men trodde Myræus
wara upphofsman till siendskapen mot R. Denne war utan

twiswel en sjelfrädig och wrängsint man. Han wille twinga

alla kontrahenter att läta sig högtidligen trolowa, troligen for

att af ga miste om betalningen for denna forrättning. Huru

herr Rasmus i Lyckeby dömde om honom är ofwan p. 194.
nämndt. Den sednare prosten, Schottenius i Torham, klagade
1693 öswer Roselii Legenwillighet och sidwyrdning. 1696
erhöll R. tillrättawisning derfore att han sjælfmyndigt antagit

en klockare. 1705 begardes landshöfdingens atgard till fore¬

200

kommande af dryckenskap genom de mänga krogarnes i Chri¬

stianopel afskaffande. R. bodde i början af sin tjenstetid i den

gamla prestgärden nära kyrkan, men flyttade sedan till den
nuwarande ⅓ mil derifrän belägna. Han har lätit tillmura
flera af kyrkans fönster, Lemedan den blifit landtkyrka och

hade ringa inkomster Han skall warit en ganska formögen

man. Hans enka och barn bødde 1710 pa ett hemman i
socknen. R. dog 1, 1705. I kons. prot. s. A. forekommer:
Præpositus i Ostra harad kan begrafwa Pastorem uti Chri¬

stianopel uthi stillet, sa framt det kan ef annorledes dispone¬
ras, som han warit en gammal wacker prestman“. Mähända

wille hans anförwandter for besparings skull hafwa honom
begrafwen i stillhet, d. 4. utan likpredikan och högtidlighet.

11. Samuel Lyekovius 1707—17135 se wid Twing.
12. Mats Hansson Abelin, son af past. i Carls¬

hamn Hans Mattsson och Sophia Hyphoff, føddes 1674 och
prestwigdes + 1704 till medhjelpare at pastor i Gudmun¬
torp, der han ännu tjenstgjorde 1712. S. K. foreslogs han

till pastor härstades och emottog kallet 1713. Död af slag
1729 och begrafwen i kyrkan. Superint. Humble höll likpre¬

dikan öfwer honom. —Gift m. Metta Corvin, f. 1683, d.
1757, dotter af kyrkoh. Michael C. i Gudmuntorp. De hade

14 barn, bland hvilka Michael, past. i O. Sallerup, Hans
Peter, hofsekreterare, Anna Maria, g. m. eftertradaren, och
Beata Cecilia, g. m. I. Grameen, past. i Qwerrestad. Fem
andra döttrar bleswo gifta.

13. Erie Laurentii Hallen war östgöthe och bi¬
trädde som student härstädes med predikande. 1727½, begär¬
des han af forsamlingen till bitrade at Abelin, prestwigdes
dertill L 1728 och utnämndes till pastor L 1729. I et

bref till biskopen omtalar han att superintendenten Humble
både utwerkat och sjelf betalt fullmagten. 1740 begärde H.
att i anseende till pastoratets ringa inkomster fa ätnjuta äfwen
klockareinkomsterna. Wid biskopsvisitation 1750 war sockne¬

folket mangrannt tillstädes och redogjorde nöjaktigt for sin chri¬

stendomskunskap. H. dog ½, 17600 och begrofs i kyrkan.
Gift med foreträdarens dotter Anna Maria Abelin. De

hade 13 barn, bland hwilka Mathias war stadssiskal i Carls¬
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krona, Christina g. m. P. A. Ahrengren och Brita Maria
m. Herman Schlyter.

14. Apollonius Rödin, født 1714, blef 1742 kal¬
lad till prest af kyrkoh. Bolmstadius i Tryde, men prestwig¬

des først 1743, da amiralitetskonsistorium begärt att han efter

undergängen examen mätte remitteras till domkapitlet i Skara

for att wigas till prest wid en sjöexpedition. Dock uppgif¬
2
wes i Lunds ordinationsbok att han blifmit prestwigd 28
1742 i Lund. Han tillhörde troligen Skara stift genom fö¬

delsen. 1749 war han medhjelpare i Riseberga. 1762 □
blef han pastor härstädes. 1766 foretogs en reparation a kyrk¬

tornet, hwartill bidrag erhölls ur lotskassan i Carlskrona,
emedan tornet war ett sjömärke. Det hände ett par gänger
att R. forrättade olaglig wigsel utan hinderlöshetsbewis och
utan tillständ for en franskilid att ings nytt gifte, men han

forskonades for strängare straff. Död 2, 1786. — Gift m.

en dotter af kyrkoh. Malmqwist i Riseberga. En omyndig
dotter sick ett extra nädär efter honom. En detter war gift m.

komministern Erik Lunggren.
15. Lars Henrik Kraak, blekingsbo, f. 1753, näm¬
nes som magister, prestwigdes + 1776 och war 1781 med¬

hjelpare i Lösen. 1786 blef han pastor har, tilltr. 1788.
Ehuru sjuklig skall han likwäl warit werksam i sitt ämbete och
sin hushältning, wakat öfwer kyrkodisciplinen och kyrkans wid¬
magthällande samt satt prestgarden i godt skick. Död af lung¬

sot 28, 1793. — Hans enka Anna Christina Annerstedt
blef gift med efterträdaren.

16. Anders Johan Ahlqwist, fødd pa Oland
1764, prestwigdes i Calmar, blef sedan extraord. amiralitets¬
pred. och utnämndes 2, 1794 säsom extra=sökande till pastor
härstädes. Excellensen A. I. Wrangel skall hafwa utwerkat

hans utnämning. Han skall haft goda predikogsfor och warit
en munter man samt afhällen af folket. Död 22, 1800 och
begrafwen i kyrkans chor. — Gift m. foreträdarens enka A.

C. Annerstedt.

17. Carl Ahlstrøm, son af en advokat och född i
Slimminge i 1757, blef student 1775, prestwigd 2, 1783,
vice paast. i Grämanstorp 1796, extraord. pred. wid sodra skän¬
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ska kavalleriet 1798, pastor har 2 1801, tilltr. 1802, war
vice häradsprost 1822—1824, erhöll sistnämnde är prostetitel

och dog 1 1830. — Gift med Laurentia Gyllenskepp,
dotter af prosten G. i Fridlefstad. Dottren Johanna war

gift m. efterträdaren.
18. Swen Holmberg, klockareson frän Ramdala och
født der 1, 1784, blef student 1801, phil. magister 1808,

prestwigd 2½ 1810, vice pastor i Ramdala 1812, pastor här
— 1830 och dog 1 1833. — Gift 1813 med Johanna

Ahlström.
19. Jöns Peter Jönsson, garfwareson frän Carls¬

krona och fodd F. 1795, blef student 1813, prestwigd 28
12
1819, kollega wid tyska skolan i Carlskrong s. K., rektor wid

samma skola och aftonsängsprest wid tyska kyrkan 1824, pastor

har 2 1834. Död — 1835.
Skrifter ett äminnelsetal och ett bibelsällskapstal (se

Lunds stifts matrikel 1832). Ur det forra må anföras ett

stilprof. Lifligt könner hjertat behofwet af odödlighetens hopp,
isynnerhet da lidande och wederwärdigheter stra wärt lugn

och tanken pa döden waknar i wärt brost. Ja, när wära

glada dagar inhöljas i sorg och bekymmer, när glädje och lycka
öfergifwa oß säsom en falsk wän i nöden, da inre och yttre

lidande, själs= och kroppsplägor pressa mängen djup suck ur
wärt hjerta, Arwära mest wälmenta bemödanden allestädes

sinna mäktiga hinder, wära bästa afsigter forlöjligas,
hwad kan wäl trösta och lugna wärt hjerta, om ei den glad¬

jande wißheten att wi for Hans skull, som dog i wärt ställe,
skola lefwa, ocks da wär kropp multnar i jorden, att wi

skola öfwerg till en annan werld, der wi skola skörda fruk¬
ten af det goda, som wi welat, det rätta, det sanna som wi

gjort“.
20. Johan Fredrik Elmlund, son af past. i Wan¬
kifwa Swen E., föddes i Flenninge i 1794, blef student
1808, prestwigd 7, 1817, pastor härstädes 22 1836, till¬

trädde 1838 och har utgifwit nägra predikningar och konfirma¬
tionstal.

27
Gift 1. 7 1819 m. Petronella Moßlander, d.

14

1839, klockaredotter frän Wankifwa. Barn: Nils Joseph
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Samuel, f. 1822, kofferdistyrman. —Swen Emanuel
Knut, f. 1828, handelsbokhällare. — Johan Otto Carl

Victor Tolste, f. 1833, handelsbokhällare. — Marie An¬

toinette Gustawa, f. 1824, g. m. bonden Olof Bondesson.
—

Beata Sophia Johanna Petronella, f. 1825.

Lovisa Charlotta Dorothea Carolina, f. 1827.
Clara Mathilda Kjerstin Elisama, f. 1829. 2. 2

1839 m. Kjerstin Häkansdotter, dotter af hemmansega¬
ren Häkan Persson i Ramdala. Barn: Bror Nils Emil

Samuel, f. 1845. — Emilia Charlotta Henriette
Euphemia Maria Beata Elisama, f. 1840. — Erika

Eulalia Emerentia f. 1842. — Ingeborg Ama Gö¬

thilda, f. 1849.

Kyrkoherdar i Torhamn och Sturks.

2

Den forra sdenen, som 20 haala der kallades Torum,
utgjorde ensam ett pastorat tills pa 1690talet. Wid hellig
Mogens kirke i Torum bedrefs mycken widskepelse ännu länge

efter reformationen.
1. Jören Seurinsen war pastor här 1584.

4.

2.

Lauridts Rogensen war har 1819.

3. Jens. En sa benämnd pastor härstädes nämnes
V.B. Han skötte sit kall deligt och war enligt rykte begif¬
wen pä dryckenskap och andra utswäfningar.
4. Ludwig Suur war enligt uppgift i 1842 Ars stifts¬
matrikel pastor här 1630—1640, men i en skrift af är 1639
nämnes en herr Lauritz som pastor här.

5. Jens Pedersen Hoff uppgifwes pa anförda stalle

hafwa warit pastor härstädes 1641—1658, men det sed¬
nare ärtalet ar beständt oriktigt. 1641 begärde han jemte de
andra pastorerna i häradet lindring i skatten, men K. M. af¬

slog deras begäran.

6. Broder Ibssön frän Helsingör, prestwigdes 2
1642 till pastor har och war här 1648 och 1655 och har un¬
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derskrifwit hyllningsfullmagterna for dessaa ar samt nämnes

afen 1657. 1648 begarde han i ansende till pastoratets

ringa inkomster ständig skattefrihet for sig och sina efterträ¬
dare.
7. Hans Lauritson Smetius prestwigdes — 1667
till pastor här och synes hafwa warit det till 1674. I stifts¬
matrikeln af ar 1842 upptagas for nämnde tid twä pastorer

Johan Larsson och Hans Lauritsson, men da kyrkoh. I. Da¬
rin i ett bref ½, 1704 endast nämner en pastor mellan Bro¬

der Ibson och Jöran Kock, sa torde de tw namnen, hvilka
ocks i grunden äro samma namn, utmärka blott en person.

8. Joran Koch l. Magirus, blef pastor här 1676 och

flyttade 1684 till Mjellby. Se der.

En pastor wid namn Johan nämnes i stifsmatrikeln af
ar 1812 mellan I. Koch och E. Schottenius, men har troligen

et warit ordinarie pastor, om än mähända tjenstgörande har¬

städes, enär han ei nämnes i kyrkoherden Darins ofwannämn¬

da bref.
9. Erich Sehottenius, som 1681 bliswit amirali¬
tetspredikant, rekommenderaades i Nowember 1683 af general¬

guvernören H. Wachtmeister till detta pastorat. När han der¬
till blef utnämnd är ei kandt, men 2, 1686 skref biskopen, att

han skulle fa konfirmation när han komme ned till Lund at
præstare præstande; mähända war frägan om exammen. Denna

hade herr Erik formodligen ingen lust att underga, hwarföre

han dröjde att inställa sig i Lund, men introducerade sig sjælf
i Torham. 1689 2½ anmodade domkapitlet honom att in¬

sinna sig i Lund, emedan domkapitlet hade nägot att tala med

honom om; hwarom fräga war och om inställelse fölide är ei
kandt. Jemte pastoratet behöll han sin befattning wid ami¬

ralitetet till 1694. 1692 blef han tillf. häradsprost, hwarefter

han anhöll att fa en instruktion for sin werksamhet i denna
egenskap; domkapitlet swarade, att om han flitigt genomläste

kyrkoordningen, kunde han deraf fornimma, i hvilka stycken

hans ambete bestod; wid prestmöte skulle han fytterligere an¬
wisning... 1693 pämintes han att underrätta biskopen om hwad

som foreföll i häradet, t. ex. presters dödsfall. Han utnämn¬
des 2 1696 till ordin. häradsprost och foreslogs s. K. till
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Allerums pastorat, men afsade sig forslaget, da han kallades
till examen. Död wid midsommarstid 1699 efterlämnande ett

fattigt huus, for hwars soulagement biskopen gerna wille med¬
werka dertill att det singe bliswa wid lägenheten. En dotter

wid namn Arnfrid rekommenderades 1703 till konservation;
en annan wid namn Euphrosina war gift m. kyrkoh. Darin

härstädes.

10. Erland Hallengren, westgöthe, prestwigdes 2
1700 till pastor härstädes. Död 2, 1702. Han war gift med
foreträdarens dotter, troligen den ofmannämnda Arnfrid
Sehottenius. Efter hans död togo hans far och bror nyck¬

larna och forseglade skapen, sa att hustrun icke hade en fyrk
eller nägot till swepning; pa prosten Strandells begäran sände
landshöfdingen en länsman dit jemte prosten, och de skaffade
enkan disposition i huset, hwarjemte hennes slagtingar till¬

sades, att kom de med ord eller gerning beswärade henne, skulle
de genast pa angifwelse antastas och pa skantsarna insättjas“.
Enkan, som sades hafwa leswat illa med mannen, sikte for¬
gäfwes att bliswa konserverad, men bemügtigade sig ett hem¬

man, som en längre tid forut tillhört prestgärden.

11. Johan Darin, son af Lars D., past. i Daretorp
af Skara stift, føddes — 1675, hade 1697—1700 informators¬

plats hos inspektoren Jak. Segerdahl i W. Ljungby, och om¬
nämnes sistnämnde är i kons. prot. säsom kallad af öfwerste

Barnekow tilken lägenhet med Ludssistehwarføre han upp¬

manades att ska ordination hos sin egen biskop. 1704 □
blef han i Lund prestwigd till tjenstgöring i Lyngby och erhöll

i 17702 fullmagt pa komministraturen i Osjo och deß annexer“
I Mars mänad 1704 undergick han inför domkapitlet examen
i historia passionis Domini, sock andra articuliis siden, scrip¬

tura sara, justificatione och flera, hwarutinnan Conf. honom

god erkände; derefter rekommenderades han till Torhamns

pastorat, forordnades att der öfwertaga pastoralwärden och
utnämndes till pastor . s. A. Wid prestmöte 1706 war han

respondens. I anseende till kallets saga inkomster sökte han

att fa ett kronohemman, som foreträdarne innehaft, formodligen

det som Hallengrens enka bemägtigat sig. Som pastoratet af¬
wen war beswärligt, onskade D. ämbetsbitrade; en wid namn
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Øls Bostrom nämnes som komminister pa Sturkö, der han
Knot klockarelönen. D. synes hafwa warit en rask man, men
nägot böjd for processer. Prosten Strandell skref med anled¬

ning af hans forsök att fa dispositionsrätt till det ofwan om¬

formälda hemmanet, som synes warit beläget i Lyckeby: Det

gör mig hiertelig ondt att Pastor Darin begynt ett sadant

wärck, som han nepligen med skiahl uthföra kan, uthan mäste
icke allenast wid sista commission uthsta en swär correction af

Hans Nade, högwälb. Her Baronen och Landshöfdingen, uthan
blef päbördat at betala sä commissionen som andra päföliande

expenser. Iag fruchtar, emedan Her Pastorn läter sig sä ofta

stundom till hans excellens Her Generalquvernören, stundom till
Her Landshöfdingen igenom swäre klagomähl af sina ähörare

inslaapa, han pa sistone blir olyckelig. Tiden torde sädant
wid handen gifwa, i orsaken at hela werden är honom for

träng“, Hans fattigdom skades derigenom att en eldswäda
öfergick prestgärden. Andra husliga bekymmer hade han ock,
säsom man sinner af hans bref till biskopen + 1710, der han
beklagar att han ei kunde komme till Carlskrong och räka bi¬

skopen, formedelst det att min fattiga hustru är bliswen lagd
till sängen af en swär sjukdom eller hufmudpina, till hvilken

en hetsig feber anstött, hwarmed hon hällits sedan den 27 Dec.
och sä under samma sjukdom arbetat, att hon räkat uthi en

hufmudyhra och bliswit sa forswagat till sitt forstand, att jag

icke uthan stor mödo kan min hustru sköta, hawer omsider än¬
dats med en stor ängslan och wal, att hon intet kan läta

hugswala sig; dock frögdar mig hennes gudeliga iswer och
andäktiga äthäfwor, som wijsa att hon sitt kors med tälamod

drager“ D. afled 2, 1727. — Gift med Euphrostna

Schottenius, dotter af prosteen S. härstädes Barn=Lars

Christopher, pastor har. — Erik Johan, tullsiskal i Carls¬
krona. — Anna Elisabeth, g. m. fadrens efterträdare.

Christina Maria, g. m. jaktlöjtnanten König. — Ebba
Maria, g. m. borgmästaren Engeström i Calmar.

12. Magnus Aulin, son af kyrkoh. Olof A. i Ahus,
blef 1714 student, 17722 konrektor wid Carlskrona lärdoms¬

skola och I 17727 pastor härstädes. Wid prestmötet 1730 war

han fullmägtig for Ostra häraad. Wid enghanda tillfälle
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1732 war han respondens.Død 1744. — Gift med fore¬
traderens dotter Anna Elisabeth Darin, som öfwerkede

honom

13. Lars Christopher Darin, son af Johan D.
härstädes, begärdes 1732 till medhjelpare af farbrodren, pro¬

sten Magnus D. i N. Wram, och blef 2 s. K. prestwigd.
1733 blef han kastellpredikant i Carlsham, 1737tillika kollega

wid derwarande skola, 1745 P. pastor härstädes. Död 1,
1746. Han efterlämnade enka wid namn Maria Elisa¬

beth Hensehen, syster till prosten Salomon H. i Run¬

neby.
14. Eleazar Corfitz Thulin, son af kyrkoh.i
Orkelljunga Corfitz T. och född omkring 1708, blef student

17729 och prestwigdes P. 1736 pa kallelse af prosten H.
Lacander i Østad. 1740 blef han af en student benämnd Lief¬
fertz anklagad att hafwa i härda och förgripliga utlätelser
utbrustit mot en wiß person, them hela forsamlingen dömt ho¬

nom, Lieffertz, ang“. S. K. kom T. till Christianstad, blef
nädärsprest der 1741 och hospitalspredikant 1742. 1747 4
blef han pastor har, tilltr. 1748. Han begarde at fa ätnjuta
klockarelönen mot det att han ombesöride kyrkofängen; i skrift¬

wexlingen härom brukade han ett sädant skrifsätt, att domka¬
pitlet fann sig foranlätet att gifwa honom allwarliga fore¬

stältningar. Wid visitation 1750 befunnos mänga i dessa
sodnar ikke kunna saninnamill bütsmarch en winna

sysselsatte sig med barnunderwisning; nattwardegeng hölls

hwar 14de dag. 1762 blef T. vice häradsprost och troligen
1767 ordinarie. 1765 sökte han Gladsax pastorat och uppgafs
wara trolofwad med afl. kyrkoh. Brøbergs enka derstädes; tro¬

løfningen upplöstes, da han ef fik pastoratet. Död i Decem¬

ber 1773. Gift 1. 1742 med Laurentka Katring Blan¬

rius, dotter af kyrkoh. Iwar B. i Winslöff. Barn: Iwar
Corfitz, f. 1742. — Maria Cecilia, f. 1747. 2. m.
Ottiliana Paulin. I anledning af det owänliga forhäl¬

lande, som rädde emellan makarna, hade hon 1772 inflyttat
till Carlskrona, der hon under en sjukdom besöktes af amir.

predikanten Strandmark och erhöll tillätelse att bega nattwær¬

den, da hon betygade sig ei hafwa fiendskap mot sin man,
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ehuru hon for hans ostadiga sinne ei wägade till honom ster¬
wända. Sedan anklagade hon honom att hafwa härdt behand¬

lat och slagit henne samt beskyllt henne for lastbarhet. Götha

hofrätt anmodade Øj 1777 domkapitlet att forlika makarna,

emedan annars saken änyo skulle wid tingsrätten upptagas;
domkapitlet upplyste da att T. for 3 ½ är sedan aflidit.

15. Adam Julius Kling, son af en tullinspektor
i Blekinge och fødd 2, 17724, blef student 1741, prestwigd

1751 2 till tjenstgöring i Mörrum, tjenstgjorde sedan i Häl¬
laryd, Jemshög och Hoby, blef philos. mag. 1763, extraord.

regementspred. 1767, pastor här 1774. Död ½ 1788. — Gift
m. Märta Maria Stare, som dog i Gullarp 1795 i sin

brors, kyrkoh. N. Stares hus.
16. Wilhelm Cimmerdahl, son af en snickare och

fød i O. Herrestad . 1745, blef student 1764, prestwig
* 1771, stadskomminister i Carlskrona 8 1787, pastor här
29

a 1788, tilltr. 1790 och erhöll prostetitel 1814. Død 7.

1818. — Gift m. Maria Sophia Voss, som dog 1810
wid 55 ärs Alder. En dotter war gift med efterträdaren.
17. Elias Aborre, fødd i Hofby . 1776 och son

af kyrkoh, derstädes Carl Fredrik A., blef student 1789, prest¬

wigd m. 1795, pastor har 22 1820, tilltr. s. A. och erhöll

prostetitel 1826. Han klagade 1827 deröfer att prosten Holm
fordrade, att han skulle uträkna huru mycket af prostetunnans
lösen skulle utga af hwar och en af de flera bönder, hvilka

det Kläg att erlägga denna lösen. I sin forklaring häröfwer

yttrade H. sin forundran öfwer att A. welat klaga pa honom,
som behandlat prosten Aborre med utmärkt grannlagenhet“

samt bifogade for att bestyrka detta ett sä lydande udrag af
ett memorial till Ostra härads presterskap: Jag hoppas att
Brodren Prosten Aborre icke mißtycker min har tecknade lyck¬

onskan till det nyligen emottagna wedermälet af H. H. Herr
Biskopens rättwisa ynnest: Dä en af Oß utmärkes, utmärkas

samtlige uti wärt lilla Härad, ty igenom enighet och broder¬

karlek wilja wi wara och forblifra ett. Särskildt tillfreds¬

ställande war det for Prosten Aborre att igenom denna ut¬
märkning se en stämpel tryckt pa sitt outtrötteliga bemödande
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for de forsamlingar, hwars själaherde han är“. A. dog 1
1840. — Gift m. foreträdarens dotter.

18. Robert Wollin, son af radman C. M. Wollin
och H. G. Swahn, foddes i Cimbrishan y 1806, blef stu¬

dent 1822, prestwigd 2, 1829, magister 1832, pastor har 2
1841, tilltr. 1844.

7

Gift 1838 m. Gustawa Björk, hwars far war stads¬

siskal. Barn: Theresia Augusta for. 1. Hilda
Christina f. Uhi 1881 4 Alma Helmina Oscaria f.

13 1845.
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Boo Persson, Degn i Rotneby 1530.
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Oluff Bendtssom i Runneby 1584—1610.
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Märten Thueson i Twing 1615.
Hans Jörgenson i Runneby 1624—1654.
Anders Lauritzson i Nättraby 1655—1656.

Jörgen Hansson i Runneby 1658.

Canutus Hahn i

dio 16711679.

Johan Bruun i Listerby 1680—1691.

Nils Albin i Hjortsberga 1692—1714.
Thomas Joungh i Fridlefstad 1714—1723.

Samuel Lyekovins i Twing 17724—1736.
Gustaf Adolf Fult i Hjortsberga 1736—1755.

Anders Janssonius i Runneby tjenstforr. 1737—1755.

Magnus Frodell i Fridlefstad 1755—1758.

Lars Sommar i Backaryd 1758—1768.
Salomon Hensehen i Runneby 1768—1796.
Sante Johan Santesson i Hjortsberga 1796—1806.

Mathias Sundius i Twing 1806—1823.

Jonas Wettergrund i Runneby 1823—1841.
Otto Christian Cederstrand i Hjortsberga 1841
1846.
Nils Sjöholm i Runneby 1846—1848.

Johan Victor Hoflund i Fridlefstad 1848.
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Kyrkoherdar i Kunneby.

4
5

Med denna socken war Backaryd forenad fore 1682 och

och 17711796.
1.Boo

Persson nämnes som Degn eller dekan i

Runneby 1530.
2. Petrus Mathiæ Upileius prestwigdes till Ja¬
stor ecclesiæ Redne 28. 1570.

3. Oluf=Bendtssön (Raff) war 1584 pastor här och
prost i Medelskads härad.. 1600 och 1610 war han afen

prost i Ostra härad. Död 1612 eller 1613.

4. Hans Jörgensen, troligen son af pastorn i Hoby
Jörgen Mogensen, føddes der 1581, gick i skola i Wä och i
Helsingborg samt studerade wid akademier i Italien och Tysk¬
land, blef magister uti Köpenhamn 1615, da han redan att

par är warit pastor härstädes. I V. B. omnämnes han säsom
en i lära och lefnad berömlig man, den der ätnjöt forsamlin¬
gens karlek. 1621 kunde ungdomen katechesen häde pa danska

och fyska. Omkring 1615 mar en wid pamn Nicolaus kom¬
minister och skolrektor.. 1621 hette rektorn Antonius; han war

en flitig man, men ei synnerligen lärd; lärjungarna woro sa

och smä. 1624 war har en rektor benämnd Magnus; skolans

tillständ war däligt, afvensom 1631. Hans Jörgensen upp¬
gifwes hawa warit prost i häradet 30 Kr. Han erholl 1635
rättighet at anlags en stampawann i Ruel am medvil¬

kor att hwarie wecka predika i hospitalet; 1636 erhöll, han
kgl. br. pa ersättning for pa warnen nedlagde kostnader. Död

2. 1654. — Gift m. Magdalena Larsdotter, f. i Grä¬
manstorp 1589, d. 1672. De hade ser soner, bland hvilka

Jörgen blef fadrens efterträdgre.
5. Jörgen Hansson Rönnow, den forres son,
wel optreckt y Italienske, Engelske och Hollandske academier

samt i Rom udi Jubelaaret“ blef prestwigd till pastor här
29, 1654 och omnämnes i sluttet af 1650talet, som vice ha¬

radsprost, Han war ock magister. Biskop Winstrup arbetade
1668 for att fa honom wald till riksdagsman, menutan fram¬

gäng. Mellan Jörgen Hansson och kapellanen Börie=Se¬

rensson, 4dde ei wänskap. Wid fragan om tillsätting af
14
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byfogde i staden 1669 hade hwardere af dem sin kandidat,
prosteen en wid namn Brede Knutsson och kapellanen en wid
namn Alexander de Murray. Kapellanen skref frän Geddinge

kro“ till denne bland annat följande: Brede kom imedlertid

med sine adhærenter, nembligen Herr Swend i Hellestad och

den megit yndelige och hellige Mand i eder By Mester Jören,

som ware sa flittige hos Gouerneersken at Brede haffde nær i
Lund formedelst mester Jörens idelig anhold faaet beskeen der¬

på, men jag snackede med Brede och lockede aff ham meget,

nemblig at mester ioran haffde stilet hans supplication med

sädanne motiver, at hans forældre haffde wærit sädanne meri¬
terede folch i runneby och hand saa lenge haffde betiendt det.

Sedhan har iagh och fatt weeta at denne motiv skall
ock wara ihogkommet i Bredes supplication, at Alexander sögte

icke kronones intresse, men førligte alla sacher och togh derfore
muter kronone thill skadeständh och nachdäld. Mester ihren

koserede i Hellestadh en nat, och haffde Herr Swen 3 halffwe
tonner sichtet rugmäll, nogle kalkonske höns och ett rädiur har

uth. Häm det skulle hafwa gifwer iagh dem at omdömma,
som sago hwar hästarna och förningen holt, at sa frambt Her
Alexander nu icke, strax hans budh kommer hiem, igen affer¬

diger ham med en god discretion, sa gaar det beswärlig an,
lader den gamle Mand, som i weet, skriffua ned tilk Secrete¬

raren Gilium, Jag skall göra mit der till“ Prosteen anklagade

kapellanen pa grund af detta bref, men päföliden af anklagel¬

sen är et kand. Jörgen Hansson dog wid 45 ärs Alder i
1670. — Gift 1. m. Johanna Resenius, dotter af seländ¬

ska biskopen Hans R., troligen den yngre; hon dog 2, 1667

efter 11 ars äktenskap, i hvilket hon født en son och tre bött¬
rar. 2. m. Elsebeth Paffrats, som dog efter ei fullt et

ars ältenskap och efter att hafwa blifmit mor at en son.
6. Canutus Hahn 16711679, se I. 58—90. H.

utnämndes 1679 till pastor i Landskrong och vice biskop, men
synes hafwa behällit inkomsterna af Runneby till 1682, at¬
minstone till 1681. Hawin Spegel, som war fødd i

Runneby, blef 1679 utnämnd till pastor härstädes, men mot¬
tog ef pastoratet, enär han strax derefter blef superintendent pa

Gottland; han blef sedan ärkebiskop. (Se biogr. lexicon, 156.)
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7. Christopher Findorph, son af en prest benämnd

Ravn eller Corwin i Finderup pa Fyen, blef prestwigd till
medhjelpare i Runneby och Backaryd 2, 1655 och omkring

1671 stadskapellan härstädes. Han rekommenderades — 1682
af H. Wachtmeister till detta pastorat och aflade ? s. K. ed

säsom pastor, men uppgifwes hafwa bliswit konfirmerad dertill
først 1 1683. S. K. * eximerades han frän häradspro¬

sten och blef prost öfwer Runneby och Backaryds forsamlingar
samt skolinspektor. Han hade en mycket längwarig proceß med
en borgare wid namn Nils Andersson Grahn och hans hustru
Sophia Struck. De uppgäfwo att prosteen osannfördeligen

spargerat att Grahn bortsält ett ur, som tillhört prosteens
swärmor, samt att han utstrukit Sophias namn pä bjudnings¬
listan till ett bröllop, under forklarande att han aldrig skulle
komma under ett tak med henne. Prosten äter fornekade detta
och uppgaf att Grahn och hans hustru Thonom pa hans am¬

betes heder och respekt injurierat och forolämpat“ äswensom

att hon forklarat sig aldrig wilia komma i Guds hus da pro¬

sten war der samt offrat blott en skilling detta pastod han
wara en grof synd, Lity hon både till Gudts och hans heliga

altares bespottelse och mig till forsmädelse ofraade den skillingh
Konsistorium formanade parterna till försonlighet 1689, men

annu 1702 war siendskapen dem emellan ei utsläckt. A ömse
sidor röjer sig bitterhet och hatfullhet. Findorph uppgjorde

1692 Et et kontrakt med Wilheine besburde;
sista punkten i kontraktet lyder sälunda: Loffuer jeg desuthan
näst det ieg bemtte Wilhelm Corwin icke mot sin wilia skall
demittera, och nägor annan antaga, icke wara honom till hin¬

her, der hans fortun kunne uppwächias och han pa it annat
rum bättre forsörjas, uthan heller befordra honom och sä wid¬

ha til mig staar wara honom framför nägen annan behielpelig
til Successionen her til pastoratet med recommendationer hos

wederhöhrande, och eliest sä länge han uthi min tjenst ähr med

wänlighet och godt umgänge mig mot honom bega, aldenstundh
han reciproce sig mot mig med heder, lydno och trogenheth
anstaller 1702 hade F. forgätit detta löfte, att ska forhjel¬

pa W. Corwin (see bland stadskomministrar i Runneby) till
pastoratet, och begarde i stallet att fa öfwerlämna det at sin
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hustrus bror P. Albin, men forklarade att, om de denne
kunde fa pastoratet, wille han det til sin dödedag sielf beholla
och genom en Capellan ämbetet i de mähl och occasioner, som

han icke sjelff kunde præstera, beting och forrätta lätal. Jent
bref härom yttrar han i s. A. Och fast Herr Wilhelm

skulle synas här uthi nagot klandra eller protestation görn, sä
haffuer han dertill ingen orsat, medan han sin löhn, sa mye¬
ket som han arligen plägar fa, uthan decourtage och afkort

skall ätnjuta, særlange sag leffuer, hvilket jag deswill for¬
moda ickel läter wara länge, efter jag forwäntat att Gub.

skasse til min Ellendighet och snart forlassa sin gamble tie¬
nars, Emedan jagh uthask ällder, bedröffelse och mycket arbete

ar mycket enerverat och uthmattat Albin blef utnämnd till
pastor. Sina slägtingar rekommendekade Fen wid andra

tillfällen med entragendet hos Hskopen. 1890 inberattade han

at han vöpt en 55=Krig mannist frän Holland, som höll pa
at de i Runneby, samt meddelat honom nattwarden, hwaref¬

ter han Miswit Emycket glad och lustig Rebar 1696 skref
F. nästan alldeles oläslig. Död — 1703. — Gift 1. m.
Maria Jespersdøtter Smitt; hon lefde 1680. 2. med

Christensa Albin, dotter af kyrkoh. Sigward A. i Hoby.
Barn, troligen båda födda i forsta giftet: Michael, som

tog farfadrens namn Ravn, past. i Gudmuntorp. — Maria

g. m. prosten Rasmus Larsson i Lyckeby.
8. Per Sigwardssøn Albin, son af nyßnämnde

Sigward A. i Hoby, blef student 1683 och omnämnes 1688

fasom den wällärd studiosus och musicus samt af ent berøm¬
meligt leswerne; han wistades hos sin swäger, pastorn i Mor¬

rum, men at ofta Hessina gäfwor i Carlshamn sä med

predikande som med mufik enk, prystem E. Hammerkuppgift.
Han lär s. A. blifmit rektor wid Carlskrona skole och wille 1692

bliswa stadskomminister der, prestwigdes 2 1702 och blef 1703

* pastor härstädes samt installerades af biskop Steuchius 2

s. 4. Død 2 1723. - Gift med Anna Katrina Abelin,
født 1671, død 1736, dotter af pastorn i Carlshamn Hans

Mattsøn.
9. Wilhelm

Corvin, son af kapellanen Hans C.

hærstädes, blef student 1683 och prestwigdes — 1692 till

25

tjenstgöring härstädes. S. K. torde han hafwa blifit stads¬

komminister. Hans forhoppningar om att fa eftertrada Fin¬
borph bleswo om intet säsom ofwan pag. 214 nämndt ar.
1706 klagade han att Albin icke betalte honøm lön forg hans
bitrade; häradsprosteen erhöll uppdrag att medla dem emellan.
En räd= och handelsman i Runneby Christopher Dide Øster¬

man erbjöd 1707 biskop Steuchius en ansenlig discietion

han skaffade C. befordranz biskopen fann sig deraf mycket

toucherad 1724 blef C. befordrad till pastor härstädes, tilltr.
1725, Dö197. Gift med Elisabeth Mass, dotter

af köpmannen Jesper M. och Anna Luckewitz i Runneby.
Sonen Johan Wilhelm blef pastor i O. Sallerup. Dott¬

ren Lisa war gift med kyrkoh. O. Hörlin i Hammenhög.
10. Andreas Janssonius, son af en smed i Carls¬

hamn och född der 1695, blef 1716 kollega och musiklärare
wid Lunds skola samt 17722 rektor wid skolan i Carlskrona

Följande Kret begarde och erhöll han tillätelse att besöka ut¬

ländska akademier. Troligen formärfwade han sig magisters¬

grad utrikes. 1724 foreslogs han till Hetsingborgs pastorat;
domkapittet reskelterave pat honom isynnerhet for husets kon¬
servation; Linnerius har dock härwid tillagt: Loch for forsam¬

lingens själagagn och nöje 1727 rekommenderades han af
magistraten i Carlskrona till Jemshögs pastorat. S. K. blef
han pastor härstädes och prestwigdes i s. K. Wid riksdagen
1734 war hamputerad for Bie läm i Han synes haf¬
wa waeit mon om skick sch ordning, men icke hard eller fra¬

lysten. 1736 klagade han mycket ofmer det forfarliga supandet
pa gästgifwategarden under hela söndagarna, ogktadt brän¬
winsförfälining fore kl. 4 e. m. war forbjuden. Radärspre¬

sten Hans Quiding i Backaryd Randrade strængt att I icke
lagligen anklagar, utan welat forlike twänne maar, som werin

hwarandra otrogna. I. beklagade sig öfwer att Quiding hø¬
som utt bes forsamling blamerat och pa stendtligaste deß namn

diffamerar och sagt sig wilia Läga lif och blod for den sa¬

ken, h. e. pistolice, von apostolice agere. I en uppsats,
enl. Janssonii egen päskrift Linrättat emot zelum intempeti¬

vom och som det will synas ställd till Qulding, vader han
att, om Gökadahlsfolket“ ängrade sin synd, borde de upprät¬
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tæs med saktmodig anda och till nattwarden admitteras. Det
heter widare: Om Ed. Arewörd. än kunde genom tingsrät¬

ten bringe dem till räbräkande, stegel, galge, gatulopp, sps
och ris, fangelse och penningeböter sä kunde han dock dermed

aldrig hos dem uppwäcka nägon dygd eller sann gudsfruktan;
fast straffet kan stundom wara ett tillfälle for syndaren att
komma till sitt eländes erkansla, deck Gud bättre ganska sällan,
och derfore bör en forsiktig prästman gerna tola at en christe¬

lig domare heller ser at sädang syndare bliswa genom Guds

kraftiga ord upprättade än genom werldsligt straff ruinerade.
Wi präster borg fara warliga och ei efter Spanska

inquisitionens sätt med wära Khörare, wäl wetande att Gud
läter ogräset wära ibland den goda säden till skördetiden

En af I. utgifwen likpredikan öfwer prostinnan Fult i Hjorts¬
berga har till tert: Salig ar den som akar och forwarar sin

kläder, at han icke gär nakot och de fa se hans skam“ (Uppenb.

16 15), samt till ämne: Guds barns olika klädedragt, neml.

sorgedragt igtiden och frödedragt i ewigheten. I afhandlin¬
gen omtales de, da kærleksklader, gröng hop¬
pets kläder, hwita oskuldskläder, swarta tälamodskläder m. m.
Afwen redogöres for en mängd olika folkslags sätt att behandla

de aflidnes kroppar, huruledesMassageterna uppäto dem,
Hyrkanierna kastade dem for hundar, Magi for wilda djur,

Perserne foglomen, Colchi hängde dem i trad, Lotophagi
kastade dem at skara i hafter o. s. w. Under den mesta

tid prosteen Fult war häradsprost bestridde Janssonius göro¬

mälen. Efter Fes död begarde han full prostlon, men dog

sjelf kort derefter, † 1755. — Han efterlämnade sju omyn¬

diga och moderlösa harn; sonen Peter Andreas som war
kanslist, ar formodligen ei räknad bland dessa. En equipage¬

mästare Nils Psilandersköld nämnes som bror till Janssonii

hustru.
11. Salomon Hensehen, son af tullforwaltaren

Gabriel H., som war af sachsisk härkomst, och Helena Maria

Söderhjelm, foddes i Carlshamn 2, 1719, blef student 1736,
magister 1741, prestwigd P. s. K. till tjenstgöring i Carls¬

ham, stadskomminister der 2, 1745, pastor här L 1755,
ehuru han icke fatt nagon röst wid walet, tilltr. 1757 och blef
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häradsprøst i Medelstads härad 7, 1768. Wid prøsten Søm¬
mars visitation i Runneby 1764 framstalldes efter slutadt ka¬

techesförhör 7 fragor, bland hvilka en war: Om winno¬
könet af allmogen hafwa pfalmböcker med sig uti Guds hus

och sjunga Resp. att de skola häruti forbättra sig, Hwar¬
wid herr probsten päminte, att bäst wore genom kungörelse a
predikstolen tillsäga dem hawa psalmböcker med sig och feder¬

mera tillse at de sjungal. Henschen synes hafwa warit en

vigilant man och forskaffade sig både skade inkomster och

hedderstecken. Hans bemödande for att fa Backaryds socken till
anner klandrades skarpt i Wexjö tidningar, som biskop Wall¬
wist utgaf. H. sick nämnde socken förenad med Runneby

1771, blef 1779 theol. doktor, 1786 L. N. O. och war riks¬

dagsman 1786 och 179. For öfrigt synes han icke hafwa
fölit med sin tids utweckling, atminstone icke som predikant.

Han har utgifwit en afskedspredikan och nägra likprediknin¬

gar, hvilkas framställningssätt är temligen gammalmodigt; en
t. ex. handlar om den efter sin beswärliga flygt pa jorden
till en himmelsk hwilg upptagng andelige duswans eller den

herrliggjorda jälens fornøjda och salige tillständ“ och den
aflidna frun, wid hvilkens jordefärd predikan är hällen, säges

hafwa liknat Noachs dufwa och äterwändt till Gud sitt ur¬

sprung, och icke i likhet med korpen sökt hwiloställen i bega¬
telsernas dy och pa lustarnas orena och stinkande ätlark. Krs

skrifwelser ansende Elswing fr. Lotböff.) Kro hällna i en
human ton utan ilskna utfall och stickord. H. afted. 21796.

Gift . 1745 m. Anna Christina Trägärdh, dotter af
prosten Erasmus T. i Carlsham, den maka, hvilken genom

lifaktigheten af sit stille och de behag, som pryda det kon,
syntes ärnad att gifwa och juta sällheten. (Minne af Sal.
Henschen, Carlskr. 1796). Hon war født 3 17723 och hennes
aktenskap med Hr war femtiorigt. Barn: Erasmus Ga¬

briel, f. 1756, öfwerstlöjtnant wid fortisikationen. — Helena

Cecilia f. 1759, g. m. prosten Rubin i Tolg af Wexis stift.

Lars Nielas, f. 1761, lagman i Nerike. —Wilhelm
Peter, prost härstädes. Deputom twä barn som dogo späda.

12. Lars Björek, son af klockgren i Set Peters klo¬
ster wid Lund Truls B. och Christina Kolmodin, blef student
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178, prestwigd . 1773 till tjenstgöring i Carlsham, mis¬

stverades 1775 till tjenstgöring i Hoby i Blekinge, blef 1788
rektor wid Carlshamns skola, pastor härstädes 28. 1797, titu¬
lär prøst 1799. Död 2, 1808. 4. Gift 1, 1783 m. Chri¬

frina Charlotta Kohrtz, f 1753, d. 1837, fadren war

cullnär i Carlshamn. Barn=Christina Katring, f. 1784,
och Anna Fredrika f. 1788, bda ogifta.
13. Wilhelm Peter Hensehen, son af prosteen H.

härstädes, føddes 1, 1766, blef efter atnjuten enskild under¬

wisning student 1780, phil. mag. 1787, innehafware af kle¬

karelägenheten i Runneby 1788, theol. kandidat i Upsala 1791,
preswigd dersammastädes s. A., vic. theol. lektor wid kadett¬

skolan i Carlskrona s. A., amiralitetspred. 22, 1792 och at¬

fölide flottan pa en expedition 1794. Efter fadeens 60 App¬
førdes han pa forslag till Runneby. Poskorn, men uteslöts

derifrän efter anförda beswär öswer forslaget, kallades derpa
til 4 Profpredikant och erhöll wid walet de flesta rösterna,
men gik tikumine om storatet den gängen 4804 blef

han amlealitetspustbr dyerde har, tilltr. 1808 sch
erhöll prostetitel 1811. Han synes hafwa warit stolt öswer

sin theologiska kandidatexamen och gerna welat wisa sin lär¬
dom. En major Neuendorff ingaf 1798 till amiralitetskon¬

sistorii eensur en, som det will synas i herrnhutisk anda for¬

fattad, skrift öswer andra oprikeln H. sann i denna skrift
nägra willfarande meninger, flera underlige och främmande
tælesatt, olika med den hel. skrifts och symboliska böckernas

tryk, samt en del oriktign forklaringar öwer Skriftens spräk.
Hes anmarkningar aro till en del högst smaakriga, t. ex. da
forf. yttrat: wi hafwa so wißt hulpit till att utgjuta Jesu

blod, som wi syndat i Adam sa frägar H., om det skett per
Consensum interpretsadum eller om Pilatus och krigsknek¬

trna wärit wära capita repræsentativa. H. afled 22 1816.
— Gift 1797 med Anna Katrina Abelin, dotter af lands¬

sekrstetaren Abelin i Carlskrona; hon dog wid 76 ars Alder

1849. Barn: Salomon, f. 1800, provincialläkare i Udde¬
wälla; död. — Johanna Christina f. — 1804; ogift.

Lürs Wilhelm f. — 1805, radman i Upsala, riksdagsman

1853 och 56. Per Gabriel f. 1807, d. 1854; v. häradshöfd.
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och lanbtbrukgre. — Swen Magnus, f. — 1809, kandt¬

brukare. Karin f. 2, 1814, barnläratinna i Runneby.
14. Jonas Magnus Wettergrund, bondesøn fran

Olmstad af Linköpings stift, føddes 2. 1768, blef studem 1790
magister 1793, undergick juridisk examen 1797, dørens i gre¬

kiska och orientalspräk 1799, prestwigd 1 1807, pastor wid
Kronobergs regemente s. K., pastor här . 1817, tillte. 1819,
blef honor. prost 18200 och häradsprost 1823. Död — 1841.
—

Gift 1819 m. Sophia Magdalene Broms hwars far

war brikspatron Barn: Jonæs Magnus, f. 1822.

Wilhelm. — Fredrika, f. 1824, g. m. kyrkeh. Noach
Wieslander i Täfwelsds af Wexjö stift. — Carolina, f.

1825, g. 1853 m. komministern S. E. Löngren i Wederslöf

af Werjo stift. — Sophia, f. 1833, d. 1847.
Pr. Wettergrunds predikan andra prestmötesdagen 1826.
har till tert Ps. 106, 4. 5. och behandlar följande ämmet
Den Christeliga Trons fortröstan pa Guds ofdränderlign

nädebeslut — grundad 10 pa de Christelige Aargeepp
en Guds sulltønigheder, palden Christkiga Vons pröf¬
ning af sig stelf Ur predikan ma ett stilprof har anföras:
Tron ser sig af sig sjelf intet hafwa; men genem den ælke

ga; ty genom Guds näd, som är mägtig uti henne, ar høn

hvad hon dr. All god och all fullkomlig gäfwa har kommit
ofman irän af Ursets Fader. Af Gud, som allt godt wer¬

Lars herne, efter sin gode wie dehag, Phil. 2, 13. høv¬

pas hon barmhertighet och näd. Hon flyr til den af godhe¬
ten och karleken gifna, af wisheten bestämda, af allmagten
werkstälda, af heligheten godkända, af sannfördigheten bestyrk¬

ta och af oforänderligheten og liga hjelp, som Gud lof¬

wat bewisa sitt folk. Was forme hön icke mäta bredden,
längden, djupet och höjden Sph. 3, 18. af detta Guds näde¬

fulla besluplat frälsa allt det, som fortappadt war; men hon
twiflar kikke pa sanningen af hwad Gud i sitt ord uppenbarat

och forkunnat. I detta fasta fortroende nalkas hon Gud med
Dawids bön: Herre Tank pa mig efter den näd, som

Du Ditt folk loswat hafter. Bewisa mig Din hjelp. Och
denna hjelp sinner hon hos Jesus, som med Sin lära, Sitt

efterdømme, Sitt lidande och död blifwit hennes löftesman och
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børgen; ty hon wet och det med öfwertygelse, att Guds löften
och försäkringar äro sanna och oryggeliga, och att det ar ett
fast ord och i alla mätto wäl wärdt att man det annammar,

att Jesus Christus ür kommen i werden, att frälsa allt

det, som fortappadt war. 1 Tim. 1, 15.

—

Be¬

fastad i denna öfwertygelse, ledd af Guds Anda, erfaren i
Herrans wägar pröfwar den trogne själen sin tro wid alla
twiswelsmäl och inkast, under alla frestelser och anfäktningar
och sinner den beständande bliswa. Ju längre den trofaste

Jesu wän framgär pä helgelsens wäg, desto både lättare och
säkrare bliswer denna pröfning. Han winner den ena segren
efter den andra genom Christum, som honom mägtigan gör.

Oafbrutet lydig den Himmelska kallelsen, ar hwarie Guds

fullkomlighet en säker borgen att det utkorelse till eigt lif
ar fast. Lika frimodig som Paulus, yttrax hanz Jag wet

pä hwem jag tror, och jag är wiß derpä, att Han formär
forwara mitt betrodda gods intill den dagen, da herrlighe¬
tens ningde Hon tykker sig höra Frälsa¬

rens forsäkran: Ingen Kileryde dem utur mine hand.

Detta är den Christeliga Tro, som kan bedja: Herre tänk pa
mig efter den näd, som Du Dino folk lowat hafter: Be¬

wisa mig Din hjelp“.
15. Nils Sjöholm, bondeson frän Hultsio af Wexis

stift, foddes 11398, prestwigde i Wegii 1828 till hus¬
prest hos afverstinnan Montemmern, född Cederhielm, pastor

wid Danwiks och Siklab fors. i Stockholm 1832, pastor här
1, 1842, häradsprost ⅓ 1846. Død 7 1848. —

Gift

med Charlotta Trana. Barn: Lars Olof Gustaf.

16. Thomas Erskine=Magnus Hain, son af
landtbrukgren John H. fran Skottland och H. M. Falck, prest¬

dotter frän Barkskra, føddes derstädes + 1809, blef student

1825, kollega wid Østads skola 1831, rektor wid Cimbrishamns

skola 1832, prestwigd 2, 1834, pastor här ½, 1849, tilltr.
1851.

Gift 28, 1834 m. Beda Anna Lovisa Kraak, dotter
af handlanden H. S. Kraak i Cimbrishamn och Magd. Elis.

Sjöwall. Barn: John Henrik Magnus Hjalmar Napoleon,

f. — 1836, student — Syster Hedda Magdalena Elisabeth
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Napoleona f.

12 1838. —Thekla Hilda Rosa Victoria

Thomasine f. — 1840. —Folke Arthur Eugene Hugo Leo¬
pold f. — 1842. — Olga Gunima Elvira Constantia Cuni¬

gunda f. — 1845. - Bror Max William Mortimer Ultimus

f. 1. 1848. - Beda Anna Lovisa Agnes Liang f. 22, 1850.

4
+ Komministrar i Kunneby.
1. Inguar Christensen blef i böran af 1560talet
komminister wid Runneby forsamling.
2. Nicolaus war fore 1620 stadskomminister och der¬

jemte skolrektor hät.
3. Jens Griis forekommer 1648 och 1652 som kapel¬

lan härstädes.

C.

4. Bengt nämnes i stiftsmatrikeln af 1842 uren tids¬

uppifton Fort . Haselmstug non, dog
5. Hans Wilhelmsson Corviin uppgiswes haf¬

17
1654.
wa warit kapellan här 15 ar, prestwigdes dertill
13
Han war gift med Elsa Albin, prestdotter frän Hoby.
Barn: Wilhelm, pastor härstädes. — Lars, pastor i Wem¬
merlöf. — En dotter g. m. 1. C. Munck, 2. M. Florel, pa¬

storer i Röke. af i sydehage
6. Hans Elers (Eilerson), sedan pastor i Oderjunga,
uppgifwes hafwa warit kapellan har, men har troligen blott

warit adjunkt.
7. Börje Söfrensön uppgifwes hafwa eftertradt

Hans Corvin och prestwigdes till stadskapellan 2, 1669. Ifr.
om honom ofwan p. 212.

8. Søden nämnes i denne ordning uti stiftsmatrikeln

af Ar 1842.

9. Christopher Findorph 16711682, see ofman
p. 213.
10. Per Mowallius, smälänning, blef 1684 kapel¬

lan härstädes och skulle hafwa i lon 40 daler, ½ af skrift¬

penningarna, kapellanslyckan, plats i pastors lade for den sad,
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som wexte i lyckan, dete for en häst, 2 laß hö, 2 laß halm,
2 tunnor räg, 2 tunnor korn och en kalgard i prestlyckan.

Død 1689.
11. Daniel Blelingdahl tjenstgjorde 1681 wid

Østads skola, men wille säsom den gammal academicus“ icke
bliswa nedre hörare och lämnade derfore skolan. Han prest¬

wigdes i Stockholm af biskop Bäng frän Wiborg, sökte 1689

att blifra amiralitetsprest och rekommendenderades dertill af

Casten Rönnow (se oswan f. 34), blef s. K. kapellan här. 1691
afgaf han en attest, at den ofwan p. 213 nämnde N. A.

Grahns hustru, da han sagt sig skola for prosten omtala hen¬

nes herkulla yttranden, onskat hovom et plycksaligt ar och all
werdens olycka, hwarefter han ingen helsodag haft; sedan
angrade han att han afgifwit denna attest., Død 1602. Hans
enka Dorothea blef gift med minören Daniel Kosander.

12. Wilhelm Corviin 1692—1725; se oswan p. 214.

13. Richard Sylwins. Han blef 1746 pastor i
Nättraby. Et in uldbibsen .. 1 —
14. Hans Werner prestwigdes 2. 1745 till kapel¬
lan har och torde hafwa warit den siste ordinarie kapellan i

Runneby. Gift 1748 ß i Backaryd med Katrina Stolpe.

*

*

*

*

*

*

*

Kyrkoherdar i Backaryd.

*

*

—

14
Med kgl. tillätelse 1, 1639 anlades ett kapell i Backa¬
ryd, hvilket inwigdes 1640 af biskop Winstrup. Kapellfor¬
samlingen hörde till Runneby. Pastorat till 1682, hwarefter
den blef, eft forskildt pastorat. 1774—1796 war den anner til

Runneby.
*

*

No.4.)

1. Nils Cornerus, prestson frän Nassaf Werjo

stift och biskop Hahns swäger, sattes af honom till pastor har
1682. Biskopen yttrar i ett bref ⅓ s. A. att, som K. M. re¬

solverat i näder att Backaryd skulle bliswa eget pastorat och
forordnat Cornerus till pastor der, fordenskull jagh härmed
framsänder till samma kall i Herrans nampn och. will Honom

med detta der installerat hawa med alwarlig formaning till
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samtlige Khörare att de honom for dheras rätte kyrkoherde
och själasörjare annamma och erkiänna. H. Wachtmeisters
resolution I samma er lyder sälunda: Säsom H. K. M.

allernädigst behagat resolvera att Bagery forsamlingh med en

serdeles pastor (den Högw. Herr Biskopen redan dertill consti¬
tuerat hawer) skulle forsees, warandes samma pastorat innu

intet prästebol tillagdt, fordenskull forordnas bemälde forsamb¬

lings Pastori efter Herr Biskoppens gifne forslag till präste¬
bool Langeryds ländsmanspärdhr. Det will synas som Canu¬

tus Hahn y eget bewäg och utan nägon kunglig tillä¬

telse, som han likwäl aberopar i ofwan anförda bres, satt
sin swäger till pastor har, ty är 1696 kunde Cornerus icke med
nägon kgl. resolution eller fullmagt bewisa sin rätt att wara

pastor i Backaryd. Ocks klandras biskopens anstalter med af¬

seende pä Backaryds pastorat i gamla anteckningar sasom egen¬
mäktiga och dristiga; derjemte ansäges de efter den tidens tän¬

kesätt wittna om Färlekslöshet mot efterträdgrne“ svarage

torde de kunna härledes rän neppatism. Prosten Findorp
pastod at Cornes regende portanderik och wille

drage till sig nägra hemman, som hörde till Runneby socken.

Af sina Khörare war C. ei afhällen; de klagade att hen pa
predikstolen begegnat dem med ohöfliga ord, klagat öfer att

mänga undandrogo honom hans presträttigheter önskat aft
bliswa fri fran dem o. s. w.; de anhölle nu att bliswa fria

fran horom. I sin forklaring forsalade C. sig ikke bafvakräft
sina inkomster p opassande sätt, utan endast sagt, hattman

ef borde binda munnen till pa oxen som troskar 1701 mäste
han plikta 10 daler ad pios usus derfor att han lätit sin son
predika utan venia, underlätit att publicera kungliga forord¬

ningar, wigt personer forr Af det lyst for dem, wigt folk frän

frammande socknar, wägrat begrafning da ei nöjaktig betaling
erhölls o. s. Om C. genom slagtingars vnnest wunnit be¬

fordegn, a wißte han ock att derfore wara tacksam och röstade
wid biskopswalet 1694 ätminstone pa tw. slagtingar, neml.;
prof Hahn i Abo och pastorn i Tolg N. Lundeberg; hans
trede kandidat war en magister Martin Ihs“. Død 1707.

Hans hustru hette Johanna Hahn. Sønen Samueltester¬

trädde honom; Johan war lagläsare.

224

2. Samuel Cornerus begardes 1703 af fadren till
biträde, examinerades af domkapitlet 1705 och wigdes till præst

wid baron Taubes dragonregemente, hvilket han medfölide till
Polen. 1707 — erhöll hän domkapitlets medgifwande att
träda till Backaryds pastorat, emedan konungens konfirmation
ders dagligen forwäntades. Han klagade 1715 mycket deröf¬
wer att bönder, isynnerhet Mäns Jonsson i Stora Räfwe¬

mähla, höllo tal wid bröllop och begrafningar; han hade hop¬

pats slut pa detta oskick, da de meste gamle predikanterna dött

i pestilentien, men det hade bliswit än wärre och folket war
alldeles fortjust i desse predikanters tal. 1722 blef han ankla¬

gad att hafwa for uteblifna presträttigheter afhällit en person

frän nattwarden. Wid en riksdag anfördes beswär dersswer
att han af brudepar tog en afgift till kyrkan for betagnandet
af en silswerkrona, den han med forsamlingens befalk for kyr¬

kans medel anskaffat. Han trodde sin egen bror wara den som
wäckte och underhöll mißnöje mot honom; i ett bref till konsi¬

stortinsarienbad han om hjelp och bistand mot brodrens for¬

följelser. 1726 begarde han er sin sjuklighet, att fa adjunkt

men aterställdes genast da Leonard Willberg (se II. p. 287)
sick missin till honom. C. yttraade i ett bref 2 17726 att han

icke kunde hafwa helsan i Längaryds prestgard eller wid kyr¬
kan, der han da bodde; säsom orsak till sjukligheten ansäg han

dels de strapaser han utstätt i Polen, dels den olyckshändelsen
att han 1709 wid ett fald i den steniga wägen til kyrkan
Fjämmerligen sonderkrossat sitt hufwud; äfwen Linbillade han

sig, att satans redskap och onda menniskor woro mycket wällan¬
de dertill att han sä twingades och tränade bort, ty sä hade

det händt hans salig farfader hørr Samuel Cornerus och hans
fader i 5 Ar fore deras död“. Død 17726 efterlämnande enka
wid namn Anna Helena Tranfelt, och 6 barn. Enkan

blef gift med kyrkoh. B. Gunnerus i Listerby. C. war säkert

gift twä gänger, ty han uppgifwer prosteen Hammerus i Carls¬

hamn säsom sin swärfader.
3. Andreas Bering, blekingsbo och troligen prestson

frän Nättraby, blef 2, 1720 prestwigd till tjenstgöring i
Brönnestad, der han flera at biträdde kyrkoh. Bring. 17726
erhöll han i anseende till sin sjuklighet tillätelse att resa till

2
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sina slagtingar i Blekinge. 17728 blef han pastor här. Död
i November 1742.

4. Lars Sommar, son af prosten Per S. i Hörby,
blef student 17720 och prestwigdes 2 1731 till tjenstgöring i

Auss, der han warblef till 1744, da han tillträdde detta
pastorat, hwartill han blifwit utnämnd 2, 1743. Biskop

Benzelius höll visitation här 1748 och fann anledningar till
belätenhet; folket war talrikt forsamladt, och mänga barn sto¬

do i choret och medhade psalmböcker. S. blef häradsprost
1758 och lämnade denna befattning 1768. Död + 1770.
—

Gift m. Magdalena Sophia Sehnack. Barn: Helena
Margreta, f. 1738, d. 1741. — Elisabeth, g. m. pro¬

sten Quiding i Fosie. — Per, f. 1741. — Helena Mar¬
greta, f.P.

1744, g. m. tullskrifwaren Anders Palm i

Carlsham och mor at prostarna Lars P. i N. Wram och

Jonas P. i Burlöf.

5. Salomon Hensehen 17711796, se ofwan
pag. 216. er

1793

.

.

6. Lars Daniel Hjortsberg, son af en medicine

doktor och född i Carlskrona 1758, blef student 1773, prest¬

wigd 2 3 1780, extraord. amir. pred. 1781, amir. sjukhus¬
pred. 1782, magister 1784, pastor härstädes 28, 1797, tilltr.

1798 och erhöll prostetitel 1814. Død 1 1826. —Gift
m. Regina Beata Nyström, hwars far war landskamrer.

Barn: Johan, kyrkoherde i Fulltofta. — Christina Lau¬

rentia, g. m. vice past. J. F. Bökman, innehafware af
klockarelägenheten i Gammalstorp. Deputom 4 döttrar.

7. Anders Lagerlöf, hondeson frän Silfäkra och

født 2 1779, blef student 1801, prestwigd i Wexis *
1804, innehafware af klockarelägenheten i Hällaryd 1818,

pastor här . 1827, tilltr. 1829. Död —, 1834. — Gift
1829 m. Christina Lowisa Nølleroth, dotter af prosten
N. i Huaröd. I detta äktenskap föddes ett barn.

8. Daniel Nilsson, son af häradsdomaren Nils

Persson och Botilla Nilsdotter i Näsum, føddes 2½ 1791,
blef student 1809, prestwigd i 1815, pastor har 2. 1835,

tilltr. 1837 och erhöll prostetitel 1845.
15
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Gift 7 1840 m. Clara Fredrika Zethrin, dotter af
kustuppsyningsmannen C. U. Zethrin.

Kyrkoherdar i Hjortsberga och Edestad.
1. Christianus Andre prestwigdes 18, 1568 till

pastor härstädes och är troligen densamme som i stiftsmatri¬
keln af ar 1842 kallas Christiern Torotes. I biskop Palladii

tid bedrefs mycken widskepelse med det hellige kors i Eden¬

sted.“
2. Moghens Jörgensson prestwigdes + 1569
till pastor härstädes och nämnes sasom sadan 1584.

3. Jens Nielssen forekommer som pastor här 1610
och lede ännu 1624. Under hans tid bedrefs widskepelse

wid en brunn; biskopen Klade prosten och grannpresterna att
läta igenkasta den. Detta skedde, men den upprensades igen.

1617 omnämnes herr Jens säsom sjuklig och minnesswag;
annu 1624 kunde han predika och gjorde det bra, ehuru han

war mycket gammal. Ungdommen war nägorlunda underwisad.

4. R. Pedersen Albin uppgiswes hafwa warit
har redan 1827, men har de fakert warit blott adjunkt, pa¬

stor kan han ei bliswit forrän efter 1624. Dödsäret ar et
beständt kandt, men torde hafwa warit 1646 eller 1647.

Hans hustru hette Anna. Sonen Sigward war pastor i

Hoby och Per härstädes; dottren Anna war gift m. Michel
Hansson, p. i Fridlefstad. En Anders Pedersen Albin, som
torde warit hans bror, prestwigdes 1648 till komminister i

Fridlefstad.
5. Peder Niellsen Albin prestwigdes till kommi¬

nister härstädes L. 1645 och forekommer som pastor i hyll¬
ningsakterna for ären 1648 och 1655. Död i November

1655. Gift 1. m. Anna Michelsdotter dotter af den

nyß nämnde herr Micheel i Fridlefstad; hon dog 1654. So¬
nen Nils blef pastor här. 2. m. Hellewig Jörgensdot¬
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ter, prestdotter frän Hoby och sedan gift m. Albins efter¬
trädare.

6. Hans Hansson de Fine prestwigdes + 1656
till pastor här och nämnes 1657 och 1676. Han war troli¬

gen son af prosten Hans de Fine i Helsingborg; i stiftsma¬
trikeln 1842 kallas han Hans Mattson, men säwäl i Win¬

strups copiebok“ som i ordinationsboken och en kapitelsdom af
ar 1661 kallas han Hans Hansson, Med sin hustru, den of¬

wan nämnda Hellewig Jörgensdotter, hade han en son

som blef bonde och en som blef klockare i Listerby (deras
namn lära warit Samuel och Christopher) samt dottren

Kerstina.
7. Niels Person Huid eller Nils Albin, født

härstädes 1653, wigdes till prest och pastor härstädes i Wexis
— 1677 af biskop Scarinius, som under krigstiden hade in¬

spektionen öfwer Medelstads härad i anseende till den afbrut¬
na kommunikationen med Skäne. Albin uppgifwes beswa

blifrit häradsprost 24 106, men chode Ørest stetjensten

sedan 1892: Hjortsdergo pastorat Ansägs den tiden for mye¬
ket litet; mänga hemman woro öde. Död 1 1714. Efter¬

trädaren wille pästä, att A. dött d. 30 April kl. 3 e. m. och
pä morgonen d. 1 Maj bliswit död utburen ur sitt rum, men
att enkan for att fa helt tjenstär uppgifwit dödsfallet hafwa

inträffat d. 1 Maj. Han önskade, att profeten Daniel mätte
presider i dena sak“, och wille tillträda pastoratet 1765, men
hans anspräk wunno intet afseende. —

Gift m. Maria

Mattsdotter Kock, hwars far war arrendator af larsisket
i Blekinge; hon lede till 1720. 1680 war fräga om tillät¬

ligheten af As giftermäl; den medgafs, doch med den cautel
at sädant icke af nägen herefter til exempel drages och at

Her Nils lofwar at gifwa nägot ad pios usus.“ Om ma¬

karna waritei Fagt eller nägot annat hinder warit for deras

forening, ar ef kandt. Barn: Peter. — Sigward, mili¬
tär. — Michael, militär. —Anna

Christina, g. m.

prosten Fult härstädes. — Elisabeth, g. 1. m. kyrkoh. I.

Wulfram i Sölwesborg, 2. u kyrkoh. P. Hindh i Bästad.
8. Peteus Hallander, son af bønden Ins Ar¬

widsson och Ingeborg Stephansdotter, föddes i Torup i Hal¬
150
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land 1663, prestwigdes i Greifswald 1707 och tjenstgjorde
derefter som prest wid armeen deels i Polen, deels i Stral¬

sunde och uthärdade swära fatiger. I Juni 1715 war han

utnämnd till pastor här och wille, som nämndt ar, s. K. till¬
träda pastoratet. Domkap. formanade honom att ei pä lösa
berättelser wäcka twist med enkan om nädäret. H. installera¬
des 1716. Han klagade ofmer stor ruditet och mycken oord¬

ning inom pastoratet; predikningar pä apostladagar och i fast¬

lagsweckan hade forsummats, och klockaren war ett barn som

litet kunde läsa, mindre skrifwa eller sjunga. Afwen klagade

han att han hört starka diseurser och hotelser att han skulle

flyttas derifran, huru mänga tusen det skulle kosta.“ H. dog
2. 1719. Gift 1 1709 i Helsingborg med Katrina

Trolin, som sedan gifte sig med nädärspresten har I. Kock,

sedan past. i Träne. Barn: Ingeborg Christina, g. m.
kyrkoh. G. Hoffgard i Träne. Katrina Dorothea, g. m.
Fyrkeh. Pahlin i Skabersjö.
9. Fult, son af husgerädsmästa¬
ren och kammartjenaren Elias Fr och Katrina Drakenschöld,

föddes i Stockholm 7, 1674, blef student 1685 i Upsala,
magister 1700, studeraade juridik och ämnade ing wid akade¬

mien som lärare, men afstod frän detta beslut och prestwigdes
22 1703 i Upsala till tjenstgöring wid amiralitetet i Carls¬

krona. S. K. höll han derstädes en predikan, som sa behaga¬
de amiral Sjöstjerna, att han medtog F. pa en resa till Dan¬
zig. 17706 blef F. ord. amiralitetspredikant.. 1714 sökte han

att fa Hjortsberga pastorat säsom prebende, hvilket ei bifölls.

Wid riksdagen 1719 war han deputerad for amiralitetskonsi¬

storium. Dä pastoratet nye bliswit ledigt, begarde F. 1,
1719 biskop Linnerii rekommendation dertill, tillaggande: Och
enär jag sädant winnandes warder, skal jag ingalunda forgä¬

ta min tacksamhetsskyldigaste plicht emot Eders Faderl. Hog¬
wördighet, skolandes forwisso utaf mig da strax till Ed. Fad.

Högwördighet eller ordres Fembtijo Specie Riksdaler erläggias,
hwarom att Ed. Fad. Högw. ei ringaste twiswelsmäl hafwer

jag ödmjukligast beder.“ Bland de mänga till biskop Linne¬

rius gjorda anbuden af mutor, ar detta det mest öppna och
oforsynt, som forwaras i domkapitlets archiv, och beklagligen
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synes det hafwa bliswit gunstigt upptaget, ty Fult blef pastor

här 2, 1719. Hallanders enka wille hafwa honom forflyt¬
tad till annat kall, for att sjelf f genom konservation blifra

war i Hjortsberga. F. bad konsistoriinotarien medwerka der¬
till, att han singe behälla detta pastorat, och lofwade bewisa

sin tacksamhetsplickt samt tillade: Isk skal jag ock wäl pämin¬

na mig at betyga emot H. H. Biskopen framdeles nägot tack¬
samhetsprof.“ F. klagade ofta öffer sing hörares sjælfswäld

och ogudaktighet. Pa krogen öfwades mycken dryckenskap, och

sondagsarbette forekom ofta, särdeles pa gärden Skunkenberg,
hwars inwängre sällan kommo i kyrkan. Särskildt nämndes
en jägare säsom en wäldswerkare, den der slagt en arm af

en bonde och utomlands skjutit ihjäl twä personer samt hotat

att göra detsamma ännu en gäng. Wid Edestad plägade pa
midsommarsafton en mängd menniskor forsamlas, hvilka med

hwarjehanda widskieppelser säsom linklädens uphengiande wid

killan, isynnerhet linhuuswor, kläden, forkläden, wins= och
mans, närmaste lintyg, hanskar, huswudbond, swenbukar, off¬
ringar och andra ffängligheter icke utan storstaa forargelse hela
natten fornötte.“ Landshöfdingeambetet lofwade 1747 att här¬
emot widtaga kraftiga ätgarder samt att hindra bl= och brän¬

winsförsälining wid tillfället. Med kannedom om Frs slappa

moraliska grundsatser anar man lätt, att han icke kunde ega

synnerlig aktning bland sina Khörare, afensom att hans hus¬
liga forhällanden ef woro de bästa. Sa synes det ock i sjelfwa

werket hafwa warit. En inspektor Swen Tall, hvilken blif¬
wit utesluten frän nattwarden, wägade i sina beswär deröfer
antyda, att F. widtagit denna ätgard af harm deröfwer att

han ef fatt nog stort offer, hvilket han ocks skickat tillbaka.
F. wille pästa, att inspektoren med famil sällan kom i kyr¬

kan och derföre bliswit afhällen frän nattwarden, enär den
som ei brukade det ena salighetsmedlet eiheller borde fa at¬
njuta det andra. Af ett bref frän prosten Lyckovius synes det

som hade F. ansett inspektoren och hans folk for pietister, eme¬
dan deras kyrkobesök woro sällsynta. Förlikning mellan F.
och inspektoren uppgjordes. Sräng sedlighet och inbördes till¬

gifwenhet war icke rädande i Fulks huus. Han beklagade 1731
den stora olycka och skam, som honom och hans hus weder¬
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farits derigenom att klockaren Knut Ring lägrat hans 18dri¬
ga dotter. Klockaren, hvilken afen annars uppfort sig

mindre wäl, blef afsatt, och landshöfdingeambetet anmodades
att honom gripa och forwara till det han for sina forgripelser

stätt laga answar och sedan befordra honom till nägot rege¬
mente, helst utom Blekinge. Tre är derefter hade F. att be¬
klaga sig öfwer den nye klockaren Samuel Betulin. Denne

war gift med Fes dotter, men öferföll honom med otidighet
och sade sig wilia sända tillbaka både ko och kalf, hwarmed

han mente sin hustru och sitt barn; äfwen hade han yttrat
att han ei gaf fyra stywer for pastorns kappa — ett yttran¬

de, hvilket F. tyckes hawa betraktat säsom en hädelse mot

prestämbetet. Afwen denne klockare torde hafwa bliswit afsatt,

ty nägra är sednare omnämnes en annan, benämnd Jöns
Oller; med denne war F. ock pa det högste mißnöjd och sän¬
de till slut sin son Elias jemte nägra forsamlingsboar till ho¬
Nm med ett uppsägelsebref, hwaröfwer beswär anfördes hos

landshöfdingetet 1741 erhäll F. sin son=Nils Gustaf
till ämbetsbitrade. Nägra ar derefter klagade han deröfwer

att sonen angrep honom med hwarjehanda otidighet och obe¬

skedlighet samt war mißnöjd med den aflöning och den for¬
plägning som bestods honom i hemmet; förlikning uppgjordes
1749, men 1753 mäste den gamle mannen änyo klaga öfwer

den myckna fortret han mäste Ida af sin søndenne hede da

utfökt sin lin i exerutionswäg och stamt sin fader till tinget
for hwarjehanda mäle, enligt fadrens bref. En annan son
till F. war 1749 i proceß med honom om sitt modernearf.

1736 E., blef F. prost i Medelstads härad, men da han fol¬
jande äret efter hället prestwal i Twing icke insände nägon

walakt, utan endast i bref uppgaf hwem som fatt röstplurali¬
tet, sa forordnade domkapitlet prosten Frodelk att hälla nytt

wal. S. K. begarde F. vikarie wid prostetjensten mot afsta¬
ende af halfwa lönen och synes sedermera icke hafwa befattat

sig med nägra prostegöromäl. Han synes ei saknat hufmud
eller kunskaper och wille gerna ansees for en witter man af¬
wen framstär han i sina yngre ar som en hurtig bisittjare“

och notarie i amiralitetskonsistorium; det gor derfore ett sorg¬

ligt intryck att se honom pa aldre dagar spela en sä dälig
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rol. Död 2 1755. — Gift 1. 2), 1710 med Anna

Christina Albin, f. — 1689, d. 22 1734, dotter af pro¬

sten Nils A. härstädes. I detta äktenskap föddes 9 soner och
2 döttrar; bland dem nämnas Elias Mathias, kanslist i

amir. kammarkontoret i Carlskrona, Nils Gustaf, pastor i
Espä, och Hedwig Juliana, g. m. amir. kassoren I. O.
Petersson i Carlskrona. Wid sin forsta makas död skref F.

Den aflidna makans tröstelige Valet till sin efterleswande

maa medelst 777de Pfalmens ut den Lübeckska Psalmboken
skyndosamma verterande wid den mycket dygderika och gudäl¬
skande Pastorskans och Magisterskans A. C. Albins dödeliga

fränfälle. Denna skrift är tryckt jemte prosteen Lyckovii lik¬

predikan, hvilken wisar; huru den rättfärdige mäste mycket li¬

da, men af Gud hjelpes i nöden; det heter sluttligen: Sa
hwila tig nu, tu saliga fordom Fru Pastorska och Magister¬
ska, ifra tin stora möda och arbeter m. m. 2. 9 17388 med

Hedwig Margreta Möller, dotter af handlanden Hier¬

nymus M. och Maria von Schøting hon war fødd 1685 och
dog 2 1744. F. hade 17rseigt tillhenne, men utan fram¬

gäng, enär hon redan war trolowad med S. Lyckovius, see¬
dermera prost i Twing. Dä hon 1736 bliswit enka efter hø¬
nom, upplägade Fes gamla karlek till henne, och han fornyade

sitt frieri med önskelig framgang. Denna sin maka har F.
skildrat säsom en prydnad for sitt kön och ett mönster for prest¬
fruar, i de personalier öfwer henne, hvilka äro tryckta jemte

prosten Janssonii likpredikan.. 3. m. Anna Christina
Sylvius, hwars far dog som utn. past. i Bösarp.

Ur nynämnda personalier mä nägot anföras. Den af¬

lidna forliknas wid den Dygdesol, hvilken med sin liufliga

glants besträlat sina foräldrar och syskon, sina männer och
probstar, sina barn, anförwandter m. fl., och hennes dygder

uppräknas och beskrifwas pa efterföljande sätt. 1. War hon

i den herliga musiquen en mästerinna, och till Hennes forsök
deruti ankommo (likasom den arabiska Drottningen till att for¬
ska Salomo, wäl mest uti det naturliga) de uti Generalba¬

sen forfarnaste Mastare och Konstenärer at probera Hennes
konst, men alla mäste med storsta forundran och applaus afga,

sa at denna Dygdesolen likasom den upp Tornes högder
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emot twikan behöll sin höga pris. 2. Uti dantsande, som det

adla Fruentimbret mycket älskar och dem sä mycket pryder och
recommenderar, war Fru Probstinnan sä fulkomlig och skicke¬

lig at de uti denna konst forfarne henne admirerade.. 3. Uti

sin pennas forande war hon sä ferdig och galant, at hon ei
allenast till bokstafwen en skion styl förde, utan ock till com¬

positionen ett sinnrikt forständ, hwarupp ännu ätskillige prof
kunna wisas. 4. Hon war en stor liebhaber af Posteriet och
Versekonsten, läsandes fliteligen sädane böcker och skrifter.

Ibland dem älskade Hon besynnerligen det herrliga wärket
Guds Wärk och hwila samt Paradiset.. 5. I bästa mätton

hade hon sig bekante alla de hufwudstykker och angelägne samt

swäre syßlor, som höra till det widlyftiga hushällswäsendet
pa landsbygden, icke pa det algemene wiset dem forrättandes,
utan efter de i desse sednare tider päfundne bättre maner.

6. Den nyttiga Distillere=konsten hade hon ock lärt sig af sin

forriga Probst, jemwäl en god del af den mediciniska wetten¬
skapen.. 7. Hon war ock mäktig det tyska spräket, uti musi¬

quen liufligt inmänglande behagelige verser. 8. Hon kunde
till allt nöje undfägna mänga gäster och främmande. 9. Man

will eiheller forbigs Hennes curiositet uti Avisornes flitiga

läsande, hwaraf Hon inhämtade en god kunskap om inrikes och
utrikes affairerna, och derom kunde nöjsampt discurera. 10. Hon

alskade och nyttjade en propre och prydelig klädedrägt, men
under den ingalunda hyste nägot högmod, utan framlyste en

täck ärbarhet, ja wänlig ödmjukhet.
—

Man läser om

de Egyptier, at de en dygdesam Jungfru och Fruentimber be¬

skreswo och berömde af 4 ting, 1. at säsom Turturduswan al¬

ska enslighet, till det hon skall begifwa sig uti äktenskapsom¬
gänge, 2. att säsom dufwan älska kyskhet och ärbarhet, antin¬
gen hon leswer i det ensliga eller gifta ständet, 3. at säsom
ornen alltid wara munter till sing syßlor, 4. at säsom lärkan

både sent och bittida sjunga, prisa Gud och utsprida hans

lof.“ Af personalierna für man äfwen noga kännedom om

den aflidnas sjukdomsskommor, som woro 71. swärt Brück,

det henne uti sin sista baarnsäng anno 17727 olyckeligen päkom,
2. swär moderpassion, 3. swär andetäppa, 4. swär obstru¬
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ction och forstoppelse, 5. swär uppkastning, 6. matleda med

de flera krämpor.“
10. Sante Johan Santesson, son af ryttmästa¬

ren Bernt S., hwars forfader tjenat som militärer alltsedan

Carl X Gustafs tid, och B. K. Billberg, prestdotter frän
Billeberga, föddes i Farstorp

17722 och war den äldste

bland 10 broder. Wid ett och ett halfts ärs Alder war han
nära att blifma innebrand wid en eldswäda, som forstörde

det mesta af foräldrarnas egendom. 1737 sattes han i Chri¬
stianstads skola, blef student 1739 och prestwigdes — 1746

pa kallelse af sin morbroder, kyrkoh. Nils Billberg i Skarby.
Sedan blef han vice pastor i Frillestad. Der mäste han hela
3 är uthärda och hafwa det tungaste arbete, som pa nägon

nitisk prestman kan falla, i anseende till samma forsamlingars

forwillade tillständ, hvilket de iräkat under kyrkoh. von Ber¬
gens skötsel, som af willfarande satser war sa besmittad, att
Consistorium fann sig foranlätet honom frän ambetet suspen¬

deraf salundg yttrade sig Santesson 1769, i en beswärsskrift

fer sin uteslutning fran forslag till Landskrona pastorat.
Han blef 2 1756 pastor härstädes efter att hafwa bliswit
kallad till fjerde profpredikant. 1782 blef han titulär prost
och 9, 1796 häradsprost. Han ihogkommes säsom en redbar

man och nitisk prest. Död 1 1806. — Gift 1. 1750 m.

Katrina Sophia Glörfelt, d. 1759, dotter af handlanden

Isak G. i Malmö. Barn: Bernt Isak, Carl Fredrik,
Jakob Olaus och Benedikta Maria. 2. 1761 m. Ka¬
trina Widell frän Ystad, d. 2½ 1782 wid 45 ars Alder.

3. m. Anna Dorothea Arrhenius, enka efter en wid
namn Dyræus; hon öfwerlefde S.

11. Hans Thorn, son af en borgare i Landskrona,
föddes 2. 1766 i Kägeröd, blef student 1784, prestwigd

2. 1792, kollega wid tyska skolan i Carlskrona 1, 1799,
rektor wid samma skola och aftonssängsprest wid tyska kyrkan

7
3

1801, pastor har 2. 1806, tilltr. 1808. Han omtalas

säsom en aktningswärd och arbetsam man. Død 27 1819.
Gift 1. m. Gunilda Katrina Krook, som dog 2, 1811

wid 45 ärs Alder. 2. m. Margreta Cederberg, d. 1855
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wid 70 ars Alder. Barn i forra giftet: Johan Christian,
häradshöfd. i Bräkne härad. — Hedwig Sophia.

12. Otto Christian Cederstrand, son af en
trädgärdsmästare och född i Skabersid 2, 1779, blef student

1799, prestwigd 22 1806, stadskomminister och slottspredikant

i Malm P. 1812, pastor här 2, 1820, tilltr. 1821, er¬

höll prostetitel 1838 och blef haradsprost 1841. Død 2
1846. — Gift m. Lowisa Darin, d. 1844, dotter af tull¬

inspektoren Anders D. i Sölwesborg. Barn: Fredrika, f.
1. 1815, g. m. handlanden H. Holm i Sölwesborg.

Maria, f. — 1817. — Helena, f. — 1820, g. m. klocka¬
ren I. Aberg i Sölwesborg. — Christina, f. — 1823,
g. m. vice pastorn E. J. Schütz i Listerby.

13. Gustaf Lindström, son af kopparslagaren B.

Lindstrom och Anna El. Feuk i Christianstad, føddes der 17

1805, blef student 1822, phil. mag. 1829, prestwigd 2
1830, tillf. kollega wid Christianstads skola s. K., ordinarie

kollega 1832, pastor har 2 1847, tilltr. 1849.

Gift 2. 1888. Helena Maria Fredrika Giertz,
dotter af postmästaren Swen Jakob G. och Katrina El.

Hjorth. Barn: Anna Fredrika Elisabeth f. 22 1841.

Eva Katrina Charlotta f. 22 1844. — Carolina Wil¬

helmina Gustawa f. 12 1847. — Thekla Johanna f.
24
i

1849. — Selma Eleonora Laurentia f. A. 1851.

Kyrkoherdar i Nättraby.
I Nättraby lärer warit en köpstad wid reformationsti¬

den *).
1. Ponell Vitussön war pastor här 1584 och dog

1590 eller 91.
2. Peder Gamaliellsson war har 1610, men tor¬
de icke hafwa leswat länge derefter.

*) Se Histor. Tidsskrift, udg. af den danske hist. Forening i B. p. 20.
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3. Jens. En pastor med detta namn forekommer i
V. B. Det är antecknadt att han wid visitation 1624 predi¬

kade mycket bra, men att han war mycket sparsam, eftersom
han hade en talrik famili att forsorat hustrun syntes wara
en god och tjenstaktig menniska. Wid visitation 1631 adaga¬
lade ungdomen i allmänhet ringe kunskap.

4. Anders Lauritzson (Colding) preswigdes til
pastor här 1 1640, war pastor här 1648 och 1655. Han

nämnes som vice häradsprødt 166 uti en hylkningsfullmagt,
och i en kapitelsdor af ar 1656 kallas han häradsprost; dock
lär han icke warit ordinarie prost. 1670 nämnes han äter

som vice prost. Hans dödsär är icke kandt.
5. Jöns Andersson Bering, som uppgifwes haf¬

wa warit son af foreträdaren, prestwigdes till komminister här
I 1676, forekommer som pastor 1680 och war det till sin

død 7 1711. Hans enka Metta skref redan . s. A. till
biskopen om sin önskan att bliswa konserverad wid pastoratet.

Stadskomminister Sylvius i Carlskrona war i faa att
bliswa pastor har 1711, och konsistorium Lagreerade“ lands¬

höfding Adlerstens forslag herom. B. hade en som Joakim,
pastor i Trelleborg, och 2 döttrar, hvilka wid fadrens død
woro den ena 18, den andra 13 Kr. Huruwida kyrkoh. An¬

ders B. i Backaryd war hans son, ar ei med säkerhet kandt.
Enkan lede ännu 17725.

6. Samuel Neostadius war fød i Finland och
uppgifwes hafwa bliswit prestwigd i Abo 1689 af biskop Ge¬
zelius till deß husprest.“ 1691 blef han prest wid Osterbot¬

tens regemente och räkade 1708 i rysk fängenskap, men kom
lös 1709. Han utnämndes + 1711 till pastor härstädes
och öfwertog ämbetsforwaltingen redan under nädäret. En¬
kan wille icke köna honom fasom nädärsprest, utan hade an¬

spräk pa att grannpresterna skulle sköta ämbetet. Formodligen

blef den lön N. erhöll ringa, men hans ambetsförwaltning
war ocksä wärdslös; han forsummade att predika pa apostla¬
dagar och wille icke hälla likpredikningar, och man trodde att

han sa gjorde for att minska enkans inkomster. Han war icke

nöjd med pastoratet, utan ansag det alltfor ringa. 1714 be¬
gärde han att fa bliswa honorarieprost, men skref derjemte en
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läng uppsats for att bewisa att kyrkoh. Joungh i Fridlefstad
war mest lämplig till häradsprost, hvilket ocks war biskopens

mening; N. wann likwäl ei hedren att bliswa prost. Han

sick 1717 allwarsam tillrättawisning derfore att han wigt en
enka sem weckor efter mannens död, utan att arfskifte efter

honom hällits, och ogktadt hon war sä okunnig att hon en¬

dast kunde Fader wär utantill. Om N. gick äfwen det tal
att han med drickande i gemene kroghus forringade sin per¬

son.“ Biskopsvisitation hölls sistnämnde ar, da mänga af
ungdommen icke kunde sin kateches och bätsmännerna befunnos

wara forsumliga i sin gudsfruktan, och eljest ett styft folk att
swaral; pastorn pämintes att önskligt wore det han wille

wara sparsamt i Carlskrona och hemma ei bruka dryck.“
1718 infordrades häradsprostens yttrande angende hans for¬

hällande i ämbetet och leswernet, efter om honom sä varia
spargeras. Wid visitation 1722 anfördes inga klagomäl

mot pastor; prosten Joungh synes hafwa fredat honom sä
mocket ske kunder 1224 wäcktes fräga om en del gärdar,
Aspögärdarna kallade, hörde till Lösen eller till Nättraby, och

fragan afgjordes 17726 till formon for pastor i Lösen, som da
war riksdagsman. Superint. Humble skref till Neostadius
att Emag. Lorich per resolutionem i Kongl. Cammar Collegio
Aspögärdarna äterwunnit, utan att Ed. Arewyrd. derwidi

tide vigilerat och med sine päminnelser inkommt.“ N. swa¬

rade att han sann det Forimligt at hafwa äterwunnit hwad
man aldrig egt; dett woro liska skahl att resonera dett Ko¬
nung Achab äterwann Naboths wingärd. Heie nulla datur

cohærentia. Sex aboar i Aspögärdarna skreswo till domka¬

pitlet 22, 17727: Wij undertecknade fattige undersatare ifra
Aspi och Netterby sochn beklaga huruledes wij ähr 1724 ähre

wordne beröfwade ifra währa forfaders friheter, at den sist¬
lidne 9 Junis fordruncknade kyrkioherden i Lösen genom ill¬

fundighet och medhäll af detta landets öfwerhet underkufwat

oß, sä med böters päläggande som genom frähra hootelser,
att wis skola hälla oß till en fremmand forsamling, der wi
likwähl tillförende man efter man altid contribuerat till kyr¬

kian och kyrkioherden i Netterby, sa wähl till kyrckians repara¬

tion som till prestegards bygnat, der wij och hafwa af ur¬
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minnes Alder währa forfaders likställen, men nu leswa uthi

stoor änglan, sa att här lärer skiee nägon själawäda, ty wi
ga intet pa ähr och dag till Herrans Nattward och hjerte¬

klämman wärer alt mehr och mehr till, som wore wij ban¬

satta och owärdiga till att niuta och wänta näd hos Gud,
och omskiönt att wij nägon gäng ga till Guds Bord uthi

fremmande kyrckia, sä är det doch twungit wärck och skeer

uthaf kallsinnigt hierta, altid befruktandes at det kommer oß
till fordömelsen. Ach, forbarmer Eder, forbarmer Eder öfwer
oß, I aandelige Herrar och hjelper att wij singe lof till att

hälla oß till wär forre fromme lährare i Netterby.“ Aspi
tillhör nu Nättraby pastorat. N. afled 2, 17728. — Gift

1. m. Greta Reddin, hvilken enligt hans uppgift jemte
deras barn omkom 1709 i Riga, da ett kruthus flög i luften.

1716, da han war omgift, lgick ett swärt ryckte om hennes
tillständ ännu i liswet“, enl. kons. prot. Detta rykte besan¬

nades dock icke. 2. m. Maria Risenia, som lede efter hø¬

nom med 3 barn.

*

*

*

7. Johan Fredriksranek, tysk pastor i Carlskro¬
na, erhöll 1729 Nättraby pastorat som prebende. Swenska

fors. i staden wille haft det till prebende at stadskomministern.

Nättraby fors. bad att konsistorium wille afstyra säwäl detta,
som att den bleswe anslagen at tyska pastorn. F. innehade

pastoratet 1730—1745; se ofwan p. 168.
8. Richard Sylvius, mähända son af Swen Syl¬

vius, past. i Bösarp, synes hafwa tjenstgjort i Calmar stift
innan han bles komminister i Runneby. Efter erhällen en¬

hällig kallelse bewiljades honom fullmagt som pastor här 2,
1745. Han skall warit en lärd och berest man. Død 2,
1753 utan att efterlämna hustru eller baarn.

Efter hans död sökte amiralitetskollegium forgäfwes att

fa detta pastorat till prebende at amir. pred. C. Gyllenskepp.

9. Torsten Kock kallades till prest 1740 af kyrkoh.
Aulin i Torhamn och hade da ett ärs tid predikat pa Sturkö

under komministern Boströms sjuklighet. Han prestwigdes
1. 1741 och torde sedan hafwa tjenstgjort der ända tills
han blef pastor har, hwartill han kallades 22, 1754. Død

28. 1760. — Gift m. Barbara Katring Asping, som
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blef omgift med M. Sellander, past. i Sölwesborg. K. ef¬
terlämnade äwen barn, om hwilka intet widare är kandt.

10. Gerhard Uppendick, son af kyrkoh. Erasmus

U. i Hammenhog och født der 2 1716 (eller kanske 2

1717, ty i kyrkoboken forekommer Gerhard U. f. 22 1716
och Gert U. f. 2 17173 trol. war den forre död, da den

sednare sick ett namn, som egentligen är det samma), blef stu¬
dent 1734 och prestwigdes 3 1744 till att biträda sin fader

samt kallades 1745 till 4de profpredikant i Hammenhog
hvilket ei godkändes af wederbörande. 1749 tjenstgjorde han

i Landskrona. Efter Kocks död blef han nädärsprest har, och
enkan klagade ständigt öfer hans otillbörliga uppförande och
begarde att bliswa honom witt, hvilket likwäl ef bewiljades.

Wid wal i 1761 erhöll han röstpluralitet. 1776 sökte han
transport till Sjörup, men uteslöts frän forslag. P. Munck

yttrade: Kyrkoh. Uppendick torde wäl tro sig haft rättighet till
rum pa detta forslag framför de uppförde, men da jag betrak¬
tar deels hans allmänt bekanta swaga helsa, som ei skulle tilläta

honom tillräckligen wärda 2 forsamlingar, da han nu endast
har en, dels en for mig obegrippelig lust till flyttning, da skill¬

naden mellan inkomsterna i det pastorat han har och det han

söker är ganska ringa eller allsingen, tycker jag mig haft skal
att ga honom forbi. Skulle alla utan fullkomligt skal trans¬

portsökande kyrkoherdar uppföras pa forslag, beswe ingen

uppean for skolebetjenter, regementspastorer och commini¬
strar, hvilka i det tanka Cons. bör, da de länge tjent hafwa,
efter skickelighet med forslag hugna.“ U. dog 1777. Hans

enka, som nämnes Maria Elisabeth Uppendick, dog i
Christianstad 1800 wid 77 ärs Alder.
11. Johan Quiding Wilsson, son af kyrkoherden
Nils S. i W. Karup och född der 1735, blef student 1757,
prestwigdes + 1760, hade sin forsta presterlige tjenstgöring

i W. Karup och war sedermera prebendekomminister hos bi¬

skop Engeström. 1777 5, blef han pastor härstädes, tilltr.
1778. Han war en from och allwarlig prest och torde wara
att hänföra till den herrnhutiska skolan. Det berättas att rys¬

sar 1788 landstigit i Nättraby och besökt prestgärden i afsigt

att plundra, men wändt tillbaka häpnande wid anblicken af
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det fromma och fortröstansfullt frimodiga uttryck som lyste

dem till mötes i Quidings ansigte. Amiral Chapman, som
war fritänkare, skall hafwa erkant, att Ots fromhet möjligen

kunde formä honom att tro pa christendomens sanning. O.
afled 2½, 1791. — Gift 1776 m. Anna Katrina Orr¬

berg, d. ⅓ 1791, dotter af kronohejderidaren Anders O. och
Magdal. Katring Ekhoff, som warit kammerjungfru hos fri¬
herrinnan Ebba Ruuth, f. Sjöblad. Barn: Nils, prost här¬

städes. — Johan Anders, prost i Hoby. —Ebba Chri¬

stina, g. m. kammarskrifwaren Wetterwist i Carlskrona.
12. Erie Palme, son af prosteen Rutger Palmi
Barkäkra och född i Brunnby L. 1737, blef student 1754,

prestwigd J. 1761, tjenstgjorde sedan i Barkskra till 1764,
i Swedala till 1767, i Allerum till 1773, i Husie till 1775.
och derefter i Backaryd tills han blef pastor härstädes. Han

utnämndes § 1792, tillträdde 1793 och erhöll prostetitel
1802. Död 7 1815. — Gift m. Helena Katring, Sun¬

dius, dotter af kyrkoh. Johan S. Allerum. De hade en

son wid namn Johan, som blef kronofogde i Calmar län.
13. Nils Quiding, son af Johan O. härstädes, fød.
des i W. Karup T 1777, blef student 1796, prestwigd214.

1801, erhöll amiralitetspastors heder och wärdighet 1810, blef
lärare wid amir, barnhusskolan i Carlskrona 1811, pastor
här 1, 1815, tilltr. 1816 och erhöll prostetitel 1824. Död

241828.

— Gift 1816 m. Carin Sundin, dotter af für¬

gerifaktorn C. A. Sundin i Runneby. Barn: Johan Elof,

f. 1818, seminariiföreständare i Lund. — Nils Alfred, f.
1822, med. dokt. — Sophia Lowisa, f. 1827 g. 1857 m.

vice pastorn M. Ström.
14. Gabriel Sehaar, son af fältkamreraren och tull¬

forwaltaren i Ahus Johan S. och M. C. Schreil, föddes i

stad 18 1793, blef student 1809, prestwigd 2, 1816, kol¬
lega wid Carlskrona skola i 1818, derjemte predikant for
arbetsmanskapet pä Kungsholmen 1821, pastor har 1828, tilltr.

1830. Død 7 1834. — Gift + 1829 m. Anna Lowisa
Schwart. Barn: Ernst Ludwig Johan f. — 1830.

Sten Albert f. 22 1831.
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15. Olof Bengt Rosenblad 1837—1846, see wid

Orkelljunga IV. 237.
16. Gustaf Adolf Wigren, son af klockaren Jo¬

han Peter W. och Ingrid Maria Fagerstrom, foddes i Carls¬

krona 1 1804, genomgick Wexis skola och gymnasium, blef

student 1823, prestwigd 2 1830, innehafware af klockarelä¬
genheten i Cimbris 1833, pastor här 2 1845, tilltr. 1846,

transp. till Womb 1856, tilltr. 1857. (III. 153.)
Gift 1, 1832 m. Anna Swensson, dotter af snickaren

och hemmansegaren Swen Jönsson pä Hwen. Barn=Jeanna
Carolina f. 1834. — Hedwig Erika f. 1836.— In¬
grid Maria f. 1840. — Gustawa Adolfina Thyrinna

f. 1844. — Ida Juliana Dorothea f. 1847. — Helma
f. 1850. — Swen Adolf Johan Amandus, f. 1852.

17. Lars Christian Grubb, son af hattmakaren

G. och Anna Elis. Nilsson, föddes i Helsingborg 2, 1814,
blef student 1834, prestwigd P. 1837, pastor wid Wendes

artilleri 1888, pastoriorstades A 1857, tilltr. s. K.

Gift 7 1849 m. Mathilda Carolina Nathell;
död. Barn: Martin Fredrik f. 1851. Ulrika Sophia
Elisabeth f. 1852.

Kyrkoherdar i Twing.
1. Aage nämnes som pastor här utan tidsuppgift.

2. Pouill Nielssen war pastor härstädes 1584.
3. Morten Thueson war medtjener i Guds ord i

Twingh' 1584 och forekommer 1610 som pastor, 1615 som prost.

4. Jörgen Povelson, fødd i Kolding, prestwigdes i
Lund 1616, utan twiswel till pastor härstädes, och war da en
ung man. Wid visitation 1624 war ungdommen temliggen kun¬
nig. Her Jörgen omnämnes 1632 och 1648.

5. Jörgen Mattsson uppgifwes hafwa warit pa¬

stor här 1649.
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6. Matz Jörgensen prestwigdes till pastor härstädes
21651 i Hannas kyrka och forekommer ännu 1672 pä wären

som tjenstgörande pastor.
7. Henrich Matthisson Koch eller Magirus, son

af kyrkoh. Mats K. i Hällaryd, prestwigdes till pastor här

1673 28. Han war 1687. sjuk och kunde endast ga med till¬
hjelp af kryckor, men lede likwäl till 1711, da han i forra

hälften af Juli mänad dog af pesten. Den rasade forfarligt
i detta pastorat; i April sistnämnde är uppgfos 700 perso¬

ner haft aflidit, och farsoten hade da ei ännu upphört. Koch
efterlämnade inga barn, men enka, benämnd Dorothea Le¬
wenhagen; hon gifte sig med notarien i amir. konf. O.

Wennerdahl, som war nädärsprest härstädes. Han kallades
af nägra till pastor här, säsom en man med stora och herrliga

gäfwor, men pa denna kallelse fastades intet afseende. Bisko¬
pen skref till konsistoriinotarien Klinthe i December 1712: Ar
det sa att enkian i Twing kommit litet forut, sa må Æn¬
nerdahl resa till sitt folk igen istog Regning og og
8. Samueliekorius, son af prosteen Rasmus

Larsson i Lyckeby och født 1669, wistades 1688 som informa¬

tor hos kyrkoh. Michael Ravn i Gudmuntorp och war enl¬

häradsprosten P. Sommars uppgift af ett wickt ingenio och
wäl förfaren in musica vocali et instrumentalie. Han näm¬

nes forst 1690 säsom inskrifwen i skanska nationen, prestwig¬

des 18 107 till amtealstetsprest och førde fasom sadan ofta
protokoll i amir. konsistorium; prof pa hans skrifsatt kan ses i

amir, pred. Adlererantz biographi. 1706 blef han pastor

Christianopel och ditflyttade 1707. S. ar responderade han

wid prestmötet. Han synes haft warit ten werksam man och
stod i gunst hos landshöfd-Adlersten, som, da han klagade if¬
wer Blekingska presterskapet, undantog Lyckovins. Denne rekom¬
menderades af nom 1711 till Carlshamns pastorat. 1712

blef han pastor här och tillträdde 1713. 1716 sökte han nyo

Carlshamn och anhöll om biskopens gunstiga forord; det heter
i bref ⅓ s. K.: Säsom altsammans dependerar af den

högsta Gudens nädiga forsyn och Ed. Fad Högwyrdighets
gunstige Behag och Bifall, sa lämnar jag och alt till Gud

och E. F. Högw., som ifrän min forsta barndom haft for mig
V.

16
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et Fadershärta 17182 erhöll han prostetitel och blef 17724
12 häradsprost. 17727 yttrade han belätenhet med tillständet
i forsamlingarna uti häradet; han hade wid sina visitationer

funnit att mänga kunde läsa innantill och de fleste forklara
hwad de läste utantill samt att de bleswo mer och mer wana

att ihogkomma predikningarna. Han har utgifwit en likpre¬

dikan, som innehäller en widlyftig utläggning af terten, Ps.
116: 7, 8, 9, och derefter Lusus didascalicus, pædeuticus och
consolatorius. Död 7, 1736. — Gift 2. 1703 m. Hed¬

wig Margreta Möller, som 1738 blef g. m. prosten Fult

i Hjørtsberga (se pag. 231). L. hade med henne 7 soner och
4 döttrar, af hvilka de flesta dogo före föräldrarna; en dotter

war gift m. kyrkoh. Hahn härstädes. Sonen Jakob skref verser

öfer sin moder 1744.

1775

9.Pehr Hægerman, fødd i Ostergöthland, kom 1685

i skola i Linköping och blef 1699 student i Lund samt erhöll

18 tillätelse att predika i Hammarlöf. 1709 forfogade

han sig till fastningens tjenst i Malm, formodligen for att
predika der. Forskran skall hafyg bliswit gifwen om snar
befordran for dem, som wägade sig dit. Hes forhoppningar

i detta hänseende bleswo dock sent forwerkligade. Efter är

1710 undergängen examen blef han ½ 1711 prestwigd till
tjenstgöring i Farhult, der han ei utan fortret och frestelser höll

ut i ser är (see III. 399). Prof. Ihre yttrade 1783 at det

for H. wore Lanständigare komma i nägon skola, emedan hans
gewor skola wara släta i predikande, men H. fortfor att tjenst¬

göra som prest. 1719 kom han till Qwidinge och 1721 till
Kiaby samt utnämndes i Nowember 1737 till pastor härstä¬
des. Eringsboda kapell inwigdes 1738, och skulle gudstjenst
der hällas hwar tredie helgdag, om forsamlingen sjelf wille
underhälla en särskild prest derstädes och med pastor öfwerens¬

komma om att gudstjenst oftare hölls i kapellet. Numera är
en särskild prest boende i Eringsboda, och gudstjenst hälles der

hwarie helgdag. H. dog 2 1744. — Gift m. Margreta

de Fine, som öfwerlede honom; hon war dotter af kyrkoh.
Knut de F. i Farhult.
10. Nils Hahn kallades till prest af prosten Lyckovius
härstädes 1732, prestwigdes 2, s. K. och omnämnes 1739 som
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häradsprest i Medelstads härad. Efter nära enhällig kallelse
blef han pastor härstädes + 1744. Länsman Klint och 10
andra Twings socknemän ingäfwo 1756 till domkapitlet en

skrift, hwari det uppgafs, att deras pastor icke war wid sitt
fulla forständ. Wid derefter anstalld visitation medgaf forsam¬

lingen pa häradsprostens foreställning, at det war ken stor

synd att beswära pastorn med en sädan tillwitelse,“ och for¬
klarade sig ei weta af den omnämnda skriften. Hahn älades
likwäl att öfwerlämna ämbetsgsromälen at vice pastorn Tall

och att forhälla sig saktmodigt. Detta ätlyddes ikke i längden,
ty 1759 klagades öfwer Hahns drickande och swärjande, samt

deröfer att han wigt personer utan att efterfräga deras al¬
der och christendomskunskap m. m. Afwen intygade forsam¬
lingen, att hushältningen i prestgarden stod pa sä däliga

fötter, att vice pastorn med skal war mißnöjd med sitt under¬
häll, och som Hahn intet reailt egde, ansags bäst om vier

pastorn sjælf singe upbära en del af inkomsterna. H. dog
1783. — Gift m. en detter tille prøsten Skovius. Sonen

Jonas Fredrik wär styrmann; han öfwerföll med hugg och
slag en af fadren i ämbetets wägnar tillkallad bätsman. 1759
wille H. gifta sig med sin aflidna hustrus styffaders enka Anna
Christina Sylvius. Konsistorium ansag detta äktenskap icke

utan K. Mes tillätelse kunna medgifwas, Lemedan Mißgern
Balk beligger personer i samma swägerlag, som sig med lä¬

gersmäl forbryta, med 80 dal. somt böter for swägerlagsbrot¬

tet, utom serskild plikt for lägersmäler Huruwida den till¬
tänkta forbindelsen blef fullbordad är ef kandt.
11. Nils Adolph Wadman, son af landtmätaren

Anders W. och Sara Prytz, føddes + 1739, blef student

1751, prestwigd 1761 Eha pa kallelse af prosteen Brock i Hoby,
predikant pa sjökastellerna wid Carlskrona 1775, amiralitets¬
predikant 1778, pastor har i 1784, tiltr. 1785, erhöll pro¬
stetitel 1792. Död 7 1795. Prosten Wolff höll likpredikan
ofmer honom och berömde hans outtröttliga arbetsamhet i sitt

kall och hans wälgörenhet och oegennytta. — Gift m. Hed¬
wig Sophia Bolmstedt, dotter af prosten an B. i W.
Wram. Barn: Johan Anders, f. 1777, d. 1837 beryktad

poet. — Carl Jakob, f. 1779.
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12. Anders Mandelgren, f. 1739, blef student 1757,
magister i Greifswald 1761, prestwigd 1, s. K., pastor har

1796 och dog 1, 1802. - Gift m. Helena Budt. Barn:
Martin Christian. — Maria Petronella.

13. Mathias Sundius, son af kyrkoherden Simon
Petrus S. i Grönby och født der . 1766, blef student 1780.
och magister 1787. Rektorn Lunell i Christianstad begarde s.
a. att fa begagna honom till biträde wid skolan. Wid fräga

härom i domkapitlet yttrade domprosten Munck att det endast
kunde bifallas med willkor, att Lunell underwisade S. i gre¬

kiska och hebreiska, men biskopen hade af prof. Norberg fätt
weta, att S. kunde med tillhjelp af lexikon tolka Fenophon eller

nägon annan forfattare och war sä kunnig i grammatik, att
han kunde deri underwisaa skolynglingar; Lundsk sick derefter

tillätelse att pa eget answarbegagna Sundi bitrade. Denne

bes ord. kollega wid omförmälda skola 1791, rektor wid Carls¬

krongeskob 1793, prestwigd Ihr s. K., pastor härstädes 2
1803, tilltrande og befthäradsprost 1806. Han lär hawa
atnjutit ett wißt anseende bland presterskapet samt egde biskop

Faxes ynnest och fortroende. Af ett par minnestal, som S.
utgifwit, finner man att han tillhört samma rhetoriska skola

som nyßnämnde biskop, C. Rönbeck i Asum m. fl. I Twing
har S. efterlämmat mänga spär af arbetfamhet ochvordnings¬

sinne.. 1823tar han iksdags, men reste for Fjublighets

skull frän riksdagen och dog 2, 1823. — Gift m. Anna
Magdalena Ringius, d. 26drig 1793, dotter af kyrkoh. Per
R. i Fjelkinge. Barn: Per f. 1788. — Simon Petrus

f. 1791. —Apollonia

Elisabeth. — Magdalena So¬

phia. — Anna Margredas og
og deter Olof Hoffstrøm, son af en stadswakt¬

mästare, föddes + 1781 i Carlshamn, blesstudent 1799, prest¬

wigd 2 1806, lärare wid skeppsgosseskolan i Selskrona och
notarie i amir. kons. 1807, rektor wid samma skola 1812, bi¬
trädde derjemte wid storkyrkofors. frän 1816, blef pastor har

2 1824. Død 7 1829. — Gift med Anna Margreta

Hult, hwars fader war kapten. Barn: Alfred född 1810.

Polydor f. 1813. — Karlaman f. 1817, pastorsadjunkt.
Selma. — Milda. — Hulda.
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15. Magnus Lundgren, son af en gästgifware i
Brøby och født der 2 1788, blef student 1804, magister
1811, vice kollega wid Christianstads skola 1812, ord. koll. i

Landskrona 1814, prestwigd i 1819, pastor i Cimbrishamn

28. 1821, tilltr. 1823, titulär prost 1828, transp. hit 22
112
1829, tilltr. 1832. Död 7 1837. - Gift 1823 m. Chri¬

stina Maria Malmström, hwars far war kaptet wid for¬

tisikationen. Barn: Henrietta Johanna Maria, f. 14
1824. —Beata Sophia, f. ⅓ 1827, g. m. v. häradshöfd.

C. G. Brunberg. Anna Selma Lovisa, f. 22 1829,
g. m. revisor Bruhn. — Charlotta Erika. — Mariana

Hildegard.
16. Jonas Gustaf Malmqwist, son af klodaren

Anders M. och Regina Claren, føddes i Esphult 7, 1793,

gik i Christianstads skola, blef student 1814, prestwigd V.
1818, kastellspredikant i Carlshamn 1827, stadskomminister
dersammastädes 1833, pastor har i 1839, tillträdde 1841 5

erhöll prostetitel 1845. Eringsboda kapellforsamlingarhu
1853 att fa skilias fran Tring och ugra ett eget pastorat,
at hwars inehaware endelig En af 1200 rdr banko, skulle

beredas. Lunds domkapitel ansäg lönen otillräcklige och af¬
styrkte bifall a ansökningen, hvilken deremot af kammarkolle¬
gium forordades. K. M. afslog den + s. K.

Gift ½ 1830 m. Katrina Magdalena Wählin

dotter af auditøren Arwid W., Barn: Epa Maria Caro¬
ling f. 21832. — Carl Anders Gustaf f.1851835.

Hilda Augusta f.“. 1838. — Hedda Josephind Char¬

lotta f. 2½ 1843. — Hanna Lovisa Gustawa f. 22
1846. —Fredrik Hjalmar Theodor f. — 11849.

Fanny Adolphina f. — 1850.

S. *

Kyrkoherdar i Listerby och Förkärla.
1. Pouell Bertelssen war pastor här 1584 och 1595.
2. Bertil Pouelssön forekommer som pastor här

1610 och 1633. Wid biskopsvisitation 1631 berömdes han
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mycket af Khörarna, men ungdomen hade foga lärt. Orsaken
dertill torde kunna sökas deri att wid ett foregende biskopligt besök

hade den anordning bliswit träffad att underläraren i Runneby
skola skulle sköta klockaretjensten härstädes och uppbära lönen
Här fanns en mycket herrlig chorkapa af rödt slöyel“ hwil¬

ken brukades till Emessehagel“.
3. Jacob Pedersen Strobins prestwigdes till pa¬

stor här 1 1642 och forekommer som pastor 1648 och ännu

28, 1655.
4. Johan Pedersen Bruun prestwigdes till pastor

härstädes 22 1658. Han war bland dem som 1662 under¬

skreswo Malm receß. Han efterträdde Canutus Hahn i prost¬
ambetet ofmer Medelstads härad, hwartill han utnämndes 22
1683. Död 1692. Pa sednare Kren led han mycket af gikt¬

wärk och skref högst darrande. Sonen Johan bef pastor i
Fulltofta; Fredrik dog som klockare här 1692 och efterträddes

af brødren Per, som druknade 1693 da han gick frän ett läse¬
möte pass. Dottren Giesa blef gift med fadrens

efterträdare. ple F.
5. Petrus Petri Swahn (Swaningius) blef ma¬

gister 1692 och war s. d. kurator for skanska nationen wid
Lunds akademi. S. K. blef han pastor härstädes samt prest¬
wigd 1, s. K. Wid prestmöte 1698 war han respondens.

Frän September 1710 till Mars 1711 dogo i Listerby. pasto¬

rat af pestram personer eller ⅓ af befolkningen. S. afled et
1715: Hans enka Giesa Brun önskade att bliswa konser¬
verad wid kallet. Hon klagade ofwer nädärspredikanten Wul¬

frams uppförande och wille formodligen wara fri frän skyl¬

digheten att löna nägon vakanspredikant. S. hade ätminstone
twä soner och en dotter. Døttren, som hette Elsa Maria

wistades hos sin morbror i Fulltofta. Eng sonen hette Hans
war 1711 student och fick tillständ att nägon gäng predika.
Hans mor klagade 1715 att han stängde henne och hennes

dotter frän dispositionen i huset, tagandes till sig alla nyck¬

larna, föryttrade af egendomen hwad honom godt syntes och
behöll penningarna, wille icke läta laga arfskifte hällas och

hade dragit in i huset tre i socknen boende adelsmän och en

fäktmästare, som skulle lära honom fäkta, huset till storsta gra¬
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vation. Den andre sonen hette Petrus och prestwigdes I,
1729 till tjenstgöring i Nättraby; han war der ännu 1733
men hade gjort sig kand som en drinkare och predikade sä dä¬
ligt, att folket icke wille gä i kyrkan; död pa äterwägen frän

Finland 1739.
6. Israel Kiellberg, magister och regementspredi¬

kant, uppgifwes hafwa nyligen hemkommit frän Ryßland, da

han af K. M. utnämndes till pastor härstädes; fullmagten
upplästes i domkapitlet 2 1716. Død 1730 i sluttet af Kret

och begrafwen + 1731.

7. Benedietus Gunnerus skall warit smälänning,
och som han icke forekommer i Lunds ordinationsbet 4 har
han formodligen bliswit prestwigd i Wexjö. Han begürdes
17728 till häradsprest i detta härad. Genom forsamlingarnas
kallelse blef han pastor härstädes och befullmägtigades . 1731.
Enl. Elmgren war han den lustig man Död 2, 1757 wid

70 ärs Alder. — Gift 1. m. Anna Helena Tranfelt, enka
efter kyrkoh. S. Cornerus i Backaryd=hon og 1794. L. m.

Brita Christina Ankarskell, som öwerlefde honom och
1759 blef gift med vice pastor Carl Henrik Tall. 2 I sed¬

nare giftet hade G. en son och en dotter, hvilka dogo i Fäß
Alder.

8. Ingemar Appelqwist, borgareson fran Cals¬

hamn och född der 1, 1715, sattes 1726 i derwærende skola

och blef 1736 stadent, dog 1739, Köndition høistaren
Caballin i Reswinge, kallades 1743 till kollega dchkante wid

Carlshamns skola, men antog i stallet tjenstgöring som prest i
Carlskrona och prestwigdes + 1743 till biträde at stadskom¬
ministern Flensburg. Han blef 1752 prebendekomminister

Stängby, 1753 2, stadskomminister i Carlskrona och V

1759 kallad wid prestwal till pastor härstädes. 1770 war han
sedan flere ar blind. Död 7 1788. — Gift 1754 m. Metta
Magdalena Flensburg, dotter af nyßnämnde stadskommi¬

nister F. Barn: Nils Magnus, prest; d. obefordrad. Jo¬
han Lorenz, notarie wid kamnersrätten i Carlskrona. Carl

Peter, prest och klockare i Listerby. Salomon, pastor här.
Göran Otto. Cecilia. Katrina Maria. De tre sist¬

nämnde dogo i yngre æren.
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8. Johan Bernhard Wolff, tysk pastor i Carls¬

krona, war derjemte innehafware af detta pastorat 1789—18213

se ofwan p. 172.
10. Salomon Appelqwist, fødd härstädes 2 1760,

blef student 1780, prestwigd 28, 1785,innehafware af klockare¬
lägenheten i Hjortsberga 1791, titulär vice pastor 1796, pastor

här 2. 1821. Död 2 1822. — Gift med Margreta
Dorothea Sehley. Barn: Gustaf Bernhard, hemmans¬
egare i Hjortsberga, häradsdomare, riksdagsman och banko¬

fullmägtig.
*

11. Carl Fredrik Odman, hwars fader war hof¬

rättskommissarie, føddes i Østad 7 1760, blef student 1779,

prestwigd P. 1784, prebendekomminister i Hellestad 1791, i
Husie 1801, pastor i Röddinge 1802, tilltr. 1803, transphit

ho 1822, tilltr. s. A. och erhöll prostetitel 4832. 5 Dod 2.
1835. — Gift 1. 22, 1788 i Bästad m. Petronella Katrina

Hökerdahl, hwars far war inspektor; modren hette Hedwig
C. Rendog Carl Wilhelm, Post i Träne.

Johan, prest. — Jacharias Fredrik, f. 1, 1792, inspek¬
tor. — Otto Emanuel f. — 1792. — Charlotta Maria

f. — 1794. — Märta Christina f. T. 1795, g. 1834
m. pastorsadjunkten och innehafwaren af klockarelägenheten i
Torhann J. F. Steenhoff. — Ewa Sophia, f. 1807.

2. P. He Christophersson, f. 1786 . .
Aus=sberg, son af Mölleren Nils Pals¬

Soch Annika Friberg i Quiinge, føddes der 12 1779, blef

student 4797, magister 1805, prestwigd 22 1806, pastor i W.
Ahlstad 2 1815, tilltr. 1817, transp. hit 18, 1835, tilltr.
1838, blef jubelmagister 1856. 2

Gift A. 1816 m. Sophia Christing-Schlyter, f.
1793, Lotter af prosteen S. i W. Ahlstad. Børn: Christo¬

pher Christian August, f. 1817, phil. mag. ochjemtraord,
kanslist. — Frans Theodor Wilhelm, f. 1818, extraord¬
Carl
hofrättsnotarie, kand som utgifware af Folkets röst —

Oskar, f. 1821, warfstimmerman. — Johan Alfred, f. 1823,
apothekare. — Hilda Ulrika Agneta, f. 1825.
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Kyrkoherdar i Fridlefstad, Ködeby och Sillhöfda.

1. Haagen Jensen. Enligt pastorn härstädes A. Ba¬

gers anteckning i en bok, som ännu finnes i Fridlefstads pa¬

storsarchiv, war herr Hagen en god smed och egde en bössa,
som ellers neppeligen fandtes da her hos nogen Enligt

samma kalla blef han 1564 af sina egna sockenbor forradd öch
af swenskarna gripen och ford till solf, eller kobbergruben“

der han dog
1

*

2. Oluf Bentsen uppgifwes hafwa warit pastor här

1566. Mähända är han den prest härstädes, som enligt A.

Bagers anteckning sades hafwa blifmit ihielskutt af Merby
prest wed Paalycke leed. Anledningen dertill skall wark, att

båda presterna frigt till en flicka i Runneby, och, da hon

foredrog presten i Fridlefstad, fortröt det den andre sa, att han
pa en messedag“ lade sig i forsat for ämbetsbrodren och ser

honom ihjel da han kom tillbaka frän Rödeby kyrka.

31sters

ic. 1 Julii 1812 Aug 1 4
og
Freli¬

3. Olps aller det vanor *
sta och Rödeby

1571 och skal hafva flyttat till Mielbe

efter tre är och bytt pastorat med presten derstädes, enligt

A. Bagers anteckning. Detta byte torde dock hafwa skat fürst
1579.
4. Hans Greerssönn forekommer som pastor, har

1584 och innu 4610. Han ir mähända den. som detta
pastorat genom byte. Enligt A. Bagers anteckning war han
fødd i Swendborg pa Fyen och son af en kopparslagare Han

egnade sig forst at fadrens yrke och blef hans gesäll, men da

han engang forbrandt ett stykke koppar och derfor fatt stryk af

fadren, rymde han och begat sig till Odense skola, der han war
i tre ar, utan aft fadren wißte deraf. Han skall warit skepps¬

prest, innan han blef pastor. War from, imod de fattige og

en tyk og feed mand. Pa sina sednare ar hade han sin son
Claus till kapellan. Hustrun hette Johanne och war frän
Fyen.
5. Claus Hansen uppgifwes hafwa bliswit pastor

här 1612 och dog enl. V. B. af pest i Augusti 1620. A. Bager
nämner, att han warit den fornemme poet, lystig og lærd mand“.
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Hans hustru Anna Hansdotter war frän Mecklenburg.
Hon blef konserverad wid kallet.

6. Michel Hansen Colding, født i Colding,
prestwigdes 1619 i Köpinge kyrka i Gärs härad till medhjel¬

pare i Träne och sattes 1620 till pastor härstädes. I V. B.
ar antecknadt 1624, att han hade ett tillgjordt uttal och tyck¬

tes wara högfärdig. Wid biskopsvisitation 1631 befanns klocka¬

ren hafwa flitigt underwisat ungdomen i katechesen.. 1649
erhöll herr Mickel medhjelpare och dog 1654 af pesten, 55 Kr

gammal. Enligt A. Bagers anteckning war han Laf begyn¬
delsen, der han kom till kaldet, tynd och smaal, men omsider en

keed fyldig mand, rig og weldigt. — Gift 1. m. foreträ¬
darens enka Anna Hansdotter. Dottren Anna war gift

med Per Albin, past. i Hjortsberga. 2. m. Anna Alhin,

dotter af Nils Albin d. A., past. i Hjortsberga. Sonen Hans
og dottren Brita omnämnas; hon war gift med köpmannen

Arwid Nielsen i Köpenhamn. Herr Mickels enka blef omgift
med herr Peder Skov i Frillestad“ (se har nedanf.) och hade

med honom sonerna Meyer, som blef bagare, och Per, som

skall bliswit adlad med namnet Gyllenschoug.
7.Niells Aageson prestwigdes till komminister här¬

stades er, 1649. Efter herr Mickels død 1654 wille hans
enka Thafwe Peder Skov ind i kaldet“ men forsamlingarna

kalladeAlen herr Nils, som vi erhos pastoratet: Han dog
tesandenkadem barn, om hvilka intet widare ar
kündt. Herr Nils war ocks den stor fyldig mand och led stor

fortretlighet af foreträdarens enka, enl. A. Baggers anteckning.
Peder Skov, forut student, numera handlande, som war

gift med herr Micheks enka, Lambierede detta kall änyo 1660,
men biskop Winstrup, som wille hawa och afven kyckades at

fa istiamanuens dertill befordrad, motarbetæde honom pa det

ifrigaste med anförande af flera bindande skal, sksom 1. att

han utan biskopens wetskap och bifall sökte att skaffa sig kal¬
lelse, ogktadt biskopen paabudet og befalet alle sine Prouster
at ingen uden hans widenskab og forschriffuelse maatte af den¬

nom tilstedes at affectere præstekald her udi landet; 2. war

Peder Skovs kallelsebref olagligt och for K. M. prejudicer¬

ligt, sasom icke underskrifwet af prosten i Ostra härad for Rö¬
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deby socken; 3. war P. Skov född i Köpenhamn och hade
broder i dansk tjenst samt kunde alltsk et ansees for pälitlig
swensk; 4. war han gift man och wille forskjuta enkan, hwil¬

ket biskopen icke kunde med en god samwittighed samtycke, hol¬
dendes det for synd og samwittighedswerch og befryctendis,
dersom han det giorde, att Gud wilde det strafwe; 5. hade

P. Skov i Runneby idkat handel, saa at hand hawer imed¬

lertid været henwent fra bogen og bibelen til verslig hante¬
ringe; 6. begardes han till præst af bönderna Licke for Guds
ærks og deris opbyggelses eller Saligheds skyld, men for

deris timelig intresse og fordeels skyld, hvilket udi Guds
ord expresse forbindis de kaldes en simoni han hade

wunnit gunst hos den onde og ilde affectionerede Almue her
udi Landet og anritzede den at wære obstinat, hvilket han let¬
teligen hos dennem kunde formaa formedelst restantier og gield

hand hafde af bönderne i sognerne at fordre.“ (Biskop Win¬

strups bref till generalguvernören 2 1660).

1

8. Anders Andreæ Bager, født pa Seland, blef
1654 amanuens hos biskop Winstrup och erhösk 1658 K. Mes

tilldtelse att ska befordran i Lunds stift. Han war forlowad

med en person, som tjente i Corfitz Ulfelds huus, med anledning
hwaraf man trodde honom wara medwetande af dennes flykt
frän Malmö 1660; mähända war det hans prestdrägt, som
Ulfeld war iklädd da han undflydde *). Greswinnan Ulfeld

hade kallat B. till Fridlefstads pastorat i sin mans=wägnar,
hwilken formodligen säsom innehafware af Sölwesborgs gref¬
skap egde kallelserätt. Bes forbindelse med Ulfeldska huset
torde hafwa warit rätta anledningen dertill att generalguver¬

nören gjorde swärigheter wid att bifalla hans befordran till

pastorat, ehuru hans egenskap, af utlänning begagnades til
swepskal. Biskoppen forskrade i bref till generalguvernören 2.
1660, att Bagers gäfwor woro meget herlige og berömlige
och att hans trohet mot Swerige icke borde betwiflas, efter¬

som hand af mine actionibus hafwer lærdt at være Sweri¬
ges Crone og Regiering lydig øe underdanig med all troskab
og opricktighed og hans humeur dertil er gandske tilgeneget;

*) Ifr. Skänes pol. hist. af Cronholm, II. p. 20.
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biskopen formente ock att, likasom enligt kunglig tillätelse gam¬
mel officerer, som hafwe tient udi scholerne forend dette land er

kommen under Sweriges Riges höglofl. Regering, maa for¬

fremmes til præstekald her udi stifter sä borde ocks B. win¬
na befordran, beffterdi min Amanuensis bestilling ehr af
wel saa hög importants til publicum bonum, som nogen

Schole officiants tieniste kand være, formedelst det at hand
udskrifwer de Causas et Casus, som concernerer baade scholers

og kirchers gafn oe beste, hworwed hand fremfor andre gioris
capabel til præsteembeder; med anledning häraf anhöll bisko¬

pen, at bemelte min gammel Amanuensiis, som hafwer tient
mig i Haar, motte vinde densamme naade som gammel scho¬

letienere vinde og icke mig till spot repudieres meere end der.
En tid derefter 7 s. K. begärde biskopen fullmagts ufordande

for B. som pastor härstädes och han præstwigdes Ass. Nä¬

gonstädes uppgifwes att han warit prost öfwer hela Blekinge,
men denna uppgift ar troligen oriktig; ätminstone war han

efter 1680 Merost, i miget af delingst Fraderna.
Han synes hafwa wärtt en ikkam Schordningsalskande mann.

I hans tid uppsattes i Fridlefstads kyrka den ännu wäl kon¬

serverade predikstolen, som i bildhuggeriarbete forestaller ska¬
pelsen, syndafallet, syndafloden samt Christi fodelse, korsfästelse

och uppständelse. B. anmälde . 1685 att ben dieswulslem

och ogudattigtenniske gätt inigenom et sønsker i Fridlef¬

stads bortstülikals och ist, en tennflaska, en skanke¬
kanna af tenn och twä nya messeskjortor, samt frägade Thuru
man sig mä förhälla med bön emot sädan tys, att han kunne

uppenbarat och straffat blifma. Min oförgripeliga mening är

om det første atten Scrilegus, som med sligt stold forbryter

sig, fortianer wisserligen forbandelsen, til annan straff efter
Hermans ord och att det behöfwes wäl at man med Mose

dundrar af lagen sä hart emot sädana menister, at de fa

skräck i hjertat m. m. Biskop Hahn swarade, att bansattelse
ei singe anwändas, men bön ske i hela häradet, da presterna

borde V. exaggerera delicti gravitatem, 2. beklaga att sädant

bland oß christne sker, 3. af skriftenes spräk och exempler wisa

hwad själawäda de obotfärdige sta uti, 4. bedja Gud icke alle¬
nast omwända en sädan, utan ock upptäcka honom, att han
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mätte straffas till kroppen, och 5. admonera forsamlingen att
den, som höll med tjufwen och undangömde det stulna, gjorde

sig delaktig i tjuwens straff, men här mäste formaledidelses
och forbannelses ord och expressioner undwikas En wid

namn Jöns Peder Gammelson blef medhjelpare här 1684, och
1688 blef Lars Corvin medhjelpare härstädes. Han anmelde

1 1691 att Bager dagen forut kl. 7 med it stort oche hef¬
tigt Poplesie“ (apoplexi) blef angreven och gienæst kl. ⅓ 10
derefter sin själ i Herrans händer antwardade — Gift 1.

2 66limed Cecilia Bagesdotter, som dog 2, 1682.

Hennes fader war Bage Jacobsson, son af biskop Jacob Mats¬

son i Odense och pastor i Ostre Skieringe och Hunstrup;
modren war Magdalena Jacobsdotter, hwars fader Jacob Ja¬

cobsson war läsemästare i Odense. B. har om sin hustru

antecknat: Hun war en meget gudfructig, skarpsindig och
forstandig qvinde, husraadig, flittig, omhyggelig, godhierttet
och gavmild mod de fattige 2. — 1683 m. Christopa

Knutsdotter, somsöfwenledersintendenter af
besallningsinnen pri Lyngby Knudskassen och Metta

Pedersdotter, hwars fader P. Pedersen ocksd waris besalknings¬

man pa Lungby. I Fridlefstads kyrka sinnes eft epitaphium
ofmer A. Bager och hans båda hustrur. Det är i form af
ett hjerta och har följande inskrift:

Wetrenne i ett hjerta stär,
11

.

.

Twä wäre forstøtthierte, Fri¬ —182.

Som bittre döden skilte ät

Med hiertes store smerte.

Hige af

.

Twä wäre blene ettigen.
* Wi try med Gudi bliswe

*

Uti det himmels- paradis,
Som Herren oß will gifwe.
9. Mathias Coccius. Han blef 2 1684 kallad

inför amir. kons. och tillspord, huru han kunde underst sig
att predika; han sade sig hafwa fatt tillätelse dertil 1678 af
Canutus Hahn, som lowat skaffa skriftlig venig frän Wexjo

afen sade han sig hafwa Löwergifwit opiseopo Calmariensi
en skrift derom, da herr Per i Ramdala begrof. Køns. re¬

solverade: Mons. Coccio tillstedes intet nägot med predikande
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sig befatta forr an han hafwer talat med H. H. Hr Episcopo

Hahn och af honom skaffat sig skriftelig tillätelse; gor han det
icke, må han wara wiß pa att det som sinnes i kiörkoord. p.

68 lärer honom öfwerg 1687 — blef C. prestwigd till
amiralitetspredikant i Carlskrona och utnämndes i sluttet af är

1691 till pastor härstädes samt underrättades att, ehuru näd¬

ret warade till ⅓ 1693, borde han under tiden bereda sig
till att underga examen inför domkapitlet; han tyckes hafwa
welat helst slippaa examen, sade sig wara sjuk och swag samt

onskade att blifra installerad ofördröjligen. Död 1695. Hans
enka hette Christina Norström. C. hade sinerna Mäns

och Thomas, hvilka båda nämnas som kammarskrifware i
Carlskrona.
10. Carolus Bohm war son af ryttmästaren wid

Smälands regemte Johan Axelsson B., som stupade i slaget
wid Landskrona. Han hade i 12 ar studerat i Lund och Up¬

sala, blef Prestwigd i Linköping, tjenstgjorde säsom vice pastor

i Westerwik ochaftschssom nädärsprest i Burlöf, innan
han 2 1696 utnämndes till pastor härstädes. Biskop Steu¬

chius installerade honom ⅓ s. K. Forsamlingarna begarde

ifrigt att f den ofwan nämnde L. Corvin (se IV. 30) till
pastor. Prosten Strandell fann 1712 wid visitation i Rö¬

deby, att kyrkodisciplinen räkat i mycken desordre, sa att en

flitig och allwarsam prest behöfdes. I de widstrækkta socknar¬
na i Blekinge lefde ätskilliga personer som wildar i skogarna.

En bätsman wid namn Nils Höna, hwars hustru uppehöll

sig Löwerst uppe i Hoby skogar“ wille 1706 gifta sig med en
annan, men konsistorium afslog det. B. afled 2, 1713, och

hans enka Elisabersk Rönnow begarde, pa samma gäng
som mannens död tillkannagafs, att hon mätte bliswa konser¬
verad wid kallet. Bes porträtt sinnes i Fridlefstads kyrka.
11. Thomas Joungh tillhörde ikke genom fodelsen

Lunds stift. 1704 blef han konrektor wid Malm skola. 1707

war han i fräga till Hwellinge pastorat och ansags af prof.
Poppelman och Ihre for sin erudition och berömligen an¬
wända flit nog wärdig, ehuru de ei kände hans predikogäf¬
wor, men Linnerius fann hans meriter icke berättiga honom
att befordras till sa important lägenhet, med mindre han, som
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ar född uppe i Riket, forsörjer Probstens efterlätne enkia, som
här i Skane fødd ar, och H. K. Mes allernädigste intention
säledes med sammanblandning af Nationerna kunde det mera

befrämjas I. sick ei Hwellinge pastorat, men blef befordrad
till rektoratet wid Malm skola 2 1708. Han prestwigdes

L 1709 och erhöll 2 1713 kgl. senatens fullmagt pa Frid¬

lefstads pastorat. Da prostetjensten i Medelstads härad 1714
blef ledig, ansag konsistorium Joungh tjenligast till successio¬

nen och forordnade honom att inhøyta häradsbrodernas tankar

med afseende härpa. De fleste yttrade sig till Is formon, men
icke kyrkoh. Cornerus i Backaryd, som röstade pä P. Smahn
i Listerby; dock lofwade han i samma bref, hwari han härom

underrättade, att forära Joungh twänne gädder. I. utnämndes

till prost . 1714 och begarde 1715 att fa en medhjelpare

i anseende till sina mänga göromäl som prost och som pastor;
i Fridlefstad war all öfning i katechesen alldeles forsummad af
klockaren, och han sjelf kunde icke medhinna att underi¬

kommunikanterna, hvilka till antalet wone iser 40001749
war han riksdagsman, 1228sikte han transport till Ahus.

S. K. blef han anklagad att hafwa lockat en bonde till klage¬
mäl mot häradshöfdingen Johan Schey, i hvilka mänga for¬

gripligheter yttrats mot denne och andra kronans betjente.

Huru I. kom ifrän den saken är ei kandt. Död 2, 1723.

Hans enka kallas Emadame Collin“ och torde warit syster till
kyrkoh. P. Collin i Esweröd.

12. Magnus Frodell, son af kyrkoh. i Nykyrkn af

Linköpings stift Johan F. och Anna Mördt, føddes 22, 1682,
blef efter att hafwa genomgatt Linköpings skola och gymnasi¬

um student i Upsala 1702, prestwigdes iinköping 2, 1708

till vice pastor i Eksio, blef amiralitetspredikant 1710 J.,
medfölide flottan pä slera expeditioner 1710—1719, blef phil.
mag. 1723 ochnerhöll for sin älder och wärdighet framsta rum¬

met, unämndes o. s. K. till pastor härstädes, tilltr. 17724,
blef 1730 ½ prost i Ostra härad (der Rödeby socken är belä¬
gen), 1731 riksdagsman och utbytte 1755 prostämbetet i Ostra

härad mot det i Medelstads. Superintendenten Humble be¬

römde honom säsom den stadig, vigilant och driswande man¬
och han ihogkoms länge sasom en kraftfull, werksam och ord¬
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ningsälskande man. Sksom sadan skildras han afen i den

likpredikan som superint. L. Muhrbeck höll öfwer honom. F.

sökte 1716 Carlshamus pastorat och yttrade i bref till dom¬
kapitlet: Mina for detta uthi enfaldighet, doch uthi Guds

ords renhet, med all christelig slit och sorgfällighet forwaltade

tjenster —

—

lära formodeligen wara H. H. Biskopen och

M. V. Cons. wäl bekante, fa at jag godt samwete hawer, det

hwarken forsummelse, novitet eller wrängwishet uthi läran,
ejheller trätosamhet, yppighet och andra otillbörligheter i lef¬

wernet skola sta mig i wägen eller forneka mig hos H. H.
Biskopen och M. V. Cons. des höggunstiga biträde och befor¬

dran uti denna min christeliga sa ock ödmjuka ansökand; han
forfäkrade widare, att han Luthi gudsfruktan fattat denna

stundan, utan nägon den ringaste reflexion pa merldslig for¬

del och, bätnad, utan endast till Guds- äral og hans for¬
samlings uppbyggelse och saligher“. Det synes som man pa
i hade temligen god reda pa folket i de widsträckta
sonarnairkessen näger särdeles owanligt
at en enka i Röveby hade vitärig son, som aldrig warit

upptagen i mantalslängd och aldrig sedan han blef döpt wa¬
ritt i kyrkann; enkan forebar fattigdom och brist pa kläder som

orsak härtill. Hon hade lärt sonen att läsa i och utan bok,
och han redogjorde nägorlunda for sina christendomsstykken.

Superint. Huble ansag Löwerheten Preuderad, derigenom
att denne yngling icke war mantalsskriften, och fruktade att

det kunde gifwa Lanledning till prästerskapets blome, säsom
wore det nachlässigt. F. klagade 1735 att mänga af hans

Khörare sällan komme i kyrkan och infunno sig sent, da de bi¬

wistade nägon giment, at f deltogo i sockenstämmor samt
att gudstjensten ofte de Tron war last, mäste afbrytas for

wigslar, barndop och kyrktagningar, med Anledning hwaraf
domkapitlet utfärdade en kungörelse till forsamlingarna i hä¬
radet med formaningar häremdt och forbud mot gudstjenstens

afbrytande for ministeriella forrättningar. F. hade ett wackert
utseende, enligt hwad hans i Fridlefstads kyrka befintliga por¬

tritt utwisar. Han dog 2 1758. — Gift 2 1713 m. Hed¬
wig Sophia von Bergen, som öfwerlefde honom. Akten¬

skapet war baarnlöst.
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13. Petrus Muhrbeck, son af smeden Jöns Mli
Carlskrona och Maria Sporzelius, føddes i nämnde stad 2,

1708 och blef student i Lund 1723. Edigt bestände han sig

for att bliswa prest och höll sin forsta predikan 3 Sönd. i Ad¬
vent 17724. Tre är sednare war han en gäng nära att drunkna,

och räddningen ur denna ogonskenliga lifsfara skall hafwa
warit ett meddel till hans andeliga uppwückelse. 1794, 2

prestwigdes han till tjenstgöringet Bereshögs pastørat, som
den tiden innehades af tyska pastorn i Malmö L. Bützow.

Dä han skukke maa denna befattning begarde han ingen
lön, men Bützow bad att konsistorium wille bestämma lönebe¬
loppet; han yttrade: M. ar gudelig, nitäkskande ochbesked¬

lig samt fortjenar wida større lön, in jag har räd att gifwa,
om annars hans arbete och flit stär att wedergälla med pen¬

i
ningar. 1733—1736 tjenstgjorde M. wid swenska fors.

Malmö. Hans kraftiga bättringspredikan wäckte uppmärksam¬

het och samlade kring honom mänga allwarliga christugu¬

ka ei blott afhörde hans offentlig fordrag den i
hanshus Gorsk raadettmanster, Samt blef M.

mycket klandrad säsom konventikelmakare, och rykten utspriddes
att han i en predikan yttrat, att episteln till de Romære wär

skrifwen endast for dem och icke for oß, samt haft utlätelser,
som wore for K. M. förnärmande. Han forklarade att han
underwisat nägra barn i christendomen, hwarwid en del tjen¬

stefolk warzt tillstädes som hörare, och uppwisade sitt con¬

cept samt ett intyg af regementspastorn Ubecheel, hwarigenom
det bewistes, att han ei haft det foregifna yttrandet om epi¬

steln till de Romare; beskyllningen for fornärmande utlätelser
mot konungen lärer hafwa stodt, sig derpaa att M., med an¬

ledning af en beslagskarls Henniga uppförande mot en pi¬
ga i sjælfra kyrken, beklaget att personer, som skola handhaf¬
wa K. Mes Frordningar, ickedestomindre tillställa oordningar

o. s. w.; Under sitt wistande i Malmö stod M. i forbindelse

med pietister i Köpenhamn, säsom man sinner af ett i domka¬

pitlets archiv forwaradt bref till honom frän en gift student i
Köpenhamn, benämnd R. Moenich, som frägar om professor
17
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Reuß *), Phwilken ansags for en ertspietist, kunde komma

till Malm att besöka M., utan att det wäckte for mycket
uppseende. Detta bres har en wiß märkwärdighet, säsom be¬
wisande huru pietism och herrnhutism den tiden icke woro
atskilida. Det heter: Herren lære os at kiende wor aandeli¬

ge Mangel, paa det wi skulle icke sige at wi ere rige, naar
wi dog ere fattige og jammerlige, blinde og nögne og har
alting behof. Det er saa nyttig for min Siæl, naar Herren

ydmyger mig, thi da lærer jeg at kiende ham og mig, og det
er den største Widenskab. Ah, hwad er det en Salig ting at
ligge som en fordömt Synder i stöwen for Jesu födder, naar

mand dog i ald sin ælendighed kand see hen til dend paa kaar¬

set hengende Frelsere, som Israels Börn till den ophöjede
kaabberslange. I min første opmækkelse, da jeg waveenfol¬

dig, erfarede jeg denne Sag, og sick jørstørre Raade af min

Frelser, jo mere jeg ydmygedes og blef en Synder. Siden
kom legnderfra igien, forlorede min første Kiærlighed, tabte

min Lyksalighed, saa in efoldighed, hvilket altsam¬
men jeg nu söger efter igien, men det saa let kand komme til.

Jeg priser de opwakte Siæle i Malmöe salige. Kir¬
stine har fortalt mig deres eenfoldighed i Christo.
*

Jeg

wil komme ower at gaa i skole hos dem og at lære af dem,
thi de ere eenfoldige og ydmyge af hiertet.“ En lagman Kloo

helsas wänligen famme brede i Wie, Missin

Hütuwida Mes flyttning fran Malm foranleddes af det
uppseende, som hans andliga werksamhet der wäckt, är icke

kandt. I början af är 1736 war i fräga att han skulle mis¬
siveras till biträde at stadskomministern Sylvander i Chri¬

stianstad, men han sandes d'stalket till Helsingborg säsom ad¬

junkt hos prosten Rönbeck. Biskop Rydelius yttræde sig i
domkapitlet fordelaktigt om Mes ämbetsgäfibe och nit, och
Rönbeck forklarade i bref 2, at han hoppades thonom fa

den nitisk och foglig medarbetare.“ Flere önskade s. A. atfa

*) Han war würtembergare och Bengels lärjunge samt af Zinzen¬
dorff rekommenderad hos danska kungen Christian VI. 1749 blef han su¬

perintendent i Schleswig.
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Muhrbeck till stadskomminister, och prosten R. yttrade siga¬

ra beläten dermed, blott E. Bök, som war beständ for den¬

na plats, finge nägot annat. Emedlertid blef, säsom pa an¬

dra ställen i detta arbete är omnämndt (I. 146, 148 och II.
23, 24.), oro inom den fromma kretsen i Malmö; det med¬
lemmar drogos inför domstolen, och Muhrbeck mäste äføen ve¬

sa dit for att stä till rätta: Wittnen intygade at aakts¬
sammankomster, hwartill Atskillige frän Oxie by. inkommit,
hällits i hans hus och att hans piga, da han ef warit hem¬
ma, la i bibeln for dem och forklarat det lästa, samt att de

forsamlade personerna, pojkar drängar, pigor, gesäller och
jungfrur famntagit och kyßt hwarandra; ingehnde dock seit
sädant ske i Muhrbecks närwaro, men nägon wille säga, att

hans hustru kyst en dansk student. Ett af wittnena, gesällen
Arwid Werngren, nekade forst sig nänsin hafwa sett de hos

M. samlade menniskorna kyssa hwarandra, men da stadssiska¬
len Munthe anmärkte, att bibein anbefallde helsningen

helig kuß, trodde gefällen sagen fö¬
rekomst

engärningen

derfore

kunde klandras; derpa uppsatte siskalen wittnesskriften och lät

gesällen underskrifwa den. I Helsingborg började snare ocks
siendskapen mot M. att wisa sig uti kringspridda lögnaktiga
rykten om honom, t. ex. att han i predikningar haft anstötli¬

ga utlätelsertoch att han ofta for öswer till Köpenhamn och
till Helsingör samt der mickse med den maare, som pa

läng tid icke begätt nattwarden. Rönbeck upplyste i befald.
1737, att M. under halftannat ärs wistande i Helsingborg
warit i Köpenhamn en gäng i ärende att fa en döfstum gosse

intagen pa Waisenhuset, och 3 gänger i Helsingör for att be¬

ska en slagting till sin hustru den omnämnde urmakaren ha¬
de han ock räkat, men ei med honom samtalat i andliggräm¬
nen; R. kanderfjelf denne person, men wißte honom icke wara

nägon swärmare. Imedlertid, heter det widare i Res bref,
Lär ängsligt at höra huru illa det warder uttydt alt hwad

han (Muhrbeck) tager sig fore, ehuru wülment och oskyldigt
det wara m. Jag kanner honom nu temligen wäl och kallar
Gud till wittne pa min sjal at jag aldrig funnit hos honom
nägot upsäteligt ondt, hwarken i lära eller leswerne, utan
179
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twärtom, säwida jag af alt hans wäsende kunnat sluta, at

han både sjælf med allwar fruktar Gud och will gerna draga

flera med sig till en sann christendomsöfning. Deruti wisar
han alltid stort nit, men undertiden liten forsiktighet. Detta
sednare betiena sig hans owänner af till att göra det forra

fruktlöst, hvilket ar sä mycket högre at beklaga, som man el¬
jest kunde göra sig hopp om märkelig uppbyggelse af hans

goda ämbetsgäfwor och hans tydeliga sätt att forestalla Guds

ord. Jag har ei annat kunnat in styrkia honom uti sitt nit
och goda uppsät, men ock derjemte formana honom att alltid

hawa for ogonen Pauli ord 2 Cor. 6. 3 och Syrachs 19 18
Sa kan man høypas mindre motständ och mera wälsignelse.
Jag will ock formoda att han af skadan mä engäng bliswa
klok“ m. m. 1738 blef M. forordnad till nädärsprest i Heß¬

lunda. Borgmästaren Pihl wilke görn prosteen Rönbeck an¬

swarig for det buller och owäsen som möjligen kunde uppsta

wid Riafskedspredikan, med anledning hwaraf R. ansäg
rädligst attingsarien bef halten; bock synes M
hawa fatt hälla afskedspredikan, fedan saken bliswit hänskju¬
ten till domkapitlet, som dertill lämnade bifall.

I Heßlunda blef genom Mes werksamhet en andlig rö¬

relse bland folket. Domkapitlet hade sing blickar fästade pa

M., och det wisade sig ofta att han ingalunda war sina for¬
män till behag, helst under den frømme biskop Papkes frän¬

waronoch efter hans død. Wid päsktiden 1739 begarde M.
tillätelse for en student att biträda honom med predikande un¬
der de mänga helgdagarna, men H. Benzelius, for tillfället
domkapitlets ordforande, gaf det swar att M. borde Isläppa

sina krafter till sa länge han orkade.“ En annan gäng bad

M. pastørsadjunkten Lefgren i Helsingborg predika en sondag
om han sjelf icke deßförinnan äterkom frän Malm, dit han

rest, formodligen for att inställa sig inför kamnersrätten wid
ransakningen angende hans andaktssammankomster. Som han

war af domkapitlet Klagd att om sina resor till Malmö läm¬

na prosten Aulin i Kropp underrättelse, sa tillkännagaf han

for honom sin resa och att han fogat anstalt om gudstjenstens

forrättande om sondagen, ifall han ei hemkom. Detta betrak¬
tades af domkapitlet säsom bewist sidwördnad och sjelftagen
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myndigher; han skulle formodligen begärt Aulins tillätelse

for Lefgren att i händelse af behof tjenstgöra i Heßlunda.
Det är att märka att Papke ei war hemma, da denna sak fö¬

rewar i domkapitlet. S. K. beswärade M. sig deröfer att
prosten Aulin meddelade nattwarden at personer af Heßlunda

forsamling, bland hwilka warit afl. kyrkoh. Flintsbergs dotter,

som forsta gängen admitterades; M. ansäg sig medsanledning
af apostelen Pauli ord: lät ingen forakta dig, Tit. 2: 15, bö¬

ra häröfwer klaga, helst det kunde gifwa anledning till den
oriktiga førestältningen, att Aulins ämbetsforwaltning wore

kraftigare än andra presters, om det tilläts honom att draga
till sig andra forsamlingars medlemmar. Som bekant ar

klandrades pietisterna derfore att de ei obetingadt erkande den

satsen, att Guds ords werkan icke beror af de menniskors sin¬
nesbeskaffenhet, som predika det. De wördige faderna forstodo,

att M. här riktat deras egna wapen mot dem, och harmades
högligen deröfer. M. fick en skarp ätwarning att tage sig
till wara for slika grundade klagemält 17 Asista¬

tion i Frkeste hingen og i Heskunda. Pro¬
sten Aulin undandrog sig i det längsta detta uppdrag; slutli¬

gen hölls af prosten Sinius visitation i Heßlunda 28, 1740.
En fru Stackelberg klagade da, att M. aldrig predikade trost,
utan alltid sa att hon med angslan gick ur kyrkan, att han
ei skaffade annan frukt med sin predikan an owänskap och att

han et lede, som han lärde, ty till mig kommer han aldrig
ehuru jag kan behöfwa trost i min herres och mans Fränwa¬
ro, utan jag med invitation nödgar honom, men till Geds¬

holm reser han ofta.“ En jungfru war dierf nog att pästa
att M. lärde folket sa, att mängen bonde skulle kunna fram¬

ställa fragor, som ätskilliga, prester ei skulle kunna beswara
Som nu M. befunnits hafwa lärt, att en christen genom
Guds näd kan gerna och med nöje göra Guds wilia, ehuru

et fullkomligt o. s. w., sa inkallades han for konsistorium och
afgaf der sin trosbekannelse — en kraftig protest mot død

orthodori och munchristendom. Den blef frän trykket utgif¬
wen. Han framlägger deri sin fasta öfwertygelse, att menni¬

skan icke kan genom sina egna gerningar bliswa rättfärdig,
utan endast genom Jesu Christi fortjenst med tron annammad,
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men bekampar wäldeligen den falska uppfattningen haraf, en¬

ligt hvilken hwar och en skall bliswa salig, som tror att han

skall bliswa det, och enligt hvilken allt sträfwande efter lef¬
wernets rättfärdighet är onddigt, emedan ingen menniska kan

fullgöra lagen o. s. w. M. blef 2½, 1741 suspenderad frän

prestämbetet. Ehuru Benzelius da icke war vi Lund, fölide

han sakens gäng med uppmärksamhet fasom man ser af flera
hans bref. Dä prosten Trägärdh i Helsingborg anmält, at
en person i Frillestad haft Franckes predikningar, Arnolds
die Irrwege und Versuchungen frommer Menschen“ predik¬

ningar af prof. Reuß och en predikan af H. Gerner, som

tücktes fra Levangelii werkan beroende af lärarens inwärtes

beskaffenher, samt att Muhrbeck spridde Moses och lamsens
wisor hvilket torde lända till prejudice for psalmbeken, och

lät inbinda dem jemte det berömmelige würkets Christnas
dageliga kors och lidande“ samt Grubbs berättelse om owä¬

sønderes gions= och kyrkowäsendet i Umed: sa skref biskopen

frän=Stedhlin den pplagen af
Moses och lamsens wisse, hvilken Muhrbeck forskrifwit, war

särskildt censureraad, saa borde den indragas. Dä Trägärdh

sick detta bref, hade M. redan äterfätt böckerna frän bokbin¬
daren. Likaledes skref biskopen 2 1741 frän Stockholm uti
ett bref till domprosteen M. Rydelius: Dag formodaar, at

pa Muhrbodefas wälteret hvadet lider, och rerommen¬
derpethet hogsta akkomöfelig skyndsamhet, som thet ei
eller ankommer pa nägra academiska lectioner flere eller min¬

dre till antalet wid sä beskaffade omständigheter, och at rädda

forsamlingen frän yttersta fara. Ex præmissis ser jag ef
annat an at pressen kamblifwa bort och god; sedan man¬

nen är efterlag och rätwisa sat pistdan, blir wäl räd fe¬

dermera. The kunna forklara sit mißnsjønge nog. Ja,
für man saken hit opp, skall sedan bli ferdigt, sad. fordom

Der Martinus noster Bruunner Majorskan Morman, født
Cedererantz, som redan forut lämnat M. boning pa Gedshol¬
men, begarde honom 1741 till huspredikant, hvilket af dom¬

kapitlet afslogs med forklarande att hon ei hade rätt att kalla

huspredikant och att M. i anseende till sina oriktiga menin¬
gar ei kunde fa sköta presterlig tjenst, hwarföre han ocks for¬

263

bjöds atthälla gudstjenst pa Gedsholmen. S. K. anmelde
kyrkoh. Borgstrom i Trands, att M. warit pa en annan be¬

mälde fru tillhörig egendom Esperöd och der wisat sig med

prestkrage samt troligen hällit konventiklar. Sa wäl detta är
som de twä nästfökjande synes M. hafwa merändels uppehällit

sig pa Gedsholmen. Forbjuden det offentliga utöfwandet af
prestämbetet, kunde han andast werka säsom enskild själassrjare

och ledare af husandakten i Fru Mormans hus. I denna deltogo
dock äfwen andra an husets inwnare, och M. blef derfore

stera gänger nye anklagad for brott mot konventikelplakatet.

En visitation hölls i Heßlunda af prof. (sedermera biskopen)
Engestrom är 1742 eller i börian af 1743. Han synes der¬
wid hafwa idagalagt humanitet och opartiskhet, ehuru han
icke tillät M. att yttra sig wid visitationstillfället. M. be¬

gärde y 1743 att blifra befriad frän suspensionen; i bref¬
wet härom yttrade han, att Engeström med sin uppbyggelliga
underwisning stadfastat af Guds ord hwad M. forut bøde
lert folket“ och uttalade den forhoppning, at Lomsning Her¬
rar Forman havde bes efte sammenhang bekant

samt hörde mina Predskningar och läresätt, skulle de wisser¬
ligen fatta helt andra tankar och mildare omdömen om wig,
an dem forut af ming owänner förebrackt bliswit.“ Suspen¬
sionens upphäfwande bewiljades icke. I en forklaring over
Mes beswär der des biskop Benzelius och hans lydige red¬

skap, de öftige ledamterna i Lunds domkapitel, at forklara
M. wara sa swag i läroämbetet och fäkunnig i de tykken
som till en rätt lärare höra, att han ei utan ny examen

kunde tillätas att äter inträda i presterlig tjenstgöring.
I
kons. prot.. 22, 1745 nämnes att han skulle snart till examen
inkallas. Formodligen hade: M. da begifmit sig till Stock¬

holm, der han blef kand af Tollstadius m. fl., som kunde be¬
döma hans vedliga nit och wißte wärdera hans presterliga

gäwor. 1746 2, wanns K. Mes resolution, att M. skulle
utan nägon ny examen insättas i prestämbetets utöfning.

S. K. blef han swensk predikant wid Finska kyrkan i Stock¬

holm, 1747 medhjelpare at Tollstadius wid Jakobs pastorat

och 1750 komminister wid Ladugärdslands forsamling, hwars
pastor den tiden war I. G. Hallman och efter 1757 den be¬
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Ende doktor A. C. Rutström. Redan under detta decennium

begynte i Stockholm søndringen mellan pietistiska och herrnhu¬

tiska skolan; Muhrbeck, som tillhörde den forra, och Rutstrom,
den sednares huswudman, skola hafwa frän predikstolen polemise¬

rat mot hwarandra. Märkligt är att bland dem, hwilka

uppträdde säsom wittnen for att ästadkomma Rutströms fällan¬
de for irrlärighet, forekommer Epa Beata Törngren, gift med

presten N. Olin, som war Muhrbecks adjunkt och synes hafwa

statt till honom i nära wänskapsförhällande (se Olins biogra¬
phi III. 384). 1760 kallades M. till fjerde profpredikant här¬

städes och erhöll K. Mes tillättelse att underga pastoralexamen
infor stadskonsistorium i Stockholm. Wid walet erhöll han

pluralitet, utnämndes derefter till pastor och tillträdde pasto¬
ratet ⅓ 1761. Blott nägot öfwer 5 är sick han werka pa

denna plats, men denna korta tid wardock tillelig for den¬
ne kraftwerkare att uträtta mycket. Hans presterliga werksam¬

bewückte hat och bitterhet hos somliga, oro hos andra, men

og urstid ingettede, som slog ret i entiskohjertan och

bar gudaktighetens frykter. Mumled, 1766. Der Berge¬
ström (seedan prost i Helsingborg) höll likpredikan öfer ho¬

nom och skildrade den aflidne säsom en rätt Herrans prest,
uppmanade hans hörare att wara tacksamme derföre att de

egt en sädan lärare samt bestraffade strängt dem som foraktat

hans lärdomar och Hemätt honom med stendtlighet M. blef
g. 1. 133 med Katrina Kragg, dotter af inspektoren Peter

Fredrik K.; hon dog 1744, 2. 1746 med Christina Ma¬
ria Cederbeck, som födde honom en son, hvilken dog wid
ett ärs Alder; hon öswerlefde M. Forstaa äktenskapet war

barnlöst.

307, 7 59

Mes biographi forekommer i biogr. lexikon, der afven

hans Frifter omnämnas.

1777

Kort efter Mes död började en af hans lärjungar, den
unge presten Elfwing (se I. 165), sin tjenstgöring i angrän¬

sande orter af Calmar stift, och mänga frän Rödeby gingo till
Wissefjerda for att höra honom. Prosteen Eleazar Thulin i
Torhamn anmälde 1768, att wid visitation i Rödeby hade
nädärspresten Stare yttrat, att folket i allmänhet fullgjorde

sin skyldighet att insinna sig i sin sockenkyrka, men sa mäste
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han med stor grämelse gifwa wid handen, att en myckenhet deraf
löpa om lögerdags aftnar och nätter deels till Carlskrona och
dels till Hwisfjerda i ärende att höra en ung prästman der¬

städes, wid namn Alfwing, hwaraf de göra en wana en
bland dessa, bonden Hans Akesson i Mo, framkallades wid
visitationen och tillspordes, hwarföre han afsöndegt sig frän

sin socken, hwarpä han swarade, att han gick dit der han sick
höra Guds ord rent; da han och hela forsamlingen tillfräga¬

des, om icke Stare predikade rätt, swaxades, at de icke klaga¬

de pa honom, men trodde sig ega rätt att höra hvilken prest

de helst wille, hvilket prosten bestridde. Med anledning af

denna prosteens anmälan skref domkapitlet till landshöfdingen
i Carlskrona och anhöll, säsom et slikt otillbörligt foretagan¬

de ef annat kan an fororsaka stor forargelse i forsamlingen,
det ock torde framdeles medföra flera skadeliga päfölider, om
folket saledes skulle fä öfwergifwa och sondra sig ifra sin egen

socknekyrka och begifwa sig till andra kyrkor, at der Liiska
den allmänna gudstjensten“, att landshöfdingen wilke genom

sin kraftiga eetshaandrädning anbefalka wederbörande krono¬
betjente att afhälla dessa, som sig salunda sondrat, ifrän et

slikt obefogadt löpande till andra kyrkor jemwäl utom länet

och stiftet.“

P fragodagen kallades der Bergestrom till

4de profpredikant och befanns hafwa fätt pluralitet, men näst¬
följande söndag underrättade walforrättaren, prosten Henschen
i Runneby, forsamlingarna, at Brendast till fölse af miß¬

räkning ansetts hawa fatt pluralitet. Forsamlingarna hin¬

skjöto saken till K. M., som anbefallde ny frägodag. B. blef
da änyo kallad, men domkapitlet forklarade honom ei kunna
antagas till 4de profpredikantz likwäl hade han flera lär¬
domsmeriter än en af de forrskagne, rektorn Wettersten, som

hade en liten ofmerwigt i tjenstär. Dä häröfwer beswär an¬
fördes och de beswärande äberopade Bes skrifter, swarade dom¬

kapitlet att det icke kände dessa skrifter, säsom ock de beswä¬
rande lära litet eller intet forst sig pa att döma om slika sa¬
ker.“ Ocks ett sätt att argumenteral Det gillades dock icke

pa högre ort, utan forsamlingarne wunno sin önskan att fa
höra B. som fjerde profpredikant. Pastoratet tillföll likwäl
en annan. — 1768 inwigdes Sillhöfda kapell.
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— 14. Wilhelm Magnus Gyllenskepp, son af
amiralitetspastorn Carl G. i Carlskrona, føddes i Fridlefstad
21, 1740, uppfostrades af prosteen Frodell härstädes, blef stu¬
dent 1755, magister 1763, extraord. theol. lektor wid kadett¬

skolan i Carlskrona 1764, prestwigd ⅓ s. K., tjenstgörande
kgl. hefpred. 1768, pastor här 1770, titulär prost 1771, hä¬

radsprost i Ostra härad 1774, predikade wid prestmöte 1776,
foreslogs till amiralitetssuperintendent 1784 och blef theol.
doktor 1809. Den andliga lifsrörelse, hvilken Muhrbecks

werksamhet framkallat, erhöll icke en karleksfull ledare i hans
efterträdare, som, straf och högdragen af naturen, derjemte be¬

herrskades af stark antipathi mot pietismen, den tidens läseri.“
Hans skriftelser angende Elfwing (jfr. I. 167) röja detta
temligen pätagligt. Mer än 30 ar efter Elfwings død kunde

G. icke nämna honom utan att beteckna honomisäsom den for

ordentlighet ryktbar prestman i Smäland.“ Detta yttrande

forekommer i en ar 1805 till domkapitlet ingiswen anmälan,
at den klig andräng som skalde sig Elfwing,

predikade i Lösen. Det upplystes sodan att denne war stu¬
dent, men emedan han ei hade skriftligt tillständsbref att pre¬
dika, blef det honom forbudet. 1772 anmälde G. i domka¬

pitlet, att ärskilliga personer i pastoratet afhöllo sig frän natt¬
warden, somliga af grof ogudaktighet och gudsforakt, andra

for sin owärdighets-lliz dessesøndre har han Aasom

skrände für medelstenskilde fürmaninger wid forhör och inför

krædet sokt leda till herden och deruti ofta, dock icke alltid,
lyckats. Domkapitlet gaf honom det rädet att anmäla alle¬
samman wid werldslig domstol, sä wäl de ogudaktige som de
okunnige, om de fortforol att afhälla sig frän nattwarden.

Ges mingemesnare, M. Sundinsti Tring, yttrar, att wid

Es ankomst till Fridlefstad Frädde mycken Köndring i tänke¬
sätten ofmer nägra religionens wigtigaste läror, men att han
lyckades slugna allas sinnen.“ Ett bedröfligt loford, da den

omtalade søndringen wäl i sjelfwa werket icke war nägon an¬

nan an den emellan allwarliga christna och dem, hvilka Licke

kunde lidn helsosam lärdom och da det beprisade Augnet“

wäk ei kan tänkas säsom härrörande deraf att alla bliswit
christna i sann mening: Lyckligtwis kan det dock ickeheller sä
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forstas, som skulle Muhrbecks andliga plantering snart alldeles

forwißnat, hvilket wisserligen icke inträffade; twärtom lede

hans aminnelse länge i wälsignelse inom den krets der han
werkat. Der Gyllenskepp lämnade prostetjensten 1814, predi¬

kade sista gängen juldagen s. A. och dog i 1820. —Gift
28. 1764 m. Engel Sophia Sundin, dotter af owerst¬

löjtnanten Magnus S. och Johanna Maria Bossow, Deras

aktenskap warade i 55 Kr. Barn: Carl Magnus, major
wid Kronobergs regmte. Johan Wilhelm, öferstlöjtn.

wid konungens eget wärsw. regmete. Dawid Salomon,

assessor i Götha hofrätt. Laurentia, g. m. prosten C.

Ahlstrom i Christianopel. Maria Sophia, g. m. Hofrätts¬
kommissarien Lars Bersen. Hedwig Ottiliana, g. m. fa¬

drens efterträdare. Petronella Christina, g. m. majoren
Olof Linnerhielm. Wilhelmina, g. 1. m. direktören wid

Ostind. comp. J. N. Kugelberg, 2. m. hofrättsrädet i Gotha

hofrätt, baron C. K. Lejonhufwud. Anna Katriode

ogift. Ulrika Eleonore, a. m. Landen Beligge
M. J. Charlotts=Cecilians gram. Polksborgmästa¬

ren i Carlskrona I. Elers.

.

.

.—

15. Johan Georg Heerman, son af kyrksh. Mi¬

chael H. i Gammalstorp, føddes i Carlshamn 1761 7, blef
student 1776, prestwigd i 1783, innehafware af klockarelä¬

genheten härstades 1786, phil. mag. 1796, itulär kgl. hof¬
pred. 1815, væstor härstädes 1821, tiltr. 1823, erhöll
prostetitel 1824. Død 7 1842. Gift med forettädarens

dotter H. O. Gyllenskepp.

—

16. Johan Victor Hoflund, son af fabrikören

Jonas H. och Anna B. Andersson, føddes, i Carlskrong og
1811, blef student 1827, Phil. mag. 1832, dogens i praktisk

philosophi 1833, foreslogs till professor i samma wesenskab

1844, forestyde samma profession flera at, prestwigdes 2.
1836, blef pastor har i 1845, tilltr. s. K., blef harads¬

prost 22 1848.
Gift . 1847 m. Rosalia Amanda=Lindegren,
dotter af handlanden Olof L. i Carlskrona. Barn: Hilma

f. 2. 1848. Hugo Victor f. 1850, d. 1854. Gustaf
Wilhelm f. — 1851. Oscar Georg f. T. 1852.

Listers och Bräkne härader.

Prostar.
Mathias i Hoby, prost och kommissarie i hela Bleking“, 1330.

Canntus Eschilli i dito,dito

dito

1346.

Jörgen Pouilsen i Miellby, dægen i Lister herrit 1494.

Hans Thomasson i Mjellby, häradsprost, 1578.

Torsthen Maanssen i Mörrum, pr. i Listers h. 1583, 1584.
Jören Moenssen i Hoby, prost i Bräkne härad 1584, i
båda häraderna 1600, 1610.

Zacharias Jenssön i Mörrum, prost i båda häraderna

1620, 1635.
Mogens Eriessön i Gammalstorp, dio dro 1648, 1672.

Bertil Aguilonius i Hoby,

dro dro 1675.

Mats Jörgensen i Hällaryd,

dio dio 1677.

Christent Schwesborg.

dio dro 1677, 1693.

Blasius Thesmar i Afarum, tjenstforr.
dro dro 1693—1696.

Caspar Hammerus i Carlsham,
Olaus Orstadius i

dro,

Lars Schlytter i Hoby, vice prost i

dio dio 1696—1705.

dio dio 1707—1711.
dio dio 1711—1712

och 1716—1718.
Per Höllingh i Carlshamn, prost ide de 1712—1716.

Lars Malmen i

dro,

Henrik Sederberg i do,

dro

dro

dro dio 1718—1720.
dio dio 17722—1733.

Simon Aquilinius i Mörrum, prost i Listers härad
1734—1742.
Erasmus Frägärth is Carlshamn, prost i Bräkne härad

17351742, i bäda häraderna 1742—1753.

Jens Brock i Hoby 1753—1781.

Johan Christopher Stricker i Carlshamn 17811792.
Jöns Bernhard Santesson i Mörrum 1792—1807.
Johan Carl Morell i Carlshamn 1807—1818.

Olof Hammar i Gammalstorp, sedan Jemshög 1818.
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Kyrkoherdar i Asarum.
1. Haquinus skall warit presbyter i Asarum fore

reformationen.

2. Moghens Jörgenssön war pastor här 1584,

men dog s. K.
3. Niels Ollssen blef pastor här 1584 och dog pa
wären 1624. Wid visitation 1614 fann biskopen allt wara i

god ordning, och pastor berömdes af sina ähörare for guds¬
fruktan och ämbetsnit. En bonde hwiskade dock till biskopen,
att han war mißtänkt for äktenskapsbrøtt. Denna mißtanke
upprepades 1621, da han formanades att ikke kefwa i oenig¬

het med sin hustru. Hans son Laurentius blef pastori

Hällaryd; dottren Elisabeth war gift med prosten Bertil
Knutsson i Löderup, och Brigitta med fadrens efterträdare.

4. Peder Bertelsen Struck prestwigdes dom

Judica 1624 till pastor härstädes och höll wid samme tie
en klärd“ predikan. Mhända wanstalsf esannen

Bertil S. i Rike og dettersøn af rikshistoriographen Anders
Sörensson Wedel. 1648 nämnes herr Peder for magister.

1652 war oenighet mellan honom och ähörarne. Han blef
afen inständ till landemötet for nägon forseelse, som lär be¬

statt deri att han behällit de penningar, hvilka han insamlat

for en fänge i Turkiet (se wid Hällaryd). Kort derefter af¬
sattes han, men erhöll. 1655 tillätelse att ska Fjelsinge pasto¬
rat och derstädes aflägga predikoprof; pastoratet synes han

dock icke hafwa fatt. —Gift 1624 med foreträdarens dotter

Birgitta.
7.

Mats Hansson Mariager forekommer som

pastor härstädes 1655. Hans hustru hette Anna och war

frän Seeland. Enligt en slägttafla i Sommel. Saml. war
han bror til Christopher Findorph i Runneby och fader

till Hans Matsson, p. i Carlsham, Sören Mattsson,
p. i Mörrum, Jakob M., klockare i Hyby, och Christian
M., som war Abuschmentmakares, samt till en dotter wid

namn Anna.

6. Jöns Nilsson Wankif, son af kyrkoh. Nils
Olsson i Wankifwa, blef efter dimission frän Lunds gymna¬
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stum student i Köpenham 1649, pastor här 1 1656 och dog
1664. Gift med Sophia Hyphoff, som sedan blef gift
med kyrkoh. Hans Mattsson i Carlshamn. W. hade flera

barn, neml. Knut som war boktryckare i Stockholm, Nils

som war bosatt i Wismar, Christian som war postmästare
der, Zacharias, Christensa, g. m. en bonde, Magda¬

lena. Nägonstädes uppgifwes ock att de haft sonen Jakob
Melchior, som tog sig namnet Hyphoff och war rektor wid

Carlshamns skola (jfr. I. 102), och dottren Anna Sophia,

g. m. inspektoren Christen Hoffgard.

7. Blasius Thesmar, hwars härkomst är okand,

prestwigdes tilk pastor här 2 i 1667. Efter den gamle pro¬
sten Christen Mattssons död blef han forordnad att sköta pro¬

stetjensten och forskaffade sig häradsbrodernas, kallelse, till, den¬
na tjenst, utan att konsistorium anbefalltatt=Prostwal skulle

ske. Ungefür ett är derefter, 2 1694, førewar i domkapitlet

Fämning af prost, men den blef a nyo uppskju¬

ten. Pastorstannius, hade erbjudit sig
att inför domkapitlet eller i ord och ställe, som domkapitlet
behagade bestämma, confronteras med herr Blasio och afgifwa

sädane prof af sine gualiteter i studier, som han formodade
den andre, som med honom competerade om prosteriet, ef kun¬

na framwisa. Domkapitlet ansag ocks Hammerus wara

mera meriteraade sch tjenligtil Prostämbete Lii anseende till

sinerne, gäfwor, kunskap pa Swenska KyrkoCeremonier¬
nas Spräket och. annat Swenskt skick, som fordras for en

Probst har i Stiftet; detutom kunde vi anseende till at¬

skilliga foresägningar af biskop Hahn och af domkapitlet“
Hammerus icke forbigs Herr Blastus fortfor emedlertid att

sköta prostetjensten till 7 1696, den bortgafs at Hamme¬

rus; hr Blastus erhöll s. d. prostetitel säm soulagement
Men det war ei blott prostetjensten som utgjorde ett, strids¬

apple for dessa twä ämbetsbroder: Hammerus wille afen
hafwa den andres pastorat, hvilket enligt kgl. resolution skulle

wid inträffande ledighet förenas med Carlsham. 1692
*
anbefalldes domkapitlet af K. M. att wid forsta ledighet fore¬

sla pastor i Asarum till transport, emedan det war K. Mes
wilia att pastor i Carlsham ei längre skulle Isläpas med de
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knappe wilkor, hwaruthi han fortiden sitter“ utan fa Afarum
tille anner; men herr Blasius wille icke flytta. Wid prestmöte

1695 proponerade H. H. Biskopen om den Mutation med
Asarum, da Probsten Mag. Caspar gjorde mundtlig relation
uppä hehla saken och genom hwad tillfälle han K. Mes aller¬
näd. Resolution uppä samma Assarums pastorat erhällit ha¬

de, begärande nu dettsamma att niuta till godo. Herr Blæstus
wahr och nu tillstädes och anhölt att bliswa widhsumma pa¬

storat sin lifstid.“ Biskopen forehøit honomytterligere, Phwad

olägenhet han sina efterleswande mände lämbna, sä framt han
där wid orten skulle genom döden afga, da de ingen conserva¬

tion kunde hawa att forwänta; men her Bastuszwor- und
obeweklig och warblef i Asarum till sin død, som inträffade

21 1701. — Han war gift 2 gänger och hade med forsta

hustrun, hwars namn är okändt, en son wid namn Ditlof
och döttrarna Anna Christina, g. m. kontrollören Peter

Widerbaum i Landskrona, Anna Greta, g. m. kyrkaber.
Abelin i Konga, Katring, hen wille

hawaintagen Dansbeisler Stoghole, sasom wa¬

rande til sindperson mycket brücklig, och en lotter som 4701
blef gift med en kapten Fris. Huruwida borgmästaten Chri¬

stopher Thesmar i Stockholm äfwen war en son af herr Bla¬
sius, ar ei kandt. Andra hustrun hette Maria och lefde än¬
nu 1714.

1)

Efter Thesmars Hödshles Afarums forsamling anner till

Carlshamn.

7

gal, i
*

Kyrkoherdar i Carlsham.
1. Hors Mattsson Abelin, son af kyrkoh. Mats
Hansson i Asarum, tjente som kapten wid armeen, innan han

blef prest. Mogens Kragh, welbestalter öffwerste til fods“,
gaf honom — 1659 i Köpenhamn det intyg, att han haff¬
wer udi nerwerende Byens beleiring opholdet sig under mit

Regement for Capitain de armis ser maaneders itid, och di
medler tid haffwer hand paa Torg och Wacht, udfald och udi
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alle allarmer, attaguer och forfaldne occasioner, hwor och
naar hand nogensteds er bleffwen hen commenderit, sig com¬

porteret med all redebonhed och troskab som en ärlig, tro pa¬
triot wel ligner och anstaar,

hworfor jag med dette

mit obne Paß forbemelte Hans Madtzen alle Retsindige och
Resolverede Cavallierer flittig wil haffwe commenderit at de

hannem udi alle loflige occasioner wilde wære beforderlig“
m. m. 1668 5, kallades han till pastor i Carlsham, och

skulle han till en början läta sig nöja med 160 daler beständ
lon, utom offer wid de tre högtiderna och jura stole; for¬

hoppning gafs om lönens tillökning framdeles. Hans for¬
bindelser uttryckas i kallelsebreswet sälunda: Theremot han
lofwer och sig reverserer nest Guds hellige Ords, det hög¬

wyrdige Sacramentes och wär kyrkiotienstes retsinnige och
trogne administration twä ordinarie predikninger har wecka
at forrätta, nemligen om Söndaghen och Fredaghen, undanta¬
des widhjordeförder och begrafningar, hwarom the them

begärg Hasstraffina. Hans Matts¬
son prestwigdes 2, 1668 och dog 1686. Han war gift m.
Sophia Hyphoff, enka efter kyrkoh. Wankif i Afarum.
Barn: Mathias, paast. i Christianopel. Beata, gift 1. m.

en köpman Flemming i Carlskrona, 2. m. orgelbyggaren Rü¬
diger. Hans, d. som student. Anna Katring, g. m.

kyrkoh. P. Albin i Runneby.

2

Aus Casparns Hæmmerns, son af pastorn iS.

Olof Häkan Olsson, föddes 2, 1636, sattes 1642 i Christian¬

stads skola, blef student i Köpenhamn 1653, war kollega wid
nyßnämnde skola 1656—1662, sysselsatte sig derefter tre är
med egna studier och enskild information, reste sedan till Stock¬

holm och Upsala samt prestwigdes still husprest hos pre¬

sidenten i Götha hofrätt greswe G. Posse. Med dennes sö¬
ner reste han till Lund, men fick snart derefter alia, gref¬
we Gabriel Oxenstjernas ambassad till Wien. Merkommen

blef han kgl. hofpredikant och beklädde med heder denna syßla i

twä Kr. 1673 disputerade han i Lund for magistergraden,

blef 1675 pastor i Wirestad af Wexjö stift och erhöll pa un¬

derd. begaran K. Mes promotorial till prostetjenst i Albo hä¬
rad 1678, men Wexjo domkapitel swarade, att tjensten redan

273

anförtrødd at en annan, och att herr Casper icke war dertill

meritterad säsom ograduerad och säsom den der warit genstraf¬
wig och motwillig mot domkapitlet. Mähända war han säsom

skaning icke wäl liden i Smäland och torde derfore hafwa
längtat tillbaka till det stift, hvilket han genom fodelsen till¬

hörde. Han begarde 1681 2 af biskop Hahn befordran till

pastorat och præposttur i Göinge härad“, tillaggande flande
löfte: Emot en sädan hög och odödelig affection ödhmjukkeligast

obligerar jag mig medhaft juk tienst, lydighet och rätträ¬
dighet ikke allena uthk stälfwa gerningen Ed. Högw. att bemöta

utan och medh een fornemblig discretion att hedra och recom¬
pensera 1686 blef han pastor härstädes, aflade Ambetsed fa¬

som sädan + 1687 och blef s. K. honorarieprost samt 1688
philosophie magister. K. M. resolverade 1, 1686 att Asa¬

rum wid inträffande pastorsvacans skulle förenas med Carls¬

hamn. Hammerus forsäkrar i ett bref af är 1693, att biskop

Hahn och Carlshamns forsamling utwerkat denna resolution
redan fore hans kallelse til paster hans unding har

likmäl skett føre dennsgesolutions- ufärdunde, ty hans efter¬

trädare i Wirestad uppgifwes hafwa bliswit utnämnd — 1686
eller twä mänader fore resolutionens datum. Fastän altsa

Hammerus ei wille anses hafwa nägon del i utwerkandet af
det kongl. beslutet om pastoraternas forening, war han likwäl

mycket angelägen um att den mätte ga i werkställighet.. 1689
21 anbefallde H. M. Domkapirket att tillse huru Carlshamn
kunde fa nägot annat landtpastorat till anner, till deß=Asa¬

rum kunde dermed forenas, men domkapitlet synes hafwa lagt
detta kongl. uppdrag ad acta. 1693 ⅓ androg H. for biskop
och domkapitel sin önskan, att herr Blasius i Asarum mätte

forflyttas till Ifwetofta, och formodade han att biskoppen Lutan
upskof mera K. Mes allernäd. wilia och befallning skarskodade,
an säsom af nagons ogrundade practiguer emot sjelfwa ægui¬

teten detta kullkastas skulle, som af K. M. disponerat är;
han wißte sig af herr Blasii och det hustrus forolämpande

wara illa noterad“ men bedyrade sin oskulde och tillkännagaf

derjemte att, vom wärket skulle studsat, wille han sjælf resa till

Stockholm och tala med kungen. Wi hafwa ofwan pag. 271
sett att Hammeri sednare forsök att fa herr Blasius aflägsnad
18
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mißlyckades, sa att H. først efter dennes död sick Asarum till
anner. Deßförinnan hade han 2, 1696 blifwit häradsprost.

Han war mycket omtalig om sin wärdighet och sina rättigheter,
men rönte det i sä fall wanliga ödet att stundom finna sig pre¬

judicerad, t. ex. da stadskapellanen Jöns Gullberg fick upp¬
drag att hälla likpredikan öfwer aflidne borgmästaren Schröder.

Häröfwer klagade H. inför domkapitlet med mycken harm och

fortörnelse. Linnerius wille att kapellanen skulle Kläggas att
at prosten öfwerläta den ifrägawarande forrättningen, men
biskopen och prof. Poppelman ansago den saliga mannens

wilig böra efterföljas, sa mycket mer som Gullberg brukats
wid hans sista communion och berättelse 1705 klagade H.

mycket öfwer en tysk magister Hübener, som predikat for nägra
Saxiska fängar i Carlshamn; om han dermed singe førtfara,
befarade H. att kyrkan bleswe tom, mär en Gott det gemena

folket, utan afen de fornämste hölle sig till honom (jfr. I.
42159,1796 erhöll presterskapet i Carlshamn en formaning
at befesteenssisningen biskopen hade for

nägra ar tillbaka haft hugnad af ungdomens flit och kunskap,

men nu sades forsummelse hawa egt rum och okunnighet wara

rädande. H. dog 2, 1705. — Gift 1674 pa Hellekis i
Westergöthland med Elisabeth Johansdotter Aurelius.

Af deras twä soner och twä døttrar lede blott en son och en

dotter efter fadten. Sonen Häkan wistades 1706 i et gref¬
ligt hus i Stockholm och begarde Lunds domkapitels rekom¬
mendation till att bliswa prest, men domkapitlet hade ingen

kunskap om hans studier. 1712 hade han i tre är tjent wid

militären, men ef avancerat längre än till fältwäbelscharge,
angrade nu att han mot Fräldrarnas önskan walt denna
bang och. Hökte att blifwa klockare wid nägon forsamling i

Bekine.

177.

3. Olaus Orstadius, bondeson frän-Orsta i Nor¬
dingrä fors. i Angermanland, blef phil. mag. i Upsala 1688
och sedan pastor wid konungens lifgarde. 1701 7, blef han

pastor i Helsingborg samt prost i Luggude och S. Asbo hära¬
der, erhöll 1705 transport hit, tillträdde 1707 och war riks¬

dagsman 1710. Om hans presterliga gäfwor och werksamhet
ar intet bekant, men han war utan twiswel en man med huf¬
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wud och energi. För yttre ordning war han nitisk ochgaf icke

efter i de processer, hvilka han förde for kyrkans och høs¬

pitalets rättigheter (jfr. III. p. 348). For egen räkning be¬

finnes han ei hafwa warit i twist med sina forsamlingsbogr.
Med kapellanen i Carlshamn war han icke nöd, utan beswä¬
rade sig öfer hans egenmäktighet. Mellan Ø. och rektørn

Hyphoff rädde eiheller wänskap; den sednare forklarade orga¬
nisten Zacharias Holmberg for oduglig, hvilken deremot for¬

swarades af Orstadius Wid kyndelsmässotid 1711 skulle
Holmberg rese Kll Lunde for att anropa domkapitlet om for¬

swar mot Hyphoffs anklagelser, men mäste wända om efter
att flera dagar hafwa bliswit, säsom det iroddes, genom Hyp¬
hoffs tillstältning, uppehällen wid Frökwärken“ utanfor Carls¬

hamn och Christianstad. Pesten war nemligen da gängse i
Carlshamn och den omgifwande orten. Enligt ett bref frän

Orstadius i s. K. hade den af en tiggargosse bliswit, fhed
till Carlshamn. I ett bref 2 skref han: Här Misgra

fattige dels af hunger dels af spittst og frustadelsera for
det de selarak den begrafwas an for pest och dö¬

den. Ingen hawa de än fatt ut, utan de behälla sing döda
hemma, när de intet fa komma i kyrkogärden.

—

—

Smittan

tror jag skulle genom Guds näd snart upphöra, der folket skic¬

kade sig i tidenom och hölle sig ifra hwarandra, men de äro
dels mycket enwetne och ställa sig sa. som allt wore helsosamt¬

Anda ut pa sommaren vasade besten i Carlshamn. I börian
af Juni s. K. dog prosteen Orstadius af den; han dog k. 8
e. m. och begrofs kl. 9 om aftonen samma dag. Hans dotter

Justina Elisabeth dog 28 och en annan dotter wid namn

Greta i Augusti s. 4. Stadskomministern Gullberg och hans

son, som war kastellspredtkant härstädes, afledo ock af farsoten,
afensom nädigspresten Sen Sandbeck, en ung man som

forut tjenstgjort is Carlskrong och der wunit mycken karlek.

Hwad Orstadii hustru hette är icke kandt. I Helsingborgs kyr¬

kobok nämnes dottren Anna Katrina f. 1702 och sonen Olos

f. 1704.
4.

Per Höllingh, som skall warit född i Landskrona,

blef student i Lund 1682, men studerade sedan i Apsala. Med

foreteende af säwäl intyg om sitt wälförhällande och. flitiga
180
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studier wid sistnämnde universitet, som ock friherre Augustin
Lejonschölds enkas, fru Barbro Sibilla Moser von Filsecks, kal¬

lelse till Munkaljungby pastorat anhöll han 1687 att fa K.

Mes fullmagt at wara pastor i de tre annexerna Engelholm,

Ossio och Tossio K. M. remitterade honom till theologiska

fakulteten Lund for att der pröfwas. 1688 ⅓, prestwigdes

han till pastor wid ofwan nämnde fyra socknar. Efter aflagdt
disputationsprof blef han phil. mag. 1692, utnämndes till
prost öfwer sitt pastorat 1699, forestod prostetjenst i N. Asbo
och Bjära härader 1707—1708, tillträdde sistnämnde är Lands¬

krona pastorat och prostetjensten i Rönnebergs och Harjagers
härader, erhöll i Juli 1712 fullmagt a Carlshamns pastorat

som s. A. tillträddes jemte prostetjensten i Listers och. Bräkne
härader. I likhet med foreträdaren saknade han harken huf¬

wud eller raskhet, men synes stundom hafwa regerats af ett
häftigt och kittsligt lynne samt egenkarlek. Wi hänwisa till
de bidrag hans charactersteckning hvilka sinnas i detta

arbete III og 242 s Den ofwan pag. 183
omförmälda klagoskriften af landshöfding Adlersten beswarade

H. i en ganska bitter och häftig ton, yttrande derjemte den

formodan att nägon presthatare hopsatt skriften och der fatt
landshöfdingens underskrift, utan att denne tagit kannedom om
innehället. H. berömde sig af att hafwa med mera kraft in

foreträdaren forswürat Pustors Frättigheter möt inträng af sta¬
dens rivila myndighet. I bref 22, 1714 yttras, att genom

hans bedrifmande hade magistraten och kyrkorädet bliswit ät¬

skilda, sa att magistraten, som forut inbillat sig wara borg¬
mästare och räd i Amsterdam, numera icke wägade kommen¬

dera kyrkordet“; i falig Orstadti tid hade intet beskedligt“
kyrkord bliswit hället, och magistraten hade tillätit sig egen¬
mäktiga ätgarder t. ex. att forsegla kyrkans ørgelwerk for or¬

ganisten, hvilket med annat mera den goda, gaskarmannen

med tälamod mäste forsmälta“ o. s. w. Afwen uppgaf H.,
att magistraten, Gud wet till hwars nytta, indragit 60 daler

af kapellanens, herr Swen Runbohms löne; dessa wille H.
hjelpa honom att äterfä, men att läta antingen magistraten

eller herr Swen spela mig under deres täcke pa näsan kan jag
intet täla“. Död ½ 1716. Hans efterlämnade enka hette
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Agnetta Ulf; hon beskyllades, troligen utan grund, att hafwa

falskeligen uppgifwit sin mans död hafwa inträffat ⅓, for att
fa helt tjenstär. H. lär icke haft nägra barn.
5. Laurentins Malmeen, war domkyrkokommini¬

ster i Götheborg innan han 1717 blef pastor härstädes. 1718

13 utnämndes han till prost i Listers och Bräkne härader;
dock egde han ef att befatta sig med Hoby forsamling, hwars

pastor fatt prostfullmagt. M. dog 2, 17720. Han war gift

m. Botilla Ellers, enka efter prosten Sorbonius i Jemshög.
6. Henrie Sederberg, son af handlanden Daniel

Persson och Elisabeth Didriksdotter, föddes i Stockholm 2
1670, blef student i Upsala 1684, orerade der offentligen 1692
och disputerade 1693, reste 1694 till Wittenberg och blef der

magister med främsta rummet, besökte flera universiteter och
andra märkliga ställen i Tyskland och Holland samt äterwände

1697 till faderneslandet.. 1698 prestwigdes han till kommini¬
ster wid Wermdö fors., blef 1700 extraord. pastor wid lifgar¬
det och medfölide 1702 armeen 4 Tusland. I slaget wid

Pultawa blef han tillingatagen, men Isgafs fnart pa kau¬
tion, emedan han lyckats winna ryska fältmarskalken Scheere¬
metoffs ynnest, hvilken 1711 antog honom till sin sondotters

lärare i tyskan. 1714 erhöll han en informatorsplats hos
samme mans dotter. Sedan blef han husprest hos fältmarschal¬

ken Rehnsköld och forestod en tid twänne tyska forsamlingar i

Ryßland. 1718 Aterkom han till faderneslandet och Ktertog
sin befattning säsom prest wid lifgardet, men blef 1721 pastor

härstädes och häradsprost § 17722. Hans Lanteckningar om
ryska folkets religion och seder hafwa blifmit utgifna i sed¬

nare tider. Död 2, 1733. Likpredikan öfer honom hölls
af S. Auilinius i Mörrum, Gift 1. 7 1701 m. Maria

Noræus, d. 1723 P., dotter af prosteen Erik N. pa Wermdön.

I detta äktenskap föddes en dotter som dog 1721. 2.), 17724

m. Hedwig Welshusen, hwars far war handlande och
hollandsk kommissarie i Carlshamn; hon lefde ännu 1761. De
hade twä soner, af hvilka den ene bles köpman i Danzig, och

4 döttrar, af hvilka en dog i barndommen.
7.Erasmus Trägärdh, son af kyrkoh. Lars T. i

N. Rörum, foddes 1694, blef 1719 magister och sick sig derwid
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ultimatet tillagdt, derfore att hans vena war faculteten wäl

bekant *), prestwigdes + 1721 till pastor i Qwidinge, erhöll
1734 ⅔, transport hit och utnämndes 1735 till prost i Bräkne

härad samt 1742 derjemte i Listers. Wid fyra riksdagar war

han sitt stifts ombud. Wid riksdagen 1738 wäckte han ett for¬
slag till lag for prestsyßlors tillsättning, hvilket synes hafwa
isynnerhet syftat att forekomma intriger wid prestwal och mu¬

tor till personer, som kunde hafwä inflytande pa kungliga ut¬

nämningar; i dessa hänseenden foreslogs att, sedan en ledig
forsamling bland fyra af domkapitlet foreslagne utwalt de twä,

skulle lottning afgöra hvilkendera af dessa skulle hos K. M.

foresläs till erhällande af fullmagt, samt at alla kungliga full¬
magter skulle sändas till domkapitlet, som borde utlämna dem
och emottaga lösen. Wid samma riksdag androgs Künska pre¬

sterskapets onskan, att K. Mes näd. tefold af ⅓ 17720 mätte

herefter med mera allwarsamhet af wederbörande handhafwas,
an Prinds skett, sa att hwart och ett stift må härefter for¬

soria sin i stifter Freder og att Seine herefter ma all¬
deles bliswa i näder forskonadk for sä mänga prester af fram¬

mande stift, som nu pa en tid inkommit till en stor myckenhet

mer an forr till de bäste lägenheter genom hwarzehanda insteg
säsom genom ordinarie och extraordinarie adjunkters tillsättiande
emot wanligheten wid academien samt amiralitets= och rege¬
mentspresters Lillstitiande, hvilka efter nagon uds Flopp skola

wara derättigade till de bästa lägenheter i stiftet, de äldre och
wälfortjente prestmän i stiftet till undertryck“ m. m. Efter

denna riksdags slut beklagade prosten T. sig deröfwer att han
Fräkat i blsme säsom hade han beträffande den nya scho¬

lestaten forbundit sig hos bada parterna att wilia efter sin for¬

mäga for dem arbetal Presterskaper i hela stiftet anmodades
afk ykkra sig häröfwer, och öfwerallt intygabes att man intet

ohederligt wißte med prosten T.“ Nägras ynrinden woro
dock nägot undwikande; prosten Aulin i Kropp wißte er, hwem

som bidraget till skolstatens andring, och hade aldrig derom
anmodat T.; kyrkoh. Sundius i Allerum yttrade: Säsom

wid detta pastorat aldrig bliswit klandradt mot nya staten for

Nord. Univ. Tidskr. III. 2. P. 12.
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scholorne, sa har man eheller i nägot parti warit intredseradet
kyrkoh. von Bergen lyckönskade T. dertill Latt inga indvisitions¬
anstalter bliswa gjorda med anledning af det mot honom ut¬

spridda ryktet“ kyrkoh. Hilander i Norrhwiddinge hänwiste T.
till dett godt recept for dem som räka i blome, gifwet af den

himmelske doktorn i Hjobs 16: 9. Mitt wittne är i himmelen
och den mig känner är i höjden. Den som det brukn kan med

godt samwete, finner sig godt deraf och stor lisa och rolighet i
sinnet och behöfwer intet nägen med fü frammande saker be¬

swära. Gud och herr prosteen ür forhällandet bäst bekant, men
i
jag alldeles okunnig derom. T. erhöll wid biskopswalet
Lunds stift 1747 femton röster. 1750 sökte han Mjellby pa¬

storat, men ansökningen inkom for sent; domkapitlet beklagade,
att hans önskan sällunda ei kunde winnas, och yttrade att han
gjort sig fortjent till wida større och formonligare befordran

1753 lämnade han prostetjensten. Han har utgifwit en pre¬
dikan öfwer kronobefallningsmannen Wirell, som tilletert be¬

stamt Joh. 3: 16.: Sa älskade=God morden m. m. T. afled

E. 1767. Gift 1772 m. Gecilia Luiding, f. 21
1700, d. 9 1745, dotter af foreträdaren i Qwiddinge Petrus

O. Af deras 6 soner och 7 döttrar lefde wid modrens død 3

soner och 2 döttrar, neml. Peter Lorenz, som war phil. mag.
och informator i den olycklige greswe Erik Brahes hus och

enligt et till denne gifwet löfte aldrig öfwergaf hans familie
Samuel, som skall wakit ett suille och blef stadskal i Lin¬

köping, Johan Christopher, kyrkoh. i Gjerdskaf Elsa,
gift med kyrkoh. Heerman i Gammalstorp, och Anna Chri¬
stina gift med prosteen Salomon Henschen i Runneby.

8. Johan Christopher Stricker, son af kommi¬

nistern wid Stockholms storfyrka Johan S. och Margreta Pos¬

sieth, føddes 2 1726, forkorade tidigt sin fader och sick till

styffader protes Sibelius i Alhem af Calmar stift, blef stu¬
dent i sala 1746, reste säsom innehafvare af ett res=stipen¬

dium utrikes 1750 och besökte flere tyska och hollandska högsko¬

lor, aterkom hem 1752 och prestwigdes 2, s. K. till adjunkt

hos pastorn wid Riddarholms fors. Abr. Pettersson, blef
extraord. hofpred. 1755, ord. hofpred. och pastor wid lifdrabant¬
corpsen 1764, pastor har 1768 A., titulär prost 1769, riks¬
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Lagsman. 1771, theol. doktor 1772, häradsprost 2 1781, hade

biskopsförslag i Calmar 1789 och dog 2, 1792. Han ihog¬
kommes sasom en både allwarlig och begäfwad prest; sädan
framstär han ock i nägra predikningar som han utgifwit. Af¬
wen war han en ganska kunnig man, särdeles bewandrad i

homiletisk litteratur, och egde en betydlig samling i denna gren
af litteraturen. Der Oller i Jemshög höll likpredikan öfwer

honom. Der yttras: Det stär icke i ens mans wäld att i

ett widsträckt ämbetes forwaltning wara alltid och allestädes,
der ämbetet fordrar lärarens närwarelse. Det är ock icke hwar
mans gäfwa att pa alla ställen och wid alla tillfällen wara

lika nyttig och uppbyggelig. Det är dock en redelig Herrans
prest, som hwar han finner sig kunna göra mesta gagnet, ware

sig i bokkammaren, pa predikstolen, i lärohuset, wid sjuksängen,
intet är lat i sitt arbete, intet fäfäng staende pa torget, utan
dristig, flitig, outtröttlig. Och sädan war doktor Stricker.

Desse hans werksamme egenskaper, förenade med hans goda

hjerta, har det wänner, hans beredwillighet att
tjena, hans ordhällighet i löften, hans ordentlighet sa i det

minsta som størsta — allt gjorde honom sa allmänt älskad innom,
som sökt och önskad till högre kall utom detta wördade samhälle.
Och ehuru Jesu Rike icke är af denna werden, sä är det dock

i werden, sa kunna hans tjenare icke alltid frikallas frän den
därskapen att fakta for werden, den fragheten at med lär¬

jungerne begra foretraden, hedderstecken och äroställen. Men
detta högmodet smittade aldrig wär sal. wän — om icke likt

den oskulden hos barnet, som finner ett menlöst nöje i att

wara alskad och muntrad. — Der Stricker blef 1 1768 gift

med Ulrika Elisabeth von Hauswolff, dotter af kapte¬
nen Hans Achates von H. och enka efter forutnämnde der Abra¬

ham Pettersson i Stockholm. S. hade med henne dottren

Johanna Margreta, f. 1768, och sonen Anders Chri¬

stopher, f. 1771 han dog i Wittenberg som magister 1798.
9. Johan Carl Morell, son af bruksinspektoren

Anders M. och Anna Brita Björkman, föddes i Leerbeck af
Strengnäs stift + 1754, blef student i Upsala 1774, magi¬

ster 1779, docens i theor. philos. 1780, prestwigd i Strengnäs

+ 1781, extraord. esquadronspred, wid kgl. lifgardet s. K.,
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pastorsadj. wid Jakobs pastorat i Stockholm 1783, Ard. equa¬

dronspred. 1785 och pastor 1788 wid samma regemente, ord.
kgl. hofpred. 1790, pastor här 29, 1793, tilltr. och erhöll pro¬

stetitel s. K., blef häradsprost 1807, theol. dokt. 1809, och riks¬
dagsmann 1810. Han har endast utgifwit tre predikningar,

men enligt en egenhändig uppsats i Rönb. Saml. hade han

haft planer for en større forfattarewerksamhet; han hade nem¬
ligen ämnat Lutgifwa pa latin ett Enchiridion Homileticum,
der hwarie sondags och högtidsdags evangelium skulle infö¬

ras pegreist och latin med note eritice och historice samt
3 44 dispositioner for hwarie dage; han kande flera sanna

stillen for predikstolen“ och ansag det for en forlust om deras
lyckliga inventioner och dispositioner bleswe okanda, hwar¬

fore han ämnat af en Wingärd, Flodin, Fant, Bergsten, Cal¬
lerholm m. fl. begära deras lyckligare inventioner och öfwer¬

sätta dem pa latin samt utgifwa i ofwannämnda Enchiridion,
pä det de kunde fägna forsamlingen“; täta göromäl wid
Poperensen forsamlingar hade hindat uforandet af denna

plan. Ur Mes minnestal ofmer prostinman Santesson i Mor¬
rum må ett stilprof anföras: Främmande och gäster pa for¬

den säsom alla wära fader, sigte wi med hoppets wäntande

ogon at faderneslandet, wärt rätta wandringsmäl. Resans

behag fa här lika litet som det beswär upptaga Själens hela
gladje eller forstöra det lugn. Man njuter i Gudsfruktan de

liswets fägnader, som sickas, och dermed foresmakar i dem den

ewiga gladjen, afensom man möter liswets eländen och kän¬
ner sig genom bedröwelsen renas och bewämligas for ingän¬
gen i samma ewiga lissens land. Man wet nemligen (och

denna wettenskap für i ingendera lyckans skiften wika ifrän

den wettigas hjerta), att dem som hafwa Gud kar tjena all¬

ting till det bästal. M. afted i 1818. — Gift 28 1793
m. Brita Sophia Westrell, enka efter bankokommissarien

G. Arbin. Barn: Carolina Gustawa, død i späd Alder.
Carl Georg, f. 2 1795; arklimästare, swagsint. Johan

Gustaf, d. i barndommen.
10. Carl Ludwig Wählin, son af auditören wid

Södermanlands regemtte Arwid W., prestson frän Skabersjö,

och M. C. Nelander, dotter af prof. Johan N. (se I. 300),
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fødes i Lund 7 1787, intogs pa Linköpings gymnasium

1801, bles student 1805, magister 1808, prestwigd 1. 1811,
pastorsadj. wid Clara fors. i Stockholm 1814, tjenstg. kongl.

hofpr. 1, 1815, pastor här 2, 1819, tilltr. 1820 och erhöll

s. K. prostetitel, dömdes med anledning deraf att han wigt en
winna som ei fyllt 15 ar ämbetet och pastoratet forlustig
men sick genom kgl. näd behälla båda; nägra är derefter be¬
gärde han och erhöll 1844 entledigande frän pastoratet samt

afflyttade frän orten. — Gift d. 1820 med Magdalena

Maria Charlotta Tersmeden, dotter af ryttmäst. Herman
Adolf T.

Skrifter se Lunds stifts matrikel 1842.
Hans predikan pa andra prestmötesdagen 1826 har till

ingängsspräk 2 Chr. 29, 11., till tert 2 Pet.. 1, 10. Joch till
amne: Ett uppmuntringsord till Tjenatena, som Herren ut¬

kort: Warer icke forsumlige att sta for Honom, att I mägen

gora der utforelse fast — — — Wi skola sta for Her¬
Lawe seit — bepröfwade och ostraffelige
arbetare, som rätt dela sanningens ord, bedjande Gud, att Han

will uppläta oß Ordets dörr till att tala Christi hemlighet.
Med wära läppar skola wi bewara lärong, wi skola uppen¬

bara for menniskorna allt Guds räd om deras salighet, for¬

kunnande wär Herras Jesu Christi död till deß Han kommer.

Ja, med det helige Ordet — till lärdom og underwisning
allom bem, som begüra skal til det hopp som i oß är, och de

der gerna lära wilja; till stadfästelse for dem, som dro uti

tron swage och wacklande; till förloßning for dem, som, i syn¬

dens traldom fängne, sucka efter Guds barns saliga frihet;
till hugswalelse och tröst for de betungade själar, som bärande

sing synders samweden, icke drista sig skamtrada till nädastolen;

till warning och wäckelse for de säkre fyndare, som, menande,
att med dem stär wäl till, sowa i en falsk frid; och foraktan¬
de den tillbjudna näden i Christo Jesu, wandra den wäg som
bred är och drager till fördömelsen. — Upp har, du Her¬

rans utkorade Redskapi Du Wingärdsman: Du Siare — Här
ar banan, der du skall winna dina segrar, här är odlingsfal¬

tet, der du skall berga ding skördar. Här du Apostla=Tunga
ar det dig sagdt: upplät digt Upplät dig, att werden till
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frälsning och salighet predika Honom, den korsfästan, i hvars
namn skola sig böja all knän, deras som i himmelen, pa for¬

den och under jorden Kro. Upplät dig och tala Ditt bassung¬
ljud for det otrogna och syndiga Jericho, men hugswala mild

och ljuflig med kjudet af det stilla wäder, uti hvilket Elias

fornam Herran: Upplät dig att lära Ynglingarna ostrafflig¬
hetens wäg och att underwisa de Gamla om de gräck härens

hederskrong: Upplät dig att tala — for forskarnn om konunga¬

spirans answar, for folken og grehetens och lydnadens pligter,
att helga krigadenas frard til fosterlandets, sanningens och
dygdens wern; att tolka i Helgedomen Herrans Bibel och in¬

for Domaresätena Herrans Lagbok. In, här är det wi skola

sta for Herran med det heliga Ordet, — icke det ordet, som ar
den werldsliga wishetens lärdomswäder, och som gär till brat
men ikke till själen, säsom ljudet af den klingande malmen,
säsom bullret af wisorna, dem Herren ef orkar höra; icke det
kanslotomma, fattiga, fäfängliga Ordet, som ar ett kønskeligt

präl och liknar det forwinande blomsttet almarken. Nei

men det ærdetsom at Godserst til salighet allom dem
som tro; det ordet som sonderslär berg sasom en hammare och
atskiljer märg och ben säsom ett spjut; det ordet, som, da det

klingade frän Dawids psaltare, lugnade den qwalde Sauls

hjerta; det ordet, for hvilket Jesu fiender fordom föllo till
rygga, och med hvilket Petrus wänn 3000 själar pa en dag¬
Da intet udrag af den previke, som hvis 3 forsta prest¬

mötesdagen 1826, bliswit intaget wid forfattarens, prosten I.

Ahnfelts, biographi (I. 380), sa anföra wi ett sädant har till

jemförelse med hwad som här ofwan och sid. 219 f. anførdt bliswit
ur de twa andre synodalpredikningarn af samma ar; wi an¬

fora det sä mycket heldte, som prösten Ars predikan till inne¬
häll och form fordelaktigt utmärker sig framfor de twänne af¬

dra. Texten Ar Eph. 1, 4 och ämnet: Guds ewiga beslut
om mensklighetens forloßning och salighet i Christo, säsom en

handling af outgrundelig Wisdom och Karler Wi kunna
icke egentligen tala om ett forutseende eller forutbestämmande
hos Gud, som utom tidsförhällande ser allt och afgör allt;
men da nägot i tiden uppenbaras och saledes ingär i kedjan

af werldsregeringen, säge wi det wara forutsedt och förutbe¬
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stændt af Gud, emedan det inträffar och kan blott inträffa
under de omständigheter, i det sammanhang af orsaker och

werkningar, som den Ewiga Wisheten har ordnat och fastställt.
Sadant mäste man tänka sig forhällandet med den forloning,

som i Christo Jesu skedd är. Denna förloßning kunde forst
i tidens fullbordan uppenbaras pä jorden; men den war icke

det mindre en ewig handling, war hos den Gamle af dagar

beslutad före werdens begynnelse. Gud hafter utwalt oß
i Christo forr an werdens grund lagd war. Detta Gudom¬

liga ord upplyser oß huru wi skola anse Guds wilja och räd
om wär salighet, nemligen icke säsom nägot forst i tiden for¬

anledt och betingadt, utan säsom en ursprunglig näd, säsom ett
af ewighet fattadt beslut. Föga öfwertänkt är den mening
att Gud først efter syndafallet skulle hafwa sort for wärädd¬

ning, att han, lik en kortseende menniska, ei skulle hafra tänkt
pa hjelpen forr in nöden war kommen. Jo, innan han daga¬
des den olliga stunden, da stoftet upphäfde sig mot sin Ska¬

pare, innan sønder standen kom i werden, hade den

skonande näden, den allt forlätande mildheten tänkt pa oß till
det bästa och utwalt oß i Christo. Forsoningens näd är

jemnärig med skapelsens; de woro begge i den himmelske Fadrens

hjerta af ewighet forenade. Han har ei allenast forlossat,
Han har afen skapat oß genom Sonnen; Honom forutan —
säger Johannes Arintet gjordt, det gjordt in I sjelfwa
Skapelsens handling ingie menniskans forsoning, säsom al¬

strande tanke, säsom beslut; den war det gudommeliga frö, som
i sinom tid skulle utwecklas i menskligheten och i högre bety¬

delse fullborda prophetiens ord: Dryper, I Himlar, owan¬
efter och skyn regne rättfärdighet, jorden öppne sig och bäre

salighet. Christi uppenbarelse blef menniskohistoriens både

forklaring och medelpunkt. Pa honom häntydde forntiden och
wid honom hwilar den närwarande; Han war Fadernas

längtan och hopp, likasom Han är wär karlek och fullbor¬

dan. Men hwad som i tiden behöfde forberedelse och ut¬
weckling, war i den Ewiges räd pa en gäng gifwet. Forso¬
ningen i Christo hörde till sjelfra werldsplanen och war den

stora gudomliga handling, kring hvilken allt af ewighet wän¬

de sig.
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11. Christopher Isak Heurlin, f. i Asheda af
Wexjo stift 2, 1786, blef magister i Lund 1808, docens i

mathematik 1810, ekonomie adj. 1813, philos. lektor i Wexis
1816, kyrkoh. i Tolg af Wexis stift 1822, domprost i Wexis
1829, biskop öfwer Gottlands stift 1838, tog afsked frän denna
befattning och blef pastor i Fellingsbro af Westeräs stift 1841,
konungens ofwerhofpredikant och ordensbiskop i survipance
s.

K., statsräd och chef for eceles. exped. 1842, lämnade denna

befattning 1844, blef pastor härstädes + 1846, tilltr. strax
inkømsterne och Kjöt dem till ⅓ 1849, da han, efter att 2
1847 hafwa blifit utnämnd till biskop i Wexis, afen till¬

trädde biskopslönen derstädes. Wi hänwisa for öfrigt till bio¬

graphiskt lexikon, 6. pag. 13841 och Wexis stifts matri¬
kel 1848.

12. Carl Magnus Westdahl, son af en under¬

officer, foddes i Ostra Thorsas af Wegio stift 22 1798, blef
student 1817, prestwigd i Wexis 2 1821, phil. mag. Lund

1823, tjenstgjorde 1823—1834 Kathollige i Jon¬
köping, blef stædskomminister der 1834, titulär kgl. hospred.

1841, pastor wid Smälands grenadierbatalson 1843, pastor

har i 1848, tilltr. 1849 och erhöll s. K. prostetitel.

Gift 2 1835 m. Pauline Cronhjelm, dotter af
greswe Polycarpus C. Barn: Carl, f. 1836, student.
Helga, f. 1838. — Gustaf, f. 1841. — Ida, f. 1843.

Alfred Johannes, f. 1848 Arten Märia, f. 1852.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

Stadskomministrat i Carlshamn.

1. Mans Christophersson Frostman, smälän¬
ning, blef stadskom. här 7 1682 och dog 1691. —Gift m.

Gunilla Olsdotter Osander. Sønen Nils war past.

Knästorp.
2. Jöns Gullbärg erhöll 1673 indigenatsrätt i Lunds

stift. Han gjorde sig som student kand for mindre wacker
conduite (jfr. sid. 139), men blef likwäl omkring 1675 rektor
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wid Carlshamns skola, prestwig till kastellspredikant der 1
1686, stadskom. 1891. Som rektor hade han 40 daler i

lön, som kastellspred. 80 och som kapellan 160, utom en del
obetydliga ertra=inkomster; hans hushäll utgjordes pa sednare

aren af 15 personer. Befordran till pastorat sökte han for¬

gäfwes flere gänger, t. ex. 1695, da han med anförande af

sina ofwan omförmälde lefnadshändelser och omständigheter
anhöll att domkapitlet wille gunstigt befordra hans lycka, for

hvilken tidpunkten nu syntes wara inne, da han fornummit

att underskedelige pastorer i Skäne woro med döden aflidna,
deras själar Gud fröjdet och emedan en mans död är, som

man plägar säga, annars mans bröd Han dog af pest 1711.
Af samma sjukdom dog afven hans hustru Ingeborg Hom¬
mer (prosten C. Hammeri syster) och en dotter som war tro¬

lofwad med O. Lundahl, sedan pastor i Fullestad. Sonen
Häkan war kastellspred. i Carlshamn och dog afen 1711
af Pest. annan son, wid namn Pal, war klockare pa Ifö.

3. Sir irk, see wid St. Kö¬
pinge IV. 110.
4. Thomas Ringh, son af past. i Ifwetofta Petrus

R., blef prestwigd till stadskomminister här 7 1721 och dog
1731 efterlämnande hustru och barn; hustrun hette Christina
Barck.

181

2.

R.) 2

5. Hans Sørbonius synes hafwa warit stadskom.
samtidigt med Ringh; se wid Riseberga IV. 212.
6. Märten Kremer, son af handlanden Dittlof K.

och Maria Rahm, foddes i Carlshamn V., 1702, blef student

1721, prestwigd 9 1730 pa kallelse af prosten Sederberg
stadskom. 1732 och dog — 1734. Hans enka hette Katrina

Elisabeth Kröger.
7. Carl Kröger 1735—1745; se wid Minsläf IV.

317.

8. Salomon Hensehen 1745—1757, se wid Run¬
neby s. 216.
9. Michael Heerman 1757—1765; se wid Gam¬

malstorp. Samtidigt med honom blef enligt magistratens
onskan
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10. Nils Winge stadskom. 1757. Han hade bkifmit
student 1740 och prest 1744. Död 1767 efterlämnande enka
wid

namn Johanna.
11. Anders Lanærns 1767— 1781, se wid Ingels¬

torp IV. 97.
12. Isak Björek 1782—17975se wid Cimbris IV. 49.

13. Abraham Bergelin 1797—1808; se wid Hör
III. 43.

14. Swen Widing 18081827, se wid Onestad

IV 311.
15. Bengt Jakob Nelander 1828—1834; se wid

Högestad II. 353.
16. Jonas Gustaf Malmqwist 1834—1841, se
wid Twing s. 245.

17. Per Erik Gustaf Gullander 1841—1848.

se wid Söllwesborg.
18. Rudolph Schultz, son af handlanden K
och Rebecka Humble, føddes i Carlsham 18, bef stu¬

dent 1827, Pestwind M. 1886. Fenstgjorde dels i Carlshamn

deels i Afarum frän 1842, blef stadskomminister i 1847,
tilltr. 1848.

Kyrkoherdar i alaryd och Kryd.
1. Laurits Hansen Brunck prestwigdes till mi¬
nister verbi Deit wid dessa forsamlingar ⅓ 1567 och fore¬

kommer som pastor här 1584.

2. Bengt Hansen war pastor här 1610 och ännu

1621. I V. B. är antecknadt 1615 att han war en hedderlig
och from man samt skötte sit kall samwetsgrannt. Afwen 1617
berømmes han for gudsfruktan och ämbetsnit. 1621 fick han

till medhjelpare Laur. Christophersson, som sedan blef pastor i

Lyckeby.
3. Laurits Nielsen Asserous, hwars tillnamn

lärer skola utmärka att han war frän Afarum, war son af
pastorn derstädes Niels Olsson, underwistes en tid i Malms
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af sin swäger Bertil Knudsen (se VI. 78) och skuderade sedan
utrikes. 1624 omnämnes han som pastor här. I V. B. är

antecknadt att han, ehuru liten till wärten, hade stora gäfwor
och stark röst, att han skötte sin tjenst nitiskt och att nattwards¬

ungdomen war wäl underwisad. 1635 omnämnes han som

pastor; troligen war han det ännu 1640. Han har utgifwit
en versisierad oration om profeten Jonæ sändning till Niniwe
och Anscriptionum Seelandicarum Danie Antigrapha. En

son, wid namn Nils Laur. Fulesang, war 1651 fängen i
Turkiet.
4. Mats Jörgensön Kock, som skall härstammat

frän Tyskland, prestwigdes till pastor här 7 1642, war det
till 1677 och pa sednare Kren häradsprost. Fryrell berättar i

sin Swenska Historia 15de delen, att prosten i Hällaryd warit

swärfar at en kronofogde i Blekinge=wid nämne Masius Kö¬
nig), hvilken hade sä stort anseende att han kallades Ble¬

Angen. Emedan han war utmärkt genom sin trohet mot

Cark Klagen tilig forföljere af snapphanarna, efter¬
sattes han ofta af dessa. Dä de engäng forgäfwes sökte ho¬
nom i Hällaryds prestgärd, togo de prosten och släpade honom

mellan twä hästar till Christianstad, der han blef halshuggen.

Uti Lunds domkapitels handlingar finnes wäl den uppgiften,
att Mats Kock bliswit fängslig ford till Christianstad och der
dött 2 1677, men att han bliswit halshuggen nämnes der

icke. Att sa skeit, ar samycket mindre troligt, som kgl. br.

1, 1679, hvilket anbefaller att Mats Kocks hus genom en
son eller mäg borde konserveras wid Hällaryds pastorat, icke
omnämner att herr Mats bliswit halshuggen, utan blott att

han for sin trohet mot sin rätta ofmerhet bliswit fängslad och

i fängenskapen aflidit. Hans hustru Karin von der Wette,

d. 1893, war dotter af en kronobefallingsman i Blekinge.
De hade 12 soner och 4 döttrar. Af sinerna, hvilka kallade

sig Coccius, nämnas följande ätta: Jöran, p. i Mjellby.
Henrik, p. i Twing. Jöns, klockare härstädes. Jakob, p.

härstädes. Johan, p. i O. Ljungby. Mathias, p. i Wa¬

densjö. Christian, p. i Mörrum. Simon, p. i Ofraby.

*) Han war 1684 borgmästare i Carlshamn.
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5. Jakob Matsson Coccius eller Kock, den for¬

res son och född härstädes omkring 1652, predikade under
krigsren efter fadrens död och hade redan pa hösten 1680 fätt
löfte om pastoratet, säwida han dertill fanns kapabel. 1681

— blef han pastor, responderade wid prestmöte 1697 och dog
1711 formodligen af den da grasserande pesten. Han war gift
twä gänger; forsta hustrun hette Sinius och war syster till pro¬

sten Sinius i Brunnby; hon dog 1702. En hans son, wid
namn Mathias, war klockgret härstädes
6. Fus=Stobæus, som war son af Anders Jönsson,

past. i Stoby, war pastor wid sodra skanska rytteriet och tjenst¬
gjorde under pesttiden 1711 pä Bäckaskog Licke, utan størsta
hassarde, enl. öfwerste Ornstedts bref, genom hvilket han re¬

kommenderaade S. till Ifö pastorat. I Mars 1712 erhöll han
kgl. senatens fullmagt pa Hällaryds pastorat. Wid prestmöte

1714 war han respondens. Han war Lilla beryktad for sni¬
kenhet“ och formanades af domkapitlet att med wahrsamhet
a.

handtera med sina prästrättigheter hes allmegen, han sjælf
tykte sig haftg warit mysket billig, da han taget 20 daler i
likstol i stallet for en ko. Wid prostwal i Bräkne härad 1735
erhöll Stobæus en röst och Trägärdh i Carlshamn en, hwar¬

efter domkapitlet beslöt att skrifwa till den forre, att da han

nedsände sing exponenda for fullmagten, hade han att undfä

densamma pa probsteriet i Bräkne härade; men S. afsade sig

prostetjensten. 1742 foreskogs han till Christianstads pastorat.

1752 antog han till vice pastor Anders Thorn, som ock gifte
sig med hans dotter. Da hon följande äret dog, wille S. blifwa af
med Thörn och forklarade det dememellan uppgjorda kontraktet for

olagligt, emedan presterna icke ogde zätt att at annann person öf¬
werläta sina inkomster“. Död i 1761. Han war gift med

foreträdarens enka, som öfwerlede äfwen sin sednare man och
dog 2 1761., Sonen Andreas blef pastor i Gammalstorp;
en dotter war gift med kastellspredikanten Joh. Georg Coccius

i Carlshamn. — Elmgren omnämner att S. skrifwit den läng

och härd wisal om de danskes nederlag wid Helsingborg.
7.Nils Magnus Windelius, fodd omkring 1722,

blef notarie i amir. kons. i Carlskrona 1748, prestwigd 1752,

lärare wid skeeppsgosseskolan 1756, pastor härstädes . 1762,
V.

19
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titulär prost 1792. Död — 1793. - Domkapitlet, anmodade
1748 prosteen Frodell att skaffa kunskap om Churuwida studen¬

ten Windelius, hvilken i twe är warit informator hos kyrkoh.

Wankif i Lösen, derstädes hade befattat sig med predikande,
sedan han pa ett helt ognständigt och okyskt sätt sig hos be¬

mälte kyrkoherde uppfort, det man dock ei wille formoda¬
Frodell berättade i s. a. att W. predikat en gäng under
pastors sjuklighet samt war wigd med Constantia Lorich,
den han under äktenskapslöfte häfdat, hvilket han hjerteligen

ängrade. Döttrarna Dorothea Sophia, Ewa Eleonora,
Constantia Magdalena och Beata Juliana sökte näd¬
Kr efter fadren. En af dem blef gift m. O. Carlsson, pastor

härstädes.

8. Per Wankif, son af prosten Nils W. 1 Lösen,

föddes der 1740, blef student 1757, prestwigd m. 1762, pa¬
stor härstädes 1793, tilltr. 1795. Død 28 1821. - Gift m.

Kürkiske Fisa Bruzelius, f. 1749, d. 1814, dotter af
prosten Nils Bisksborg og foruk gift 1782. 1789 med
regementspastorn Hans Peter Hageberg. Dottren Katrina

dog ogift 1828.
9. Olof Carlsson, son af en smed och född i Osters¬
löf 2 1759, blef student 1778, prestwigd 2 1785, titulär
vice pastor 1794, innehaware af klockarelägenhefen i Hoby,
pastor. Hr. 1822, tillir. 1823. Böd L. 1829. — Gift m.

en detter af prosten Windelius härstädes. Barn: Constan¬

tia Carolina, f. 1800.
10. Suno Häkansson, son af bonden Häkan Johns¬

son och Ingar Sonesdøtter i Hällaryd, föddes + 1781, gick
i Carlshamns skola, blef studen 1807, prestwigd 28 1809,

pastor härstädes 2 1831, tilltr. 1832 Scheerhöll prostetitel
1842. Död — 1856. — Gift 1. 1819 m. Hedwig Bene¬

dikta Holst, f. 1799, død 1830, dotter af prosteen H. i Ty¬
gelsis. Barn: Ingrid Carolina, f. 22 1819, g. m. hand¬

landen C. D. Kröger. — Nils Christopher f. — 1822,
kontorsskrifware. — Helena Christina, f. — 1827. 2.

1 1836 m. Maria Sallin, dotter af sjökapten P. Sallin
och Katring Johnsson.
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11. Anders Westrin, son af kyrkoh. i Wanstad Per
W., føddes i Billinge 2. 1798, blef student 1816, prestwigd

2. 1823, innehafware af klockarelägenheten i Afarum 1839,

prebendekomminister der 1846, kyrkoherde härstädes 2. 1857,
tilltr. 1859.
Gift 1839 m. Carolina Augusta Sylwander, det¬

ter af hofkamrer Jonas S. och Charl. Lov. Rönnow. Barn:

Theodor, f. 1840. Hilda Charlotta Sophia f. 1841.
Hedda Wilhelmina Caroline, f. 1842. Adolf, f. 1847.
Berta Mathilda, f. 1848. Jonas August, f. 1849.

Kyrkoherdar i Hoby och Gljehult.
1. Mathias

war 1330 curatus i Hoby samt prost

n (ERIE *
2. Canutus Eschillt eftert derhonon och hade

och kommissarie for hela Blekinge.

samme tilburg 46. i 71.
3. Rymarus war prest här 1419.
4. Laurits Jakobsson uppgifwes hafwa warit här

1539.
5.

Sigward skall warit prest här 1560, men samma

1
ar bliswit uffatte.

.

.

.

17

6. Foren Moensen, fødd i Lund, blef Prest 1561
och tjenstgjorde derefter i tre är i Lösen, hwarefter ham af

swenskarna blef tillfängatagen och hölls fängslig i sju är.

1571 blef han pastor härstädes, nämnes 1574 som prost i
Bräkne härad, 1600 äfwensom 1610 ocks i Listers härad och
dog 7 1621. — Gift 1 m. Margreta Larsdotter frän

Landskrona, d. 18 1588. Barn: Magnus, dog som fadrens
—
Hans,
medhjelpare. — Jörgen, fadrens efterträdare.

prost i Runneby. 2. m. Katrina Jönsdotter frän Helsing¬

borg, d. 2 1613.
7. Jörgen Jörgensen prestwigdes i Lund 1 1620

till medhjelpare at sin fader härstädes, efter hwars död han
blef pastor 1621. Wid biskopsvisitation 1624 höll han den
enfaldig och olärd predikan sädan war han ock fjelf, men
492
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tjenstaktig och tacksamt Han underwiste sjelf nattwardsung¬

dommen, hwars kunskap war tillfredsställande. Wid visitation
1631 bewittnade forsamlingen pastors nit i ämbetet. Død

1639. — Hans hustru hette Hellewig. Fem deras barn
aro kanda, nemligen sonerna Mäns och Bengt, af hvilka

den forre war tingsfogde, och döttrarna Katrina, Marna
g. m. S. Albin, pastor har, och Hellewig, g. 1. m. P.

Albin, 2. m. H. de Fine, pastorer i Hjortsberga.

8. Dawid Dawidsson Walke blef pastor har i
1639 och dog 1645.
9. Sigwardt Nielsen Huid eller Albin, prestson

frän Hjortsberga, blef efter skolgäng i Lund student i Köpen¬

hamn 1636 och prestwigdes till pastor härstädes 2½ 1645
Han pastods hafwa slagit under sig en 5, som Aldre tider

icke tillhört wiß person, utan af hwem som helst begagnats.
Biskop Winstrup klagade 1660 hos generalguvernören öfwer
det forteyck som presterna i Plekinge lede formedelst haarde

og egenwillige inger i sardeles herr Sigwardt Niels¬

son i Hoby, som af en Ritmester och hans folk paa det høieste
beswærges, saa att alle forundrer sig hvorledis hand endnu

kand hafve det törre bröd udi huuset for sig og sine mange

børn Död 7 1667. — Gift m. Marna Jörgensdotter,
prestdotter pa stallet. Barn: Jöran, guldsmed Carlskrona.

Michael. Anna, g. m. kyrkoh. i Mörrum Søren Matson

Relin Katring, g. m. ryttmästaren Jonas Ohrling. Elsa,
g. m. Hans Corvin, kapellan i Runneby. Christensa, g.
m. Chr. Findorph, prost dersammastädes. Per, past. i Runneby.

Deputom 4 soner, Georg, Nils, Sigward och Johan, hvilka

dogo i späd Ader. Enkam chade ärligt underhäll af efterträ¬

daren, men forlorade det pa fatt som i nästa biographi skall
nämnas; hon lefde ännu 1689.

10. Bertel Bertelsson Aquilonius war son af
prosten Bertel Knutsson A. i Löderup. Fadren begärde 1641

for honom tillätelse att studera i Sors. Om den wanns är
ei tändt. Han hade studerat utrikes och der bliswit magister,
da han 1662 blef biskop Winstrups domesticus. Biskopen re¬

kommenderade honom 1663 2½, hos generalqupernören, inty¬

gande honom wara den gudfryetig, lærd og skickelig mandh,
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den der mange aar hafde wæret udenlansz og studeret bisko¬

pen tillade: Gud wil saadant igien rigeligen belönne og

Jeg for min Person skal giøre alt hwis Ed. Höggrefl. Excell.

kand være til ære, tieniste og Velgefaldh'. Huruwida han
ar den Bertel Aquikonius, som 1666 war i fräga till eloquen¬

tie professionen i Lund, ar ei kandt, ehuru det i anseende till
hans peregrinationer och utrikes wunna lärdomsgrad synes

troligt. Han prestwigdes till pastor härstädes 22 1667. Han
molesterades mycket af ett par søedsstrare inom pastoratet.
Göthat hofritt fastader i bref 7, 1672 biskopens uppmärksam¬

het pa de emellan twänne öfwerdädige och argränige perso¬
ner Hans Mickelsson och Bengt Jöransson sampt kyrkioherden

mäster Barthel och hans broder Herr Lars Auilonios passe¬

rade acter om det otildige och förargelige leswerne, som nu
een tidh gionom bemälte Boffwars argsinnige anstiftan och
tumultusse upwäckande uthi Hoffby forsamlingh, dhes menig¬

het och merbemälte Mäster Barthel emellan isynnerhet=askat
hafwer; biskopen anmodedes med ellingst Athälla

forsamlingersatte wisessin in Nillbørligheder och lydnad.

Genom hoftättens utslag af samma datum dömdes klosgren i

Hoby Wilhelm Andersson till afsättning, vi anseende till den
särdeles forgriplighet, som han wid owäsendet emellan mäster
Barthel och Bengt Jöransson lätit forspörja med allehanda

otidigt blammande och olydno inför rätta, samt uthi hans
embetes och gudstænstens forstande, som med bewiste

ministerie och sæbflammation uthi Mäster Bartheks forfökjelse
samt beträdde Guds namns mißbruk och begängne menede med

annat slikt forargeligt Afwen blef prestenkan Marna Albin

frändömd den pension, hon dittills af mäster Barthel ätnjutit,
lemedan hon igenom hwavjehande befundne conspirationer till

dhenna oredan och derunder utgjutna injurier och fortryck

emot mäster=Barthel hawer gjort sig samma beneficio och

forunningh förlustigad och owärdigh' 1675 omnämnes mäster
Bertel säsom häradsprost. I bref 2 s. K. gifwer biskopen
honom en tillrättawisning derfore att han underlätit att wid

landemötet 1674 tillkännagifwa klockarevacansen i Mjellby,
der nu klockaren i Gammalstorp skaffat sig kallelsebref utan sin

pastors wetskap; biskopen tyckte, att prosten ligesom stilletiendes
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colluderede och consenterede i detta oskick och Klade honom att
Landerledis tage sitt Embedis plicht i act“ samt anbefallde

inquisition om saken. Den antagne klockaren sick likwäl bliswa

war wid tjensten, och en annan, som biskopen ditsändt for att
sköta den, mäste träda tillbaka. 1676 gick mäster Bertel öfwer till
Danmark. Säsom anledning härtill uppgifwes, att hans bror

studenten Cornelius Auilonius, mördat en bonde i forsamlin¬
gen och att prosten fruktade att blifwa anseedd for delaktig i
brottet; troligen hafwa båda stätt i forbindelse med snapp¬
hanarna. Hoby forsamling skref 1680 till biskopen och bad
att fä behälla L. Schlyter som prest; man befarade att mäster

Bertel, som war af alla predikstolarna i häradet aflyst och

gjord fogelfri skulle äterkomma och göra anspräk pa att 5

behälla kallet.

— 44

11. Lars H. Sehlytter warison af en borgmästare
i Runneby och född der 1 1646 eller 1647. En af forfaderna

sagtigeden forste Lutherske predikanten i Rostock, och släg¬
ten sa ere haft utwandrat fran Bra¬
bant. Lars S. gick først i Rünneby skola och sedan i Lunds

och blef 1666 student i Greifswald. Om han, sasom det upp¬

gifwes, under sin skolgäng och sin studenttid haft H. Spegel

(sedermera ärkebiskopen) till kamrat, sa torde han wäl ock hafwa
studerat i Köpenhamn. Sedan kom han till Lundloch war der
wid universitetets inwigning samt har derefor Londitioner
i

Sterkholm och Apot. Omling 1672 kallades han till prest

af Frkoh. Bager i Fridlefstad, hwars mäg han imnade bliswa,
och prestwigdes af biskop Schütte i Calmar. Af riksrädet C.

G. Wrangel erhöll han.. 1672 survivance pa Fridlefstad och
af regeringen Cha sor tillforfakran om succession till Rödeby
socken. Sedan Bertel Aquilonius færgewit sit kall, sändes
S. hit for att sköta ämbetet och erhöll i November 1676 Ebbe
Ulfelds och Pontus de la Gardies interimsfullsachwilken

1677 24 af konungen bekräftades. Sasom swenskt sinnad
blef han af danskarna gripen kort efter sin ankomst hit och satt

i fängsligt forwar i Carlshamn till julafton s. K. Hans hus

skall blifmit plundradt af snapphanarna. Folket i pastoratet
war i allmänhet mycket wildt i början af hans pastorstid.

Wid prostevacans 1711 och 1716 forordnades S. att foresta
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tjensten och blef 1712 , prost öfer sin egen forsamling.
Ehurn han kort derefter afstod pastoratet, lärer han likwäl
annu länge kunnat wara werksam. Död. 22, 1729. - Gift
1681 m. Elisabeth Opman, dotter af kyrkoh. i Opmanna

Nils Olsson; høn skall bliswit 100 är gammal. De hade tre

soner och tre döttrar, som hunno mogen Alder. Sonen Her¬
man war rädman i Carlshamn och fader till præsten S
Schlüter i Borgeby. En dotter war gift med rädman Pihl¬

gard i Carlshamn, en med fødrens efterträdare ochen, Katri¬
na benänn, war. 1716 ogift.

12. Torbern Bernzerus, son af past. i W. Karleby
Johan B., blef student 1704, examinerades af domkapitlet 24

1709 och prestwigdes he s. K. till tjenstgöring i Ossio, Tos¬
sjö, Munkaljungby och Engelholm. 1713 blef han enligt pro¬

sten Schlyters ansökning befullmäktigad till pastor härstädes
men dog redan följande äret den 18 April. Ett oordentligt
lefnadssätt skall hafwa päskyndat hans död. Han warigs¬

med Schlyters dotter, som blef omgift med eftertraders.
*

13. Paller rork war Landskronabo och blef student

1707, prestwigdes 2 1712 till komminister i Asarum ock
blef 1716 pa prosten Schlyters ansökning af K. M. befull¬

mägtigad till pastor här utan domkapitlets medwerkan. Dä

B. inställde sig for att forhöras och derefter undfa fullmagten,
befanns han swag i studier och derjemte mägta enfaldig, saatt

prof. Ihrerwille at domkapittet, skulle underkung honom; dock
stadnade man wid att älägga honom att wid en bliswande
examen idagalägga bättre insigter, och skulle emedlertid Schly¬
ter icke till honom utlämna fullmagten. Denna lär B. ocksä
i Ses tid aldrig fatt i handom, Den gamle prosten berättas

hafwa med tillhjelp af en student skött de flesta pastorsgöro¬

mälen, medan B. tillbragte sin tid i syßlolöshet. Barnun¬
derwisningen forsummades, sa att mänga ei kunde läsa innan¬
till. 1732 begärde B. adjunkt, och dømkapitlet missiverade

till hans biträde Gudmund Brock, som war hans kusin och

jemnärig med honom; han trodde sig af denne, säsom en gam¬
mal och meriterad man, icke kunna wänta den subordination

som af en yngre och begarde att i stallet fa studenten Dine
Otto Hörlin. I sitt swar päminte domkapitlet B. Latt obser¬
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ven casus uti grammatican, när han hädanefter skrifwer“
B. dog P. 1747. - Gift med Anna Sophia Sehlytter.

Deras son Torbern blef pastor i Ifwetofta; dottren Elisa¬

beth Judith war gift m. kyrkoh. Ring i Röke.
14. Jöns Brock, son af kyrkoh. i Löwestad Christo¬

pher B., føddes derstädes 2 1716 (enligt en i domkapitlets
archiv befintlig originalattest; annars uppgifwes 2, 1714)

och blef student 1729. Han ärfde formögenhet efter foral¬

drarna och lärer under sin studenttid warit hwad man kallar

sprätt, men bortlade detta, da han under en sjukdom bliswit
tungsint. 17738 22, prestwigdes han till husprest hos excellen¬

sen Härd pa Herrestad, blef phil. mag. s. K., extraord. pred.

wid lifgardet 1739, folide regemetet till Finland 1741, blef
pastor wid samma regemte 1745, pastor här 24 1749, härads¬
prost 1753, presiderede wid prestmöte 1757, afsade sig proste¬
tjensten 1781, foreslogs till theol. dokt. 1793, men dog innan
ning hann att ske, 7 s. K. Han skal hafwa haft en

stätlig samt useende samt Kinstit mycken akt¬
ning. Prosten Santesse var i likpredikan öfwer honom.
Wid mitt sista besök och ensliga rörande samtal fann jag i

honom en bedagad Simeon med Jessum pa Trones armar och
den hel. Anda i hjertat, liggande i en stadig själens uppwakt¬
ning infor sin Herres thron och forbidande utslaget till sin for¬

loßning. Han talade omist od som en ilsten skyrkning, all¬
deleswigsom skikengrian Gif 2. 1745 m. Christina

Røginn Osterman, dotter af en kopparslagare i Stockholm;
hon war født 1724 och dog 1763. De hade tre soner och tre

döttrar. Af de forra dog Carl Adolf i Batawia i Hollandsk

tjenst 1771, Christopher föll i en duell for ett forrädisk
skott, och Johan Gustaf war kapten wid Kronobergs rege¬

mente. Dottren Ulrika war gift med prosken doktor Wolff
i Carlskrona.

14

15. Nils Hallstrøm, 1793—1808; se bland ami¬

ralitetssuperintendenter i Carlskrona.
16. Johan Anders Quiding, son af kyrkoh. Johan

O. i Nättraby, føddes 1778, blef student i Abo 1796, magi¬

ster dersammastädes 1802, prestwigd i Borgs + 1804, öfer¬

lärare i Barnhusskolan pa Sweaborg s. K., rektor wid Carls¬
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krona sola 1807, pastor här 1, 1810, tilltr. 1811, titulär
prost 1817. Död P. 1818. — Gift m. Carolina Mar¬

greta Schweder hwars far war kammarräd; hon blef se¬
dan g. m. pastorsadj. och innehafwaren af klockarelägenheten
i Kiaby M. Angelin. O. hade 3 soner, Carl Olof, kam¬
marskrifwate wid flottan i Carlskrona, Wilhelm Ossian,

handlande i Carlskrona, och Johan Anders, notarie wid

domkapitlet i Lund.

3

*—

17. Carl Peter Wulff, son af en kofferdiskeppare
och född i Calmar J 1787, blef student 1805, magister 1811,

lärare wid skeppsgosseskolan i Carlskrona 1812, notarie i

amir. kons. 1816, prestwigd 7. 1817, pastor härstädes 2.
1819, tilltr. 1821 och erhöll prostetitel 1824. Død 7 1847.

Gift m. Carin Runkrantz, dotter af theol. lekt. Carl R.
i Calmar. Barn: Carl Rudolph, f. 2 1822, pastorsadj.

Carin, f. 2 1824. Henrik August, f. 2,4826.
Emilia, f. 2. 1828, g. 2. 1848 m. pastorged. och in¬

nehaware af klogarelagenbeten härstädes C. A. Pihl. Au¬
gusta Sophia, f. 2½ 1830, g. 1853 m. vice pastorn

G. W. Landgreen. Johan Wilhelm, f. 22, 1833. Hilde¬

gard Amalia, f. — 1835.
18. Charles Emil Eckerberg, son af skomakaren

Swen E. och Sophia Tobieson, føddes i Ofwed 2, 1802,

blef skudent 1818, magister 1826, prestwigd i f. A., hus¬
predikant hos hofmarskalken C. E. Mörner 1826—30, batal¬

ionspred. wid Westmanlands regmte 1830, pastor wid Smä¬
lands husarregmte 1833, forestod Carlskrona swenska fors.

1832—46, pastor här 7 1848, tilltr. 1851.

Gift 7 1836 m. Katrina Maria Silfwersparre,
dotter af ryttmästaren C. A. Silswersparre. Barn: Carl

Emil f. — 1837. Mathilda Eleonora Maria f. —
1839. Gustaf Conrad f. — 1840.
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Kyrkoherdar i Mörrum och Elleholm.
1. Bengt Pedersen war pastor här 1530.
2. Mats Pedersen Krabbe prestwigdes till pastor

i Mörom T. 1566.
3. Morten Swendsön prestwigdes till pastor i

Mörrum och Elleholm 3die dag pingst 1575.
4. Thorsthen Maanssen War 1583 och 1584 pa¬

stor härstädes och prost i Listers härad. Huru länge han lef¬
wat är ei kandt.
5. Christopher Pälsson war pastor här 1610.
5

6. Zacharias Jenssön torde hafwa bliswit trans¬

porterad hit frän Araslöf i Göinge härad 1615. 1621 blef

han prost i Asters och Bräkne härader, hvilket han war än¬

nu 1635. Enligt anteckning i V. B. wat han en hederlig och

fromsint man, lefde gudfruktigt och studerade temligen flitigt,
med have Hott medelmättiga gäfwor; hans hustru war tjenst¬

aktig kossen
24

*

1

7. Detloff Jeussen forekommer som pastor har 1648

och1655. Iwar Klow, pastor i Osterslöf, torde warit hans son.
8. Caspar Andersson prestwigdes till pastor här¬

städes 2, 1659 och dog wid päsktiden 1680. Fräga war om
enkans eller en dotters konservation wid pastoratet.

Forsamlingerne beande gen fupplik. — 1681, at til

pastor K skudenten Kurt Fredriksson, fran Halland, som pre¬
dikat har under ledigheten. K. M. remitterade 2, saken till

biskopen. Her Knut blef pastor i Trands.
9. Söffren Madtzön Abelin, prestson frän Asa¬
rum, foddes omkring 1838, bles student 1656, tog attestats

1658, blef baccalaureus 1669, rektor wid skolan i Runneby

s. A., hastor härstädes 1681. Han skref Den supplik till K.

M. Som det pastorat i Mörumb nu vacant ähr och iagh
dhe stor Labores, som iagh nu i 13 ähr i Ronneby Schöl¬
Rectorat uthstet har, en längher for kräfternis suakhed uth¬
härda kandh, eyheller for borgarnis transportation med fat¬

tigh hustro och barn der a orthen subsistera, täckes Ed. Majet
i Nädher mig i ming angustier med thette litet Pastorat att

soulagera. Sadan E. Mes stora Nädh och ellementz skall iagh
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ey allena berömma, uthan och medh innerliga böner Gud

herran om al tiimlik och ewig prosperitet recommendera.“

K. M. biföll hans ansökning 7 och han prestwigdes 14
12
s. K. Død 9 1685. — Gift med Anna Albin, dotter af

Sigward A., pastor i Hoby. Barn: Mathias, rektor wid
Carlskrona skola. Sigward, past. i Konga. Hans, kor¬
nett, d. 1740. Alla dessa tre sonerna bleswo studenter i Lund

1692. Anna, g. m. kyrkoh. Simon Coccius i Ofraby. En
dotter blef säkert gift med efterträdgren=Pastoratet bjöds med
wilkar af konservation at Thomas Eurodius (se II. 219),

men han önskade for wissa orsaker skull att ef forpligtas der¬

tille och afsade sig anbudet.

5

10. Christian Kock eller Coccius, son af prosten

Mats K. i Hällaryd, blef kollega wid Helsingborgs skola

1695, prestwigd till pastor här 7 1696 och forordnades 2
1711 till vice prost efter Orstadii död, men dog sjelf i samma

mänad af den da härjande pesten. Elleholms kyrka war 467
och ännu 1702 i högst deligt skicti och folga wariat focknen

skulle Läggase tilb Mörrum, och Elleholms kyrka ei mera be¬

gagnas. 1712 woro i Elleholm endast fem hemmansbrukare.
11. Elias Georg Wedege, son af en radman i

Carlshamn och född der 22, 1675, blef student 1692, kollega

wid Lunds skola — 1698 och prestwigdes + 1704 for att
derjemte wara Emminister i Lomma. Rector wid samma skola
klagaderöswer Westegenmyndighet samt sidwördnad och im¬

portunitet, i det han forwägrade honom rektorstiteln. Ærer

höll formaningar att berkanna rectorem for sin superiorem
och intet foretaga utan communication med honom. 1707
blef han pastor i Huaröd, tilltr. 1708. Ofmer detta kalls
ringhet klagade han mycket. 1712, ½ blef han pastor härstä¬

des. Död 2 1717. Gift 1701 m. Annika Jacobæus,
prestdøtter fran Gullarp. I detta äktenskap föddes 5 soner

och 3 döttrar. Sonen Jöran wille wid 16 ars Alder gifta

sig med en piga, som han forfört, men hans mormoder wille
forhindra det; saken kom inför domstol. Annika Jacobæus
blef omgift m. S. Aguilinius, past. härstädes.

12. Gustaf Herdmann, son af organisten Johan H.

och Barbro Elfstrom, foddes i St. Schedwi af Westeris stift
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25 1684, blef student 1694, magister 1710, prestwigds. K.,
pastor wid generalstaben och fältprost 1716, pastor härstädes
22, 1718, men erhöll 1719, utan att hafwa tillträdt detta

pastorat, transport till Glanshammar af Westeräs stift, blef
sedan häradsprost och theol. dokt. samt dog 2 1767.

13. Simon Aquilinius, borgareson frän Helsing¬
borg och fødd der 1, 1689, blef efter dimission frän Hel¬
singborgs skola student 1709, prestwigdes 2, 1715 till tjenst¬

göring i Ifö och Kiaby, kom sedan till Christianstad och ble
pastor här 22 1719. Han synes hafwa warit en kunskapad

och werksam man. 17726 upptog han en katholik i evangelisk¬

lutherska forsamlingen, och berättade derefter i ett längt bref
till biskopen, huru bemälde convertendus jam conversus
uppä förut sjøngne psalm: En syndig man m. m., med mit

därtill lämpade taal till forsamlingen giørt pa mine guestio¬

ner, med hög röst, tärar och hiertans suckan sin reena trosbe¬

Eet med afsejandet frän alla Pafiska willfarelser,
läfwade wilkjørte sine lisdagar waraf och blifma i den¬

na nu antagna Eeclesia Evangelie et Lutherang beständig
samt wijsa sin tros ständacktighet i ett christeligt leswerne,

hwartill jag lade en hiertans tacksägelse till Gud, som af nä¬
de upphämtad ett willfarande für och dragit honom af diu¬

pan dyy, deruti ingen botn är, hvilket slutades med böönens

wälsignelse och en tenlig palm. 1788 Astrefshan et ny¬

Arsbrese till biskopen, hvilken deruti betackas for all erwist
gunsk och fromheet ifra forsta dagen Ed. Fad. Högw. lade
deß wälsignande hand pa mitt hufwud och gjorde mig till en

Präst for Herranom och isynnerhet i detta forflutne ähret
som lämnad sitt höggunstiga bijfall till den lilla Mörrums

kyrkias tillökning, posteriteten sa till Präst som forsamling

tilbagemmen tienst och stor bewämlighet. —

Tack ware

Gud, som genom H. H. Biskopen mig owärdigan wärdig
giort till att bygga min Gud ett huus. — —Jesu helliga
blodsdroppar, som ropa bättre än Abels blod, mä wara af¬
wer och pä Höw. Fadrens resa har i öknen ett krafftigt
Cordial och hiertstyrkning, af hvilkets kraft man kan wandra

till Guds berg Horeb.“ Af dessa stilprof kan man bilda sig
ett begrepp om Aguilinii predikostil, hvilket bekräftas af hans
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tryckta likpredikan öfwer prosteen Sederberg i Carlshamn=Pre¬

dikanten utbreder sig widlyftigt öfwer Lutheranernas lycka, att
icke behöfwa med the Phwiska anstalla pelegrimsresor till

Rom, Hierusalem, Compostelle i Spanien eller läta piska och
hudflänga sig, säfwa i jern och bojor m. m. Denna predi¬

kan war troligen hans specimen for prostetjensten; sasom ei
graduerad ansägs han behöfwa att pa nägot annat sätt be¬
wisa sig wara kompetent till prostbestältning. 1734 1 blef
han prost i Listers härad. Wid prestmöte 1736 hade han
uppdrag att predika. Död 1 1742. - Gift 1. 1719 med

kyrkoh. Wedeges enka Annika Jacobæus, f. 1684, d. 1735.
Sonen Olof begardes 1742 af forsamlingarne till klockare

härstädes och blef sedan stadskom. i Carlskrona. 2. 2 1736
m. Katrina Alm, f. i Carlshamn + 1714, d. i barnsäng

2. 1742.
14. Hans Peter Weibull prestwigdes 1732 till
tjenstgöring i Harlösa och tjenstgjorde 1740 i Malms, der

han hade uppdrag att jemte prosten Rönbeck gensk frän ut¬
rikesorter inkomna er. 1742 oreslogs han till pastor

härstädes, utnämndes s. K. och installeraades 1 Sönd. i Adv.
1743 af prosten Trägärdh. Enl. en gammal anteckning war

han en from och wänlig man. Han har utgifwit en likpre¬
dikan öfwer en fröken S. C. von Liewen; den är stundom

nägot konstlad, men for öfrigt wittnande om wälmening. Död

2. 1768. Hans enka hette Maria Elisabeth Kling.

15. Jöns Bernhard Santesson, son af rystmä¬
staren Bernh. S. och B. K. Billberg, prestdotter frän Bille¬
berga, føddes + 17727, gick i Christianstads skola, blef stu¬

dent 1742 och sedan magister i Greifswald, samt prestwigdes

2 1751 till tjenstgöring wid Ystads S. Petri forsamling
Efter att hafwa tjenstgjort der i tio är, under tiden afen

forordnad til vice rektor, blef han 1761 7, amiralitetspredi¬
kant i Carlskrona, tilltr. pa hösten 1762. Som ledamot i

amir. kons. wisade han sig respektera andras rätt, men efter¬

skankte ei sin egen. Han war 1764 inför rädhusrätten ankla¬
gad for olaga köpenskap och kommissionshandel. 1769 18
blef han pastor härstädes, predikade wid prestmöte 1780, er¬

höll prostetitel s. K., blef häradsprost 1792, lämnade denna
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befattning 1807 och dog 2 1808. — Gift 1754 m. Petro¬
nella Widell frän Ystad, som dog kort fore sin man. Døtt¬

ren Benedikta Lowisa war g. 1. m. majoren M. S. Orr¬

schöld, 2. m. öfwerstlöjtn. G. von Castanie.
Prosteen S. war både genom sina kunskaper och goda pre¬
dikogswor samt genom sin allwarliga gudsfruktan en bland

presteständets prydnader. Sksom sing forsamlingars lärare
och fjälasörjare, sasom predikant wid prestmöte och säsom del¬

tagande i öfwerläggningar wid sädang tillfällen uppträdde

han fasom en kraftfull kampe mot sitt tidehwarfs lättsinnig¬
het, mot det religiosa och moraliska slapphet. I sin prestmö¬
tespredikan 1780 bestraffade han strangt tidens lösliga asigter
om aktenskapets helgd och beklagade de nyß införda mildrade

straffbestämmelserna for brott mot sjette budet säsom gynnsam¬
ma for libertinismen. Biskop Celstus, den store konungasmickra¬

ren, fruktade wäl att detta skulle ansees säsom prejudicerligt
for kontugens majestät och önskade, da presterskapet begarde

predikans trykning, at en det skarpe uttryck skulle utbytas

mot mildare, men S. forklarade att han talat efter allwarlig
bön om ljus och ledning frän höjden och att han hoppades

med Guds hjelp kunna forswara hwad han sagt, om han

bleswe anklagad, hwarföre han ei medgaf nägon ändring i

sin predikan. Presterskapet skall hafwa uttryckt sitt bifall har¬
till medelst ett wäldigthumande, da Santesses skal, prop¬
nerad af doktor Munthe fran Malm, samma dag dracks wid
en middag hos domprosten Munck, men biskopen säges hafwa
wetat utwägar att pa boktryckeriet fa de ønskade ändringarna

införda i Santessons manuseript. Kort fore sin död skref S.
ett afskedstal till sine Khörære, hvilket blef tryckt. Derur mä

nägot anföras: Wälsignad ware Gud for det wittnesbörd
jag hafwer af mitt samwete, att jag icke i köttslig wishet,
utan i enfaldighet och Guds renhet forkunnat eder all-Guds

räd om wär salighet.—

—

Min lära har warit Evangelisk.

Jesus i sin forsonning, den korsfaste Frälsaren är predikad och

mälad for edra ogon säsom wär enda rättfärdighet. Hans
lidande, död och tillfyllestgörelse har warit både det førsta och

sista, som jag ock nu i denna stund bekänner wara min fatti¬

ga sjals element och hvilket nu utgör all min fortröstan, da
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jag bløttstalld fran all annan tillit, af all annan lärdburisch
wetenskap lämnad utan trost skall framgs for Hans dom.

Meen, Gud ske loft aldrig har jag predikat ett sa orent Evan¬

gelium, att Jesus skulle göras till en syndatjenare, att hans

sär skulle bliswa skjul for den gamle Adam. Aldrig har jag
lofwat dem näd och salighet, som endast utwälja Jesu lydnad

och lidande till försoning, och ei tillika utwälja Hans heliga

wandel till efterföljd. I ären sjelf mine wittnen, at jag
ofta med tärar sagt dem, som andra annorledes, att desse
Christi kors“ sienders inda är fortappelse. — — — Min

umgängelse har icke warit twungen. Iag har icke trott eller

lärt, att en rätt Christendom bestär uti ett alltid tyst, sorgset
utseende och ängsligt uttal och äthäfwor, utan munterhet och
gladt lynne; och hwem kan hafwa gladare mod än en rätt

Christen, hwars tro lofwar hälla honom skadeslös både i den¬
na och den tillkommande werden: Men jag hoppas att min

munterhet i umgänget icke gätt till anstötlig ytterlighetæller

deltagande i brottsliga nöjen. — Ig skilses nu
ifrän eder och inster geberphysin afskebørst sa att

alla de 3 orters Khörare, der jag wistats, kunde höra den,

Ystad, Carlskrona och här. Pa alla tre ställen har Gud
oppnat mig menniskohjertan. Iag har warit sa lycklig att

ega wänskap, mig ofortjent wisad karlek; jag tackar Gud, som

ledt deras hjertan, som wattubäckar, till att göra mig godt,

sa att jag haft mitt och de mingspuppehälle utan att bära

tiggarestafen, i ena handen och herdestafwen i den andra,
Herren, rik af barmhertighet, wedergälle det pä dem och de¬
ras barn, både de som fjerran och när äro. — —

Min skils¬

messa wore mera om och skulle, betega mig styrka att tänka

och skrifwa detta, om jag icke forestallde mig döden som en

liten flyttning i forwäg och att efter den tideräkning, som är
i den saliga werden, der allt ar ett nu, skall jag innan kort

se mig sterigen omgifwen af dem min själ älskar, hvilka jag
lämnar efter mig, afensom jag hoppas möta mänga, som

gätt fore mig in i roligheten, med hvilka jag i tron satt mö¬
te, da jag wid deres sottesängar taget afsked med dem. S.

har ock utgifwit en predikan, hällen pa Indeldagen 1793.
16. Johan Reinhold Sommelius, son af pro¬
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sessorn och bibliothekarien i Lund Gustaf S. och Gertrud
Dorothea Held, föddes 2, 1770, blef student 1773, extraord.

bibliotheksamanuens 1791, magister 1793, ord. amanuens

s. K., vice bibliothekarie 1794, prestwigd 2½ 1801. Dä han
1804 undergick pastoralexamen erhöll han betyg om ogod

theologisk och pastoral insigt, men da han 1805 uppfördes

pa forslag till Kropps pastorat, kunde prof. Hylander ei un¬

derläta att uttala den Lönskan, att en ytterligare forwärfwad

erfarenhet uti de till den wigtiga själawärden hörande practi¬

ska delar mätte medföra den embetswärdighet och drift, som
ett answarigt kall och styrelsen af en forsamling kräfwer.“
Man kan icke saga att denna fromma önskan nänsin uppfyll¬

des. S. blef pastor här d. 1810, tilltr. s. d. och dog 22
18
1841, efter att länge hafwa warit owerksam. — Gift med
Carolina Gustawa Trägärdh, dotter af prosten Lars
T., i Gessie. Barn: Gustaf Laurentius; tjente som fri¬
willig danska, armeen och stupade i Schleswig 1849. Carl

Johan. Maria Aarethea. Anna Erika.
17. Gustaf Wilhelm Fagerlund, son af hand¬

landen C. P. Fagerlund och Maria Christina Lindh, føddes i
Carlskrona 2, 1799, blef student 1816, magister 1823, lä¬

rare wid skeeppsgosseskolan i Carlskrona s. K., prestwigd12ho
1834, pastor här . 1842, tilltr. 1844 och erhöll prosteti¬

tel

1850.

.

.

.

.

.

.

27

5.

Gist . 1839 m. Anna Katrina Alexandersson
dotter af prosten A. i Lösen. Barn: Carl Theodor f. 22
1840, student. Hanna Adolphina f. 2, 1842. Wilhel¬

mina Christina f. T. 1844. Augusta Fredrika f.
2. 1846. Conrad Johan f. 2 1849. Winfrid

Bernhard f. — 1852.

Kyrkoherdar i Mjellby.
1. Laurentius Achonis nämnes som kanik i Lund

och pastor här 1414.
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2. Jörgen Pouilsen nämnes som ognepræst

Mjellby og dægen i Lister herrit 1494.

3. Hans Thomasson uppgifwes hafwa warit pastor
1538 och ännu 1578 samt häradsprost. Död 1, 1578. Ef¬
ter honom torde kommit en, som flyttade till Fridlefstad; se

pag. 249.

1.

4. Oluff Nielssen nämnes som pastor här 1584.
1584 och 1596. Han lär kommit hit frän Fridlefstad.“ En

son war pastor i Ramdaka, och en wid namn Johan dog

som kapellam här 1593.
5. Söffren Pedersen, fødd i Lörby af Mjellby

socken, forekommer som pastor här 1610 och ännu 1638 I
V. B. für han ampla loford. 1617 är antecknadt att biskopen

fann anledning till mycken belätenhet med pastors ambetsfor¬
waltning och tillständet i forsamlingen. Pastor für epitheter¬

na: Ladmodum bonus, doctus, politicus, præpositura dig¬
nus. 1624 instämmer däwarande biskopen i anførdalløford¬
med tillagg att pastors hustru war Jadmodam offisa.
6. Riels Martensen Wiengius) war pastor

1648 och 155, troligen till 1661.

11

7. Jonas Pedersen, borgareson frän Runneby, an¬
mäldes af biskop Winstrup hos generalguvernören till att er¬

hälla fullmagt pa detta pastorat 7 1661. I anseende till
sing smä inkomster erhöll han 1670 skattefrihet. Död i bör¬

jan af ar 1674.

. .. 240. 7 1 5 De

Af ett bref frän landshöfding M. Dureel i Christianstad
1 1674 sinner man, att pastor i Sölwesborg Christen
Matsson da sökte att fa Mjellby till anner. Landshöfdingen
uppmanar Welb. Rittmesteren och hoppman öfwer Grefskapet

Sölwesborg Philip Daniel Holmer att hos Hans Höggrefl.
Excell. härom ansökig, sasom sit jus patronatus, da lands¬

höfdingen wille sinnas willig alle godhe officier dertill con¬

tribuerg, som af honom desidereras kunde.“ Ifrägawarande
5.

plan lyckades dock icke.
—

8. Bertil Andersson Struek, son af en befall¬

ningsman i Wä, dimitterades 1660 frän Christianstads skola
och begaf sig s. K. till Köpenhamn och blef der student, hmar¬

öfer biskop Winstrup mycket fortörnades och hotade honom
V.

20
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med forlust af all befordringsrätt i stiftet. Efter Jonas Pe¬

dersens död blef herr Bertil pastor här 2 1674. Sedan

herr Pal i Gammalstorp 1676 öfwergifwit sitt kall, predikade

herr Bertil afen i Ysana, och 1680 sökte han att fa denna
socken som anner till Mjellby. Härtill samtyckte Mjellby for¬

samling och en del Ysane=boar, men de fleste af sistnämnda
forsamling önskade att f sasom fornt tillhöra Gammalstorp

och mente att Mielby alltid warit af den herlige importantz
och beskaffenhet att det af sig sielf hawer kunnat subsistera
och bestä.“ En exceß, som under herr Bertils tid 1681 pas¬

seraade i Mjellby kyrka, berättas af prosten Christen Matsson
i hans naiva stil slunda: Uthi Meelby sochn är thet nyli¬

gen hendt, att een gammel qwinde Elene Laritzes benembt,
som elliest it skickeligt och ehrbart leffwerne all sin thid fort

hafwer, ar kommen uthi kyrkian näget bestenskifran at bryl¬
lop och. säsom hennas granhuustruer uthi stoolen inviterade
hautionfabulation, har hon uthiadant tilständ icke

kunnet sig istadettammercte en Bonde, som stod
pä Lechtaren, hwicken (Emedan han elliest plägar till att cap¬

tera risum prostituera sig och andra) med högh stemma bad
bemälte winna hälla munden; hwar uthaff Prästen Her Ber¬
til, som stod pa predickestoolen, bekom tillfälle sigh öfwer detta

sälunda formalisera: Ar qwinnan full eller galls, Den gamla
winnan, iffuelsuthat besinnandes hwa høierswa¬
rade simpliciter med halff högh röst: Nei, män är jag icke.

Dhetta beifrar Prästen Her Bertil sa högt att han urgerar
bemälte ginna ändtelig bör unnerg publicam absolutionem.

Qwinnan dheremoth bekienner wehl hon haffwer förargeligt
och oskickeligt handlat, dock deprecerar hon oppenbara skriffter¬
mählet, Frebärandes 1. Prästen icke sa mycket henne affterfra¬
ga propter commissum scandalum, som velliest fordi han
desutan är hennes owen och trachtar after eet huushon
i

boor; 2. Att hennes druckenskap icke bestood uthi nägon erreß,
uthan uthi hennis alderdomssuagheet, emedan uthaff det

lilla hon togh til sig kunne hon inthet formoda att nägon
druckenskap skole päföllig; 3. Att dhe äro uti liska sa stoor

skull, som med henne confabulerade och särdeles den publicus
sorra, som roopade nedh uthaff Lächtaren; 4. Att Prästen
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sjelff icke alldhelis är uthan skull som gionom sitt guestione¬
rande forledde henne til swar och ursecktande.“ Huru biskop
Hahns pastoralwishet afgjorde denna kinkiga casus är icke
kandt. Herr Bertil dog pa sommaren 1682. Hans enka

hette Karin Iöransdotter. Under vakansen predikade

stundom kapellanen frän Iswetofta härstädes; en gäng hände
det att socknefolket stängde kyrkodörten for honom, och han
mäste med tärar och böner förmä dem att öppna.

9. Jörgen Matzon=Køek eller Coccius, aldsta

sonen af Proster Mats K. i Hällaryd, blef 7 1676 pastor
i Torhamn och erhöll transport hit 1884. S. K. höll prosten

Christen Matsson visitation, men mäste abrumpera och sinera

innan han kunde komma till sinem. Anledningen, dertill
war, att den gewallere i begynnelsen af examen med ungdo¬

men gick ut af kyrkan och pä kyrkogärden med hugg och slag

ofmerföll en bonde, hvilken grätande och skriande lopp in,

kyrkan, hwarefter pastor gick ut pa kyrkogärden ochiamedder
en annan bonde, som af samme wäldsweiskare Mit stille

slagen, att odet frannesom en ström; da pastor foreställde ge¬
waljern hans ofog, blef han af denne sa bemött, at han
war glad han fick kyrkan fatt.“ Emedan nu mycket Prumo¬
rades“ mäste prosten befalla Gud det öfriga och sin examen

med det wanlige vers: Gud gifwe Konung Carl coneludera.“

Borgmästaren Bastus König i Carlshavn hade, enl. prostens
skrifwelse harom, forsakrat utt dens brottslige ei skulle undga

straff, samt lofwat att han Anterim skulle hällas i singelse
och efter sine meriter handteras.“ Jörgen Kock dog —
1703. Hans hustru war systerdotter till prosten Blastus
Thesmar i Afarum, och en detter war gift med kyrkoh. Ram¬
berg i Solberga, som forut wärit medhjelpare härstädes.

10. Jacob Qniding, son af kyrkoh. Hans Jakobs¬

son i Qwidinge, war 1687 i fräga till Brunnby pastorat och

synes da wärit informator i nägot förmämt hus, ty biskopen
afstyrkte honom frän att eftersträfwa nämnde pastorat, hällan¬

des rädligt att han, som nyligen till ett sa lystre hoff ankom¬

mit, räknade for en särdeles lycka där nagon tid att bliswa

och ei i otid afskara sig en trefflig (forträfflig) lägenhet till ist
evertuerande Q. prestwigdes ⅓ 1688 till esquadronspredi¬
20
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kant och blef sedan pastor wid sodra skanska rytteriet samt er¬

höll 1699 kungligt promotorial till befordran. 1704 □ blef
han pastor härstädes och erhöll i början af är 1705 domka¬

pitlets installationsbref till häradsprosten. Wid prestmöte 1706
war han respondens. 1708 pämintes han af domkapitlet att

skaffa ifrän sig den danske studenten; formodligen hade han

begagnat denne till predikobitrade. Af pesten dogo 1711 i
Mjellby 800 personer och bland dem alla pastors tjenare och
barn, utom äldsta sonen. Enligt kyrkoh. Odders i Sölwes¬

borg uppgift reste Q. under pesttiden till Skane, och O. mä¬

stesköta pastoratet under hans fränwaro. Det hände d.
1712, att da herr Jakob skulle se till sin boskap pa Hans, blef

han Polyckeligen upsnappat af fienden och bortförde; huru

länge han war borta är icke kandt. 1713. Paa war han

jemte klockaren i Mjellby inkallad for konsistorium. Han kla¬
gade devöfwer att klockaren warit drucken och sowit i kyrkan,
forsummatisna tjensteligganden och rest bort utan tillätelse
m. m. Hede inberättet om Orssoenighet med

sin hustru. Han klagade ofmer hennes forsumlighet i hus¬
hället och wederwilia mot honom. Biskopen förehöll honom
kom detta medel medh slagsmähl wore meddel sädant at rätta

Pastor regererade at hon altid sitter uti een kammar och skö¬
ter intet om hushället“ Q. lofwade: Lat han corrigerar sitt

wäsende och ställer sig uti sigt embete som wederboroch ei

heller aft für vigurere är öfwer sina underhafware och ei
sär sin hustru m. m. Följande äret inkallades båda makar¬

na for domkapitlet; hon infann sig, men han icke. Wid ny

førelagd inställelsedag insann han sig, men icke høn. Domka¬
pitlet wille da Fransaka in loco. 1716 hade hon öfwergifwit

hans hus, men synes dock snart hafwa äterkommit. Oenighe¬
ten førtfor, och efter fäfänga forlikningsforsik 1718 bleswo de

andtligen 17720 forwiste till werldslig rätt. Han ansags ock
wara forsumlig i ämbetet och reste ofta till Carlskrona for

att handla och wandla. 1726 war Mjellby kyrka mycket

forfallen, och forsamlingen fruktade att Q. innehade mera af
hennes medel än han kunde betala, helst han bliswit for olof¬

ligt skogshygge dömd att böta 540 dal. somt. Redan 1723

antog Q. till medhjelpare H. Kemner, som ocks erhöll survi¬
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vance pa pastoratet. Mellan dem rädde intet wänligt forhäl¬

lande Q. dog 28 1733. Hustrun, som hette Anna Kaa¬
trina Bunthenius och war prestdotter frän Ostra Lyngby
öfwerlede honom. Sonen Salomon war länsman.

11. Henrik Kemner, son af kyrkoh. Johan K. i
Arrie, føddes derstädes + 1695, blef student 1712 och prest¬

wigdes 2 1720 till tjenstgöring i Carlsham. 17723, ihr
erhöll han fullmagt pa detta pastorat och ätnist i Oes kifstid

hälften af inkomsterna. I hans tid forekommo ätskilliga oord¬
ningar wid gudstjensten i Mjellby kyrka. Forsta sönd. eft.

Pask 1737 fororfakades kyrkobuller, olind och stor forargelse¬
derigenom att den pä dryckenskap begine klockaren Börie

Wahlgren under gudstjensten tog peruken af hufwudet pa
afskedade länsmannen Salomon Quiding och gick dermed bort

at kyrkodörren“ Wahlgren blef pa ett är suspenderad frän

alla ambetsförrättningar, pa det han mätte weta att taga sig
till wara for fylleri och deraf flytande slikt olinds och foedr¬

gelses ästadkommande. 1747 hände det at en paa klæde i
karlkläder biwistade gudstjensten: Mellby kyrka, utan att det

bemærktes af nägon forrän efter gudstjenstens slut, de mänga
togo sig förargelse deraf; med anledning af härom inkommen

anmälan, resolverade domkapitlet i s. K., att pigan och en

gubbe, som lockat henne till forklädningen, skulle en sondag

sta i stocke. Kemner har utgifwit twänne likpredikningar,
nemligen öfwer stadskomministern: Krammer: Carlshamn och
kyrkoh. Wulfram i Sölwesborg. Mycket i dessa predikningar

päminner om den tidens konstlade maner, t. ex. följander Pa
Christendommens wäg bor man gä rätt, fort, beständigt.
Efter lagen war Igelkotten oren. Harmed wisas at
den sakta krypande och lata salighetens wärck, ingalunda be¬

hagar Gudi.“ Predikan öswer Kræmer skall enligt anteckning
Kett exemplar pa Lunds universitetsbibliothek wara dett pla¬

gium af en dansk piece. K. afled 1 1750. — Gift 1.
17722 m. Katrina Häkansdotter dotter af handlanden

Häkan Persson i Carlshamn och Marna Jönsdotter. Enligt
personalierna Emäste sjælfra dygden, sa ock afunden tillsta, at
den sal. menniskan war i sin gudsfruktan en Maria och i sin

hushäldning en Marthal, hon hade bliswit Luppdragen i en
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sann gudsfruktan, sin Christendom efter Lutheri anvisning
och flere forklaringar deröfwer at lära, deruti hon sä ock i

sjelswa. Bibelen icke war ogrundad, utan fast. Uti andra

slögder, som Qwinnokönet pryda, säsom nätt synad, konstig
wirkning och flera nätta handgierningar war hon wäl hemma

og frad, hwaraf i hennes giömmor mänga berömmeliga

prof äro for handen.“ Genom Lextraordinär diær hade hon
uppehällit sin helsa till 43 ärs Alder; hon war nemligen født

1699 och dog 1742. Barn: Johan Niklas, past. i Wem¬

menhög. — Christian, past. i N. Rörum. — Gotthelf

Fredrik, död som pastorsadjunkt. 2. m. Katrina Elisa¬
beth Kröger, dotter af handlanden Häkan K. i Carlshamn;

hon blef 1752 omgift med kyrkoh. P. Palm i Löwestad.
12. Peter Kock, son af hospitalsforestandereni

Malm Lars K. och Anna Christina Funst, føddes Malm.

P. 1711, blef student 1726, præstwigd 2 1737 till huspre¬
dikagt hos landshöfdingen Cronman i Malm, magister 1738,
kollega wid=Malm. sie s. A. 1stadskomminister i Malm
1744, tilltr. 1745, pastor härstädes 29. 1750, tilltr. 1752.

Han forordnades 1761 till ledamot i kommissionen for Dock¬
byggnaden i Carlskrona. 1769 sökte han Landskrona pasto¬

rat. Da han icke erhöll rum i forslaget till detsamma, anhöll
han 2 s. K. Latt, ehuru han ei blifmit wärdig hällen at
blifra upford pa forslag itil Landsenachdige port, han

likwältterhällof-Consistori den oforskylta ynnest och
betryggande, at han iblant sä mänga höglärda och tilläfwen¬
tyrs uti flera är fortjento samt till predikoembetet mera skicke¬

lige och begäfwade personer hafwer fordristat sig uti sin en¬
faldighet därom bra ansökning, Konsistorium resolverade:
Att förenemnde kyrkioherde magister P. Kock iblant andre an¬

mähtsig hos Cons. till det lediga Landserona pastorat, sadant
wärder honom uppä begäran genom utdrag af Protocollet til
bewis lämnat, enär han antingen sjelf eller genom laga om¬

bud behagar det uttaga. Kommandes forenemnde Kyrkioher¬

des Memorial i detta ärende att forwaras ibland Consistorii
handlingar till bewis, att hwarken han säsom Kyrkioherde i

Mälby är kommen i forgiatenhet ejheller denna hans skrift i

fall den skulle en gäng behöfwas af acterne utgifwas.“ K.
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afled 1, 1773. — Gift 1. 2 17388 med Sophia Mar¬

greta Wrangl, d. 1754, dotter af prosten W. i Hyby. Af
deras 7 söner och 8 döttrar lede 2 soner och 4 döttrar efter

honom. 2. 2, 1754 m. Charlotta Christina Sillen,
dotter af majoren Carl Gustaf S. Af deras. 4 soner och 5

döttrar, lede 2 soner och alla döttrarna efter fadren. En af
Kis soner war handlande och swensk konsul i Petersburg; en
dotter war gift med kyrkoh. Angelin i Konga.

13. Carl Engestrøm, son af räntmästaren Nils
E., hwarhustru hette Katring Juliana, føddes i Carlskrona

1735, blef student 1752, magister 1757, docens wid Lunds

academi s. A., lärare wid kadettskolan i Carlskrona 1764,
prestwigd 1771, pastor här 1773, titulär prost 1794, død 2
1814. — Gift med Maria Sophia Albin. Barn: Jo¬

nas Albin, chem. prof. i Lund och past. i Hardeberga.

Gustaf, f. 1789, student i Lund 1806. Anna Margreta,
g. m. prosten Landergren härstädes. Dorothea Julsaa
erhöll 1806 skiljøbref fran vice past. Carl Beraugust Göthe¬
borgs stift, medhwilkenthon warie trøfwad.

Den warmare deligiosttet, som pa flera orter i stiftet
uppkommit, wisade i sednare decennierna af forra Krhundra¬

det pa ätskilliga ställen benägenhet att antaga en swärmisk
charakter, hwartill orsaken torde wara att söka dels deri att

den ofta mötte Ukgiltighet eller siendtlighet, der den bort sinna
kreichromsorgsfull- ledning, deels sideri att der den fann

krlek, war denna ef forenad med wishet. Bädadern synes
hawa egt rum i Mjellby. Prosteen Engeström tyskes hafwa
regerats af en temligen skarp antipathi mot den tidens läse¬

ri, och deremot torde adjunkten och innehawaren af klockare¬

lägenhetten, Olof Andersson, daktadt sin wälmening, ei hafwa

egt wisdom ochistyrka att leda den andliga rörelsen. Mellan

båda presterna uppkom mißförständ, hvilket fick en anledning
till utbrott deri att Andersson Physte och skyddade en frän
Skäne uppkommen tiggare wid namn Häkan Larsson, som

sades gä omkring i socknen och wid sammankomster hälla fö¬

reläsningar for folket.“ Denne beklagade sig deröfer, att
prosten forklarat honom for en willoande och nekat honom

tilltrade till Nattwarden. I kyrkorädet fattades genom pro¬
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stens och den däförtiden mycket betydande riksdagsmannen
Knut Perssons *) bedrifwande det beslut, att Andersson skulle
af prosten undfä warning att icke enwisas att skydda Häkan

Larsson, hvilken säsom en utfockne tiggare blifmit utwisad
ur socknen, hällit konventiklar, kupit med forbudna böcker, we¬

lat løska en piga att bryta sin förlofning, derfore att de som

gifta sig ei skulle kunna hawa det i Christor m. m. Andersson
hade hos Knut Persson lagt sig ut for Häkan, forskrande

denne wara en Jesu wän, den der bekände samma tro och

lära som Andersson och wißt icke wille pätruga nägon en ny
gudalära o. s. w. Detta ledde naturligtwis ei till nagon

päfökid. Dä Andersson skulle af prosten E. mottaga den af

kyrkordet beslutade warningen att ei hysa Häkan Larsson,

hwartill äswen lades den att icke sitta under det han predika¬
de, utan sta, wisade han ei tillbörlig höflighet enligt Es an¬
mälan. Prosten Santesson höll, 1792 vistation, da sa¬

kendedes, E. hade anmält, att Andersson halsstarrigt

fortfor attithi sit de m pinätterna, da
hustrur öfwergäfwo sinat man, barn och hus o. s. w. An¬

dersson forklarade wid visitationen, att Häkan war ingen tig¬

gare, utan hans tjenstedräng. Prosten Sjøberger frän Gam¬
malstorp, som war närwarande, uttrade att han ei kunde tro

detta, enär Häkan flera dagar uppehällit sig i Ysana. Dä
häradsprosten tillsporde forsamlingen, om Hanliggteswara¬

de somligg ja andræmmet tilfragan om han medhaft
boser, swarades, att han haft Sions sänger och Thomas a
Hempis. Häradsprosteen anmarkte, att den forra är i män¬

ga stycken wacker, sä wäl som den sednare, men icke alldeles

fri for willfarelseroch ofta for djup for mindre upplyste läsa¬
re.“ Sjöherger uppgaf att Häkan äswen haft de Bernieres
Lousignis bok om det fordolda liswet“ Andersson saade sig er
kanna dessaa böcker, men upptog de mot dem gjerdanmark¬

ningar, och tycktes allis et wara obekant med dem, hwikket

*) En wäl skrifwen lefnadsteckning over denne bonde sinnes bland
Lefnadsteckningar öfer Sweriges mest utmärkte bönder. 3 h. Chri¬

stianst. 1853.
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Santesson anmarkte. Pa häradsprostens fräga, om Häkans

forklaringar stridt mot presternas lära, wille nägon säga att
han sagt, at den som bar dyrbara kläder ei kunde bli salig,
och att en hustru räkat i bekymmer derfre att han sagt att

hennes dotter genom sitt giftermäl forlorat sitt andeliga lif.

Prosten Engeström antydde ock, att Häkan skulle hafwa stulit

hos en bonde i Hosaby Lunder sin gudelighet i läsande.“
Andersson blef inkallad inför domkapitlet och erhöll allwarlig
tillsägelse att skilja sig wid Häkan Larsson, taga sig till wara

for private konventiklars hällande och wisa sin prost och pa¬

stor tillbörlig altning om sa ei skedde, skulle stränga ätgarder

mot honom widtagas. Han pastod wäl att Häkan icke ut¬
spridt nägon willolära, men forklarade, att han singe skilia

sig wid honom, da Knut Persson och prosten Engeström sa
wille.“ Twä är derefter hade Andersson fütt en ny skydds¬

ling, hvilken wäckte prosten Es mißnöje. E. anmälde att
drängen Truls hos Andersson plägade hälla konventiklar har

och der om sena aftnarna, därest ungdømen af både könen och
somliga af qwinkönet blotte Untyget öfwa sin andakt scili¬
cet och sluta högtiden med en god mältid; derjemte uppgafs
att Thomas a Kempis, Louvignis och P. Muhrbecks böcker

formodades wara i bruk bland Anderssons anhängare. Pro¬

sten Santesson intygade, att Andersson gifwit Truls tillätelse
att predikal om kümnat honom sina egna concepter att upplä¬

sa, aswensom att falsk pietisms surdeg indruckits.“ Truls

klagade deröfer att Engestrom en sondag genom serman tit

hemta honom och ställt honom i kyrkan säsom ett widunder,
derfore att han skulle hafwa hällit konventiklar, hvilket han

fornekade; äfwen skulle prosten hafwa forklarat honom for
willfarande och nekat honom Nattwarden; Truls anförde ock,

att E. hwarken sjælf höll kommunion, eller katechesforhör, ei
heller lät kløskaren forhöra ungdomen; Engestrom forklarade,
att han endast bedt Truls med flera afhälla sig frän nattwar¬
den, tills deras forseelser mot konventikelplakatet blifwit wid

domstol afdömda. Engeström fick en annan adjunkt, likwäl
utan att Andersson bortmissiverades, hwarefter en del af for¬

samlingen L 1794 klagade deröfer, att Andersson ei mera
predikade, hvilken de älskade och hyste fortroende till samt on¬
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skade fa behälla; hwad Truls anført mot prosten E. forklarade

de wara sannt och mente att ingen gret, om han icke predika¬

de.“ Pa uppdrag af konsistorium höll häradsprosten socken¬
stämma for att inhemta forsamlingens tanka. Pluraliteten

instände ei i klagoskriften, hvilken efter sannolikhet af An¬

dersson blifmit uppsatt. I sitt afgifna yttrande beklagade

prosten Santesson att mißhälligheten mellan Engeström och

Anderssøn motwerkade den uppbyggelse, som den sednare ge¬
nom sina goda ämbetsgäfwor och sin wälmening annars kun¬

nat werka. Det beslöts derefter att Andersson skulle aflägs¬
nas, och landshöfdingeambetet anmodades foranstalta att Truls

bleswe stämd inför domstol.
Följande æret uppstodo nya mißhälligheter. Icke nöjde
med att Anderssons presterliga tjenstgöring pa stallet upphört

wille prosten Engestrom och Knut Perssonshawachonom skilid

frän klockaretjensten. De genomdreswo ett forsamlingsbeslut
a sens afsattning. Innan detta beslut hunnit bliswa
laga kraftwanmal, arwid, röstpluraliteten
tillföll en magister Beronius frän Götheborgs stift, hvilken

war forlofwad med Engeströms dotter. Efter hället wal med¬

delades at honom ett protokollsutdrag med päskrift: Detta
udrag af protokollet i stallet for fullmagt for Mag. Beronius

att wara klockare i Mielby.“ Dessa tilltag woro for derfra
for att kunne lyskas Anderssone anførde beswie after det i

hanstanke sagtigt beset hans afsattning: Wid en
føenstämma, som med anledning häraf hölls af häradspro¬

sten, pyrkade Engestrom och størsta delen af forsamlingen med
Knut Persson i spetsen ifrägawarande besluts laglighet, da

deremot minoriteten anförde af Knuts bror, hemmansegaren
Bengt Pesson, ansago Anderskors affättning wara olaglig.

Ofpr Hockarewalet anfördes beswär af pastoradjunkten pa
stallet Sandmark, som pastod, att prosten E. lofødt utt skaffa
honom klockarelägenheten, men ei hällit detta löfte, utan¬

stallet sandt legater omkring i pastoratet for att wärfwa rö¬

ster for sin bliswande swärson Beronius; S. afsade sig
tjenstgöringen i Mjellby, for hvilken han uppgaf sig ingen
lön hafwa erhällit. I sin forklaring uppgaf E, dels att han

foreslagit Sandmark till klockaretjensten och saledes gjort hwad
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pa honom ankom for att forhjelpa Sandmark till att erhälla

tjensten, dels att S. begatt ätskilliga ämbetsfel, t. ex. wid ett
barndop kallat barnet for Säne i stallet for Sara, doppat

handen i wattnet da han frägade: afsagst du djeswulen o. s. w.
Derjemte forklarade han sig ei hafwa wägrat Sandmark lön
och anhöll, at denne mätte Kläggas fortsatta sin tjenstgöring i

Mjellby, hwartill domkapitlet gaf sitt bifall. Pa grund deraf
att Andersson bliswit dömd ohörd, forklarade domkapitlet be¬

slutet om hans afsattning olagligt och forwiste saken till laga
domstol; äfwenledes upphäfdes klockarewalet, och Andersson

forklarades berättigad att uppbära inkomsterna af klockaretjen¬

sten. Detta synes dock hafwa blifmit honom forwägradt, ty
ar 1801 anmälde han i domkapitlet att, ogktadt häradsrätten

forklarat honom berättigad att ätnjuta besagde inkomster, hade
prosten Engestrom derifrän hindrat honom pa den grund att

beswär bliswit anförda i hofrätten ofmer häradsrättens utslag.
Domkapitlet kunde ei taga nägon befattning härmeds Fan¬

de æret, da A. synes waritt i besittingraf klockarnsterna,
men tjenstgjorde i W. Lungby, anhölk en del af Mjellby for¬

samling, att han ster mätte fä tjenstgöra der, hvilket prosten
Engestrom bestridde. Sedan häradsprosten inhemtat underet¬
telser om forhällandet och yttrande afgifwits, beslöts att An¬

dersson ei skulle tjenstgöra i Mjellby, emedan enighet mellan

honom och prosten E. icke war att wänta.1.
Pastorsadjunkten Sandmark Flef pa grunde af sina obe¬

styrkta beskyllningar mot prosten E. och andra forseelser død
att inställa sig hos häradsprosten Santesson for att emottaga

warning. Han inställde sig icke. Derefter anlitades krono¬

betjeningens atgard for hans inställelse. Han ankom da, en¬
ligt häradsprostens berättelse, belagd med jernfjetter om be¬

nen, i nattmössa, nattrock och tofflor, i yttersta mätto sordid

säsom en som nyligen nedstigit frän forrättad rensning i en

skorsten“ länsmannen uppgaf sig hafwa sökt öfwertala honom
att kläda sig ordentligt och att godwilligt medfölia, men
att Sandmark under eder och swordomar forklarat sig wilia

fängslas. Prosteen ansäg olämpligt att lämna honom i sädan

habit foretrade till den foreskrifna warningens erhällande samt
affärdade honom med forebrelser derfore att han i sitt häfti¬
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ga sinne blottställt sig och sitt ständ for forakt och atlöje

Sandmark klagade ofter utständen tortyr och pastod att han
icke kunnat sjælfmant inställa sig hos häradsprosten, emedan

pr. Engeström forbjudit forsamlingens inwängre att skjutsa

honom. Wid anstalld laga undersökning upplystes, att Sand¬
mark under eder och swordomar sagt sig wilia fängslas och

att hans hustru bedt länsmannen taga prestkragen och fara at

helwete. Länsmannen forebräddes att han lydt Sandmarks

otjenliga begäran, och Sandmark Klades änyo att insinna sig

hos häradsprosten for att mottaga warning *).
I Mjellby kyrka, som i aldre tider warit skadeplatsen for
bullersamma och förargelsewäckande uppträden, har afen i en

nyare tid ett dylikt egt rum, neml. päskdagen 1801. Under den of¬
wannämnde Knut Perssons fränwaro hade ett beslut bliswit

fattadt om upphörandet af den forut öfliga seden at forsam¬
lingen i kyrkan till pastor offrade allehanda matwaror, sasom

stru . m. Knut Persson, som ogillade beslutet,

forklarade efter Fra att offer följande päsdag skulle
aflämnas pa wanligt sätt. For att forekomma detta spärrades
wägen till altaret och passionspsalmen No 159 (Gela Pseb.

bestäende af en enda vers, utsattes att sjungas efter predikan
Men sa snart sängen begynt, bröt folket, med Knut Persson
i spetsen, sig wäg till altaret och började offringen, hvilken

fortsattes länge efter psalmens slut. Knut Persfon blef for
tillstäringen af detta om en af häradsrätten dömd att böta

for gäckeri med gudstjensten 16 redr 32 sk., for kyrkobuller 8

ridr 16 sk. samt att wara sin nämndemansbefattning forlustig
och underga uppenbar kyrkoplikt. Deputom bleswo 38 perso¬

ner dömde att böta 11 redr 32 sk. hwardera. Hofrätten upp¬

*) Lars Sandmark, f. 1756, prestwigd 1792, lede nu 1823

som obefordraad prest. Han hade de i flera ar wistats pa Ystadstrækken,
der han, sa länge han formädde, biträdde med predikande än har och in
der. I fastlagen höll han stundom i samma wecka passionspredikan i fyra

olika pastorater. Stundom begarde han af pastorerna sammanskott till
sitt underhäll. I en skriftelse i sadant ändamal till ett härads prester¬
skap yttrade han, att han ansag deswulens omwändelse mera sannolik än

att Wörd. Presterskapet skulle neka en behöfwande hjelp och understöd.
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häfde detta utslag, men Kgl. Majet Klade Knut Persson

kyrkoplikt och 8 redr 16 sk. böter for kyrkobuller samt de öfri¬

ge 3 redr 16 sk. böter hwardera.

14. Nils Landergreen, son af en hemmansegare i
Raus socken, föddes 22, 1759, blef student 1779, prestwigd
+. 1793, nädärsprest i Hällaryd 1794, sedan innehaf¬

ware af klockarelägenheten der, biträdde prosten Engestrom
härstädes 1795—1811, blef titulär kgl. hofpred. 1810, vice

past. har 1811, pastor har 1815, titulär prost 1819, senior
bland stiftets presterskap 1842. Död + 1850. — Gift 1.

m. Johanna Liedberg, dotter af öfwerjägmäst. Liedberg i
Qwistofta. Barn: Carl Johan, f. 1787, f. d. polismä¬

stare pa Grenada. Hedwig Charlotta, f. 1789. Ade¬
laide Fredrika, f. 1792. 2. m. Anna Margretta En¬

geström, dotter af prosteen E. härstädes; hon dog 1840.
Barn: Gustaf Wilhelm, f. 1804, magistratssekreterare i

Sala. Nils Adolph, past. i Hörröd. Sture Magnus,
f. 1809, kuschef. Johan Smerkes, f. 1812, kronokansman

pä Gottland. 4 10
15. Hans Birger Hammar, son af vice härads¬
höfd. och stadsnot. Hans Birger H. och Johanna Maria

Scharling, foddes i Landskrona § 1814, blef student 1831,

prestwigd P. 1837 till huspred. hos presidenten frih. Ehren¬
borg pa Wegeholm, phil. mag. 1838, innehaware af klockare¬

lägenheten i N. Rörum 1841, vice past, i Bosarp 1843 och

i N. Rörum 1848, uppförd i forsta rummet i forslag till
theol. adjunktur i Lund 1847, pastor här 28 1851, tilltr. s. K.

Gift 1. 2. 1841 m. Sophia Amalia Hammar, f.
1817, d. 1847, dotter af landtbrukaren Johannes H. och
Maria Thulin, prestdotter fran Allerum. Barn: Arnold

Nathangel f. 2 1842. Hans Gabriel Freywid f
2 1846. Maria Magdalena f. — 1845. 2. — 1849
m. forra hustruns syster Hedwig Laurentia Helena Ham¬

mar, f. 1827. Barn: Sigfrid Ogriel f. . 1852. Ernst
f. 1855. August Theodor f. 1858.

Kyrkoh. H. har utgifwit tidningen Evangelisk Kyrko¬

wän 1852—57.
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Kyrkoherdar i Gammalstorp och Psana.
1.Bengt Madsen prestwigdes till pastor i Ga¬

melstorp och Isinge V 1565.
2. Hans Mogenssen war pastor här 1584 och än¬
nu 1610.

3. Peder Pouelsön forekommer som pastor här 1617

och 1624. Enligt anteckning i V. B. hade han goda ämbets¬

gäfwor och godt witsord om sin wandel. Han hade genom
wädeld forlorat all sin egendom; biskopen gaf honom 4 daler

och lofwade att widtala forsamlingen om prestgardens repara¬
tion och wid landemötet uppmana presterna att lämna herr

Peder understöd.
4. Mogens Eriksen nämnes 1637 som Pastor här¬

städes och lefde ännu i Maj 1672, men dog tvligen samma
Kr eller det nästföljande. 1648 forekommer han som prost i

Esters vi Bräkne härader. Niels Krabbe, höfwidsman pa

Sölwesborg, er i 180 og Otte Kragh, Kongl. Majts
sekreterare, följande bref: Efftersom Herr Mogens Erichsen
udi Gammelstrup og Provst udi L. och B. herreder underda¬
nigst söger naadigst bewilling at mae faa thuinde sine sönner

thil Soer (Sor), hvor til at erlange hos dig dis bedre be¬

fordring hand haffuer begierrit denne min forschriffuelse: Saa

effterdis handler en ged, from og flitig mand de wil jeg,
kierre=Broeder, haffue hannem dig paa det flittigste recommen¬

deritt udi wenligt thilforsigt han nyder denne min forbön

godt af.“
5. Poffuel Larsson Gemshöy prestwigdes 2
1669 till pastor har, i forerräderens lifstid. Han omnämnes

som pastor 1675, men gick føljande kret öswer till Danmark,
der Han ännu lede 1688.

Sedan herr Poffuel öfwergifwit sit kall, forrättades pre¬
dikningar och andra presterliga göromäl dels af herr Bertel i
Mjellby, dels af herr Christen i Sölwesborg. Den forre

sökte 1680 att f Ysane socken som anner till Mjellby, hwar¬
med en del Ysaneboar woro nöjda (jfr. ofwan p. 306), men
de fleste wille tillhöra Gammalstorp och jemte denna socken

förenas med Sölwesborg. Under krigstiden insatte biskop
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Scarinius en smäländsk prest wid namn Swen Bunnerus till

pastor i Gammalstorp, och samme herr Swen erhöll d. 1680
kgl. br. pa att fa blifwa wid kallet, enär forsamlingen och
dhe som uthi dhensamma nägon werdigheet dertill hafwa kun¬

na medh bemälte Prestman äro wähl äthnögde“ I bref till
biskop Hahn 22, 1681 klagade Gammalstorps pastorats in¬

wängre deröfer att Bunnerus olagligen wille intränga sig

i pastoratet och genom falska berättelser erhällit K. Mes man¬
datorial om sin installation som pastor de anhöllo, att bisko¬

pen wille dedja med installationen, tills ny kgl. resol. i sa¬

ken hunnit att utfärdas, och hyste den forhoppning att konun¬

gen, sedan saken bliswit upplyst, icke wille sätta en sadan
man öswer deras samwetten, som 1. emoth Gudh sträfwar

herigenom at han icke afbidar Guds kallelse, som uthi or¬
dentelighet bestähr; 2. medh en och annan exceß förargar den

menighet, han upbyggia skulle; 3. for sin allernädigste Ko¬
nungh osanningh frambähra töhr; 4. foraktar K. M. aller¬
näd. stadga uthi forleden Augusti uthgängen, hvilken til at

förebyggia alle oriktige Kongl. Mandaters utwärckande uth¬
trykkeligen forbyder nagon sökia H. K. M. for han hos un¬
deröferheterna sin saak förebragt och dheras assistente føkt

haffwer.“ Wid samma tid ar sannolikt det skudtzmaal for

prosten Christen Matsson i Sölwesborg utfärdadt af Gam¬
malstorps forsamling, hvilket odateradt sinnes i domkapitlets
archiv och at af följande lydelse: Wi bekiende hermed och

for alle witterliggiøre att Herr Christen Madtzon, saalenge
wi har kant hannem och hand har betient wor menighed, da

haffwer hand sig saalunde imod höy och laug, riig och fattig

comporteret och forholdet, som en Retsindig, troe, edruelig
och skickelig Guds ords tienere allerbest snar och anstaar.

Mens besynderlig der wores stalesörgere afde forlat os och
wi waare som foruden hyrde och som de forladne uden trost
och wijste os ellers ingen Raad eller Redning, da haffer

hand efter woris indstendige begiering ufortröden antaget sig
woris Saligheds nöd och nödtorfftighed och med største uroo
och Möje, ja liffsfare har woffwedt sig ibland siender och
Snaphanner, med sine egne heste och wogn rest til os baade i

sognebud, saavel paa de dage Gudstieniste schulle forrettis
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och betimelig thid betient os baade i kircken och udenfor, saa

at Wij med en good Samwittighed kunde bekiende, at Wij
alle hafwer hafft icke allene udi hans Lærdom, men endoch

udi hans Exempel alt det Wij Christeligen kunde effterfølge.
Saa recommendere wij hannem for den skyld icke allene Gud

i himmelen til en Ewig belönning, men endoch wor allernaa¬

digste Christelig Offrighed baade i den Geiselige och Werseli¬
ge Stand at de paa hans timelige opholds wegne wille tage

hans wærdighet udi naadig consideration och naadigste befor¬
dra hannem til Gammelstorp kald och forsamling och dets

anner, som en welmeriteret mand, den Wij och fremfor nogen
anden saa wit wort raaerom reker enhelligen udwelger; saa¬

dan Barmhiertigheds Welgierning, som os derudi mone be¬

wiises, schulle Wij alle wore lijswisdage med største ydmyg¬
hed ihukomme.“ Forsamlingens har uttalade ønskan bifölls.

6. Christen Madtzen Gersonius, pastor i Söl¬
wesborghhäradsprost, innehade derjemte Gammalstorps

pastorat 1882 1688se wid Sölwesborg.
7. Gabriel Larsson Twetovins blef P. 1684
medhjelpare wid Sölwesborgs, Gammalstorps och Ysana for¬

samlingar, erhöll 1685 survivance pa pastoratet, blef pastor
1693 och dog 1694; se wid Sölwesborg.
8. Olaus Hollstrøm, blekingsbo, blef prestwigd

till pastor har — 1696 och installerades annandag pingst
1696. Han fann wid sin ankomst allt wara i forfall; prest¬

gärden war i sämsta skick, kyrkans medel förskingrade och kloc¬
karen Frängdes af fattigdom och tjenade for intet, emedan

helgonskylden utgjorde endast 32 skeppor, men allt det öfriga
hwaraf han skulle lefwa war honom fräntaget och lagt til

skolemesteren i Sölwisborgh, der ingen skola hälles af wärd.“
Död i slutet af 1697 eller de forsta dagarna af 1698. En¬
kan blef gift med efterträdaren.

9. Andreas Schönbeck 1698—1704; se wid W.

Wram s. 111.
10. Asmund Borgström, wermländning, blef som

student wid midsommaren 1696 i Lund gift med Katrina
Elswedalius, f. 1675, dotter af professor Erik E. i Lund.

Redan 2, s. K. döptes deras dotter Brita. Enkeprofessor¬
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skan Elswedalius rekommenderade flitigt och enträget sin swär¬

son hos konsistorium i Carlstad, som ater hos konsistorium

Lund anbefallde hønom till befordran. Han prestwigdes 2
1700 till kastellspredikant i Carlsham, blef pastor här 22
1704 och installerades 1705. Död —, 1707. Prosten Or¬

stadius skref till biskopen, att han saknade B., som warit en
god man. Bes ofwannämnda hustru öfwerlefde honom och
blef gift med efterträdaren. Sonen Erik blef pastor i Tran¬

as, och dottren Anna Katrina blef g. m. Swen Lorenz
Quidding, past. i Sölwesborg.

Konsistorium hade i 17707 forsport att en fogde wid
namn Hans Lycka i Gammalstorps kyrka en helgdag efter

predikans slut yttrat sig wara anmodad att i hela forsamlin¬

gens wägnar forbjuda skolrektorn i Sölwesborg att predika i
Borgströms stille, da han wore hindrad, ehuru konsistorium

tillätit det; närmare underrättelse om saken infordrades.

11. Häkan Kjellbäck, smälänning, prestwigdes *
1701 till prosten Hellmans komminister i Wä och war 1765.
i fräga till at blifwa hespitalspeest Christianstad. I bor¬

jan af Kr 1708 war han utnand till pastor härstädes, och i
April s. K. skref konsistorium, att han kunde begifwa sig hit
att gudstjensten uppwakta, och twiflade konsistorium ingalunda,
Latt han ju redan sig inlätit och i fulla tankar är med prest¬

husets conservation.“ Han installerades + 1709 och blef
s. d. gift med foretraderens enka K. Elswedalius, som for

tredie gängen blef g. m. H. Quiding, past. härstädes. Den
11 Jan. 1711 omnämnes att Kjellbäck aflidit, men ei hvilken

dag det skett.
12. Lars Tiellin, westgöthe, prestwigdes § 1707

till kapellan i Lösen och kallas en Tschickelig och fogelig man.“

Han war 1709 trokofwad med en systemter till prosten

Strandell derstädes, som kallade honom en däre derfore att han

ingätt en sädan forbindelse. T. blef pastor här 1711 och dog s. K.
13. Hans Quiding, son af kyrkoh. i Quidinge Hans

Jakobsson, blef student 1694 och prestwigdes + 1706 till
tjenstgöring i Ahus. Han war 1707 forlofwad med Anna

Maria Erman, prestdotter frän Wälinge, och hade i ett bref
till henne, da frägan war om hans framtida befordran, ytt¬
V.

21
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rat om sing formän i domkapitlet: de gode Herrar alska hö¬

gre penningar an wildt.“ Han forsäkrade sig et wilia, der¬
med nägon blamera, utan som hwar och en älskar pennin¬
gar i hänseende till det rättighet och den gunstbenägenhet som
derigenom kan wisas, att en ödminkast präsent efter fattig lä¬
genhet gunstigt upptagen warder“ Förmodligen hade Q. ge¬

nom mutor welat skaffa sig nägon befordran; han blef suspen¬

derad pä behaglig tid och, da han ster sick träda till ämbe¬
tets utöfning, gafs honom den warning att han härefter in¬

tet löper efter nägon lägenhet sa framt honom kürt är att be¬

hälla ambetet 1712 , blef han pastor härstädes. 1727
lämnade han pastoratet at sin brorsson, emedan Gud honom

hemsökt medelst en swär sjukdøm, med rörelse och starkt slag i
des högra sida.“ Död 1729. — Gift m. den forut nämnda

Katrina Elfwedalius. Sonen Hans, ført 12, blef 2
1738 medhjelpare härstädes och dog 1752.
14. Swen Lorenz Quiding 1727—1749, se wid
Silwesørgel

15. Andréns=Stobæus, son af pastorn i Hällaryd

Jöns S., blef prestwigd till fadrens biträde 2 1738, pastor
härstädes + 1751, sedan pastoratet bliswit skildt fran Söl¬
wesborg. 1763 begarde han Edward Corviin till vice pa¬

stor. Död s. a. eller i början af det nästföljande. Hans
hustru Maria Cornelia Engeströmuppgifwes hafwa

sarit dotter af en räntmästare i Carlskrona och brordotter
till biskop E. Hon lede efter mannen med 6 barn i stor

fattigdom.
16. Michael Heerman, son af sadelmakaren Jo¬

han Georg H., føddes i Sölwesborg 17720, studerade dels i

Lund, dels i Upsala, prestwigdes 2 1749 till tjenstgöring i
Carlsham, blef adskomminister der 1757, pastor härstades

1765. Han skall warit en stilla, from och Krlig man.“ Död

e. 1789. —Gift 1. m. Elsa Dorothea Trägärdh, dot¬
ter af prosten T. i Carlshamn. Sonen Johan Georg war

prost i Fridlefstad. 2. 9, 1769 med Petronella Nor¬
green, dotter af radmannen Anders N. i Christianstad. Barn:

Andreas, major och egare af Sölwesborgs slott. Ingrid

Dorothea. Magnus, hofrättsräd i Swea hofrätt.
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17. Leonard Sjøberger, hwars fader uppgifwes
hafwa warit sekreterare wid ryska ambassaden, föddes i Stock¬

holm 2 1761, blef student i Lund 1778, lärare wid Göthe¬
borgs tyska skola 1779, apologist 1784, prestwigd i Lund 13
l.

1786 och forordnad till nädärsprest i Riseberga. 1789 blef

han nädärsprest har och begardes till fjerde profpredikant här¬

städes. Da konsistorium ei biföll kallelsen, anfördes detofmet
beswär af forsamlingerne, hvilka formenade att han, som

forut warit nädärsprest i Riseberga, ikke med skal kunde ute¬

slutas pa grunde af det lägstadgande, at ingen mä foresläs
till den lägenhet, hvilken han forsta gängen som nädärsprest
forestär.“ Konsistorium ansäg honom ei kunna antages til

fjerde profpredikant, enär han bei warit nädärsprest i Gam¬
malstorp forr an denna gängen. De ofwannämnde beswä¬

ren wunno K. Mes bifall, och S. utnämndes till pastor här¬

städes 2 1790 utan att hafwa undergatt pastoralexamen; bi¬

skop Wallqwist underrättade likwäl domkapitlet 18 spist. ast

S. icke genom utnämningen war befriade søgn ergen. S.
blef 1799 titulde prost. afhonom gifwen likpredikan är

skriswenit allwarligton med nägon anstrykning af herrnhu¬

tism. Død 2 1815.

Gift m. Regina Christina

—

Roos, som dog 2, 1804 wid 35 ärs Alder. De hade en

son och flera döttrar.
18. Olos Hammar 1816—1830; se wid Jemshög.
19. Hakan Swensson Mørin, son af bønden

Swen Nilsson och Karna Häkansdotter, föddes i Jømshög
9. 1788, gick i Carlshamns skola, blef student 54812,
prestwigd 2, s. K., slottspred. i Carlshamn 1819, kollega

wid derwarande skola 1821, pastor har 2 1831, tilltr. s. 4.
Gift 1818 m. Cecilia Emerentig Broome, hwars

fader war gartermästare. Barn: Swen Jakøb, f. 1818, phil.
mag, och prest. Caroline Jaguette, f. 1820, g. m. pa¬

størsadjunken M. Holm. Nils Reinhold f. 1822. Per

Michael f. 1824. Charlotta Cecilia f. 1828. Hakan
f. 1831. Ola Emmerens f. 1832.

3

Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.
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Kyrkoherdar i Jemshög och Rasum.
Pastoratet räknades till Willands hed under hela 1600talet.

1. Jörgen Hanssen omnämnes som pastor här 1580,
men Artalet

ar oriktigt och bör troligen utbytas mot ett tidigare.

2. Petrus. En sä benämnd pastor war har under
1560talet och erhöll sin son Olof till medhjelpare 1563.

3. Lauris Jenssen war pastor här 1572, nämnes

afen 1584 och dog 1590.
4. Peder Olssön efterträdde troligen herr Lauris

1590, omnämnes som pastor här 1610 och lede ännu 1628,
da han war närwarande wid Christianstads kyrkas inwigning.
Enl. anteckning i V. B. war han in alienis Inceus, in pro¬

priis talpal, men ansäg endast hwad han sjælf gjorde for rätt;
utan biskopens wetskap höll han en medhjelpære, Khwilken han

begagnade till att forrätta sjukbessk. 1613 wille han ei in¬

sinng sig till prestsammanträde i Osterslöf. Wid visitation
1823 besøs aden waraokunnig. Sonen Lars efter¬

trädde honom. Sannolikt hade han twä andra soner, som

bleswo prester, nemligen Anders Gemzeus i Helsingborg
och Daniel G. i Wäsby.

5. Lars Pedersen, født 1603, blef efter skolgäng i
Lund student 1621 och baccalaureus i Köpenhamn 1624 samt

prestwigdes i Christianstad — 1625 till. Ku foders kommini¬

ster härstädes. I V.B. gämnes han som pastor 1631 och

berömmes for nit i ämbetet.. 1635 woro nattwardsbarnen

forträffligt underwiste och allt i god ordning.. 1655 forekom¬
mer han i hyllningsakterna och dog troligen 1657. Hans
dotter war troligen kyrkoh. Nils Tulins i Allerum hustru

Elisabeth Larsdotter Gemzea. Dottren Malena blef

gift med efterträdaren.
K. M. rekommenderade E. 1657 en wid namn Hans

Jensen hos H. Lindenow och N. Krabbe till dette pastorat,
hwilket han likwäl ei erhöll.

6. Jöns Andersson, son af murmästaren Anders

Hansson och Olava Jönsdotter, altsa bror till Thomas An¬
dersson, pastor i Ousby, och Hans Andersson, prost i Wins¬

löf, føddes i Helsingborg 2, 1616, sattes wid 8 ärs Alder i
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skola i nämnde stad, blef student i Köpenhamn 1636, erhöll
1639 attestats, informerade derefter ynglingar i Köpenhamn
och pa Fyen till 1643, da han blef informator hos sin fore¬

trädare härstädes. 1645 —, prestwigdes han till kapellani

Helsingborg och forblef der öfwer 12 Kr. 1657 aflade han

jemte 3 medsökande prof härstädes och erhöll forsamlingarnas
kallelse o. s. K. Derom uppkom twist, men den afgjordes
af slottsherren i Christianstad Henrik Lindenow och biskopen

till Jöns Anderssøns formon 1658. Død 1671. — Gift 1. i
September 1647 m. Elene Olsdotter, dotter af O. Hans¬

son, past. i Quidinge; hon dog efter 2 7 ar och hade født
twänne soner, af hvilka den ene hette Anders och blef pa¬

stor i Stoby. 2. P. 1652 m. foreträdarens dotter Male¬
na Lauritsdotter, som öfwerlede honom och blef konserve¬

rad wid pastoratet. Barn: Lars prost i Westerstad. Per

f. 1656, blef student 1675, nämnes 1683 som arrendator och
wille da i Lund göra sig kapabel till theologisk examen; sedan
sorte han att bliswa klockare i Glimskra. Marna, g. m. 1.
kyrkoh. i Brönnestad Ins Bring, 2. kyrkoh. N. Hartmann
derstädes. Elisabeth, g. m. kyrkoh. P. Ringh i Ifwetofta.

7. Jöns Sorbonius, son af kyrkoh. i Sörby Söf¬
ren Jenssen, føddes 1644 och studerade i Lund under uni¬

versitetets forsta Kr. 1672 hade han lätit pa biskop Winstrups
bortrykkeri utan censur trycka ett grekisk poem; for att icke stöta

sig med biskopen tillgaf det akademiska konsistorium Sorbonius
denna forseelse. S. K. 28, blef han prestwigd som pastor har¬
städes. Han synes hafwa warit en wälmenande man. Det
berättas att han genom sin forbön räddat Jemshögs forsam¬

ling frän den forstöring, som Carl XI ämnat att läta öfer¬

ga den derfore att der warit snapphanarnas wärsta tillhäll.

For uniformiteten idagalade S. ett nitiskt bemödande, men
gjorde sjelf icke stora framsteg i swenskan.. 1684 erhöll han
tillrättawisning derfore att han spä en lös och blott mißtanka

gätt ästad och lyst en ryttareenka ur forsamlingen utan nägon

communication med præposito eller Consistorio, och heter det
i skrifwelsen härom — Phade Tua Reverentia wäl fortjent
ett härdt tilltal, wahrandes detta R. T. till en warnagel at
där sädant oftare passerar skall R. T. wara tilltänkt derfor
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Consistorio at stända till rätta 1692 anmälde S. for biskop

Papke, att klockan i Jemshögs kyrka rört sig af sig sjælf, och
sporde hwad sädant kunde hafwa att betyda; biskopen swarade
att saaken wore eftertänklig, om man säkert wißte att ingen

menniska satt klockan i rörelse, och att betydelsen wore det bäst
att lämna at Guds behag. 1698 hade S. en ännu besynnerli¬

gare casus att anföra, da han ⅓ for biskop Steuchius be¬
rättade, Churuledes en kalf den 3 December ehr født i Ljungrya
och Gemse sochn, som i kroppen och ald annan skapnat war

som een annan kalf, undantagande detta att han hade twäe
särskildhe Mundhar och i hwar Mund tänder och tunga, i

panden war twä ögon temmelig när hwarannan och elliest twä
ogon ordinarie, samma monstrosum animal lefde ifrän mor¬

gonen till mod aftonen“ Skada är att domkapitlets, archiv
ef forwarar det betänkande, som biskop, Steuchius twiswelsutan

afgaf öfwer denna märkeliga casus. 1703 anmälde S. att en
gosse wid, 13 irs Alder dopt et han i ett aflagset skogs¬
torp; domkapitlet Forklarade døpet for riktigt, Lenär rigor zu¬

ris ef annullerar facta, utan foreskrifwer faciendal. S. erhöll

1696 — prostetitel. Død 2, 1711.. Som pesten da war
gängse i pastoratet, Klade landshöfding Adlersten prostinnan

att snart en afton utan ringaste ceremonie läta begrafwa sin
man. Hans lik nedsattes i et grafhwalf i kyrkan, hvilket ned¬

foll 1790, der Oller nänner i sin beskrifning ofmer Jenshögs
socken att prosten Sorbons af honom säsom deß ättelägg wör¬
dade ben och warleswor derefter hopsamlades och lades i ett

skrin. — Gift 1. m. foreträdarens enka Malena Laurits¬

dotter, med hvilken han hade dottren Anna, g. m. tull¬
inspektoren Zacharias Kling.. 2. m. Botilla Ellers, som
öfwerløfde honom och blef gift med prosten Malmeen i Carls¬

hamn. S. hade med henne 5 barn, nemligen Hans, past.

Riseberga, Abraham, jaktløjtnant i Calmar, Jüts, død
ogift, Magdalena, g. 1. m. tullförwalt. Oller, 2. m. tullform.

Cunningham, och Hedwig, g. m. prosten Carlwist i Hel¬

singborg.
Pa Sorbonii sednare är hade han nyßnämnde Carlowist
till vice pastor. Denne hade under pestens härining härstädes

mänga swärigheteter att utsts. I bref P 1711 berättade han
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att, da han samma dag kommit till Näsum, hade han blifmit
med otidighet öswerfallen af en del bönder, hvilka med grym¬

ma miner, som wille de uppfräta honom pa stallet, med stort

buller och oljud pastodo att han mätte med wanlige ceremonier
begrafwa de pestdödat; han mäste rettirera in i kyrkan, hwaref¬

ter bönderna lämnade liken pä kyrkogärden, forklarande att de

skulle sta der, tills öfwerheten tillätit deras begrafning pa afligt
sätt och presten den forrättat; han hade hoppats att, sedan sjuk¬
dommen mildrats, skulle de sig hätte bewäma, men swärighe¬

ten war nu større an i börian, helst emedan Khörarne sins¬
emellan sä forbittrade äro, att den ene intet unnar den andra
liswet, utan sökia pa allt sätt huru de mä kunna besmitta

hwarandra inbördes, som af Ostand byemän bliswit berättat,

det ett af deras dödas lik, som forst i byen dödde af den gäng¬
bara farsoten och i Näsums kyrkogärd med alla sina gängklä¬

der begrafwet war, af en fjerdingsman i Gönarp, som nu
doder är, sterigen af jorden blef uppgräfit, kistbotten utsla¬
gen, kläderne uttagne och, som præsumeras, och en ryttare sä¬

ger sig hafvg hört, i byen om nattetid hemligen i husen prac¬
ticerade, hvilket intet synes otroligt, emedan sjukdomen, som

redan i begynnelsen stannadt, änyo folket hopetals bortryckt,

och när ätta af byemännen gingo ut at nedersätta deras upp¬
gräfne döde, bleswo de uppä samme fjerdingsmans uppäggande

af en tokot hønde med stenar drefne ifra kyrkogarden neder pa

gatan och med klockans klämtande, som wore de parlige, skym

fade och bespottade“. Konsistorium androg i s. A. allt detta
for generalguvernören. Hvilken hemsk sinnesstämning olyckan

astadkom, i stallet for forödmjukelse och inbördes karleksfull

omsorg, beskrifwer Carlowist i ett annat bref, der det till
slut heter: Gud bättre att karleken uti menniskornas hjer¬
tan är sa alldeles utkolnadt Han sielf den nädige Guden
formilde sitt grymma wredes straff, som med siukdom har i for¬

samlingen sig mer och mer utwidgar och göre for Christi skull
ett önskligt slut och utgäng pa detta jemmerfulla och turbulenta

tillständv. C. ansägs meriterad till att efterträda sin swärfar

säsom pastor i Jemshög, men da en aldre och mera fortjent

man fatt detta pastorat, befordrades C. till Helsingborg.
8. Olaus Trøilius Zachrisson, son af borgmä¬
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staren i Fahlun Zacharias Unosson och Christina Fredriksdot¬
ter, føddes 2, 1669, blef student i Upsala 1683, magister
1689 och prestwigdes T 1695 till huspredikant hos landshöf¬

ding Gripenhielm, blef 1697 pastor wid norra sk. rytteriet,
gjorde sedan en utrikes resa, anda till Rom, utnämndes 10
1700 till pastor i Hellestad, erhöll 1705 transport till Hel¬

singborg, undergick examen inför domkapitlet 1706 och tillträdde

1707. Dä danskarna 1709 landstego wid Rä, blef T. Klagd
att uppläsa i kyrkorna en bön for danska kungahuset; da han
icke det wille, ansag han klokast att begiswa sig frän Helsing¬

borg, hvilket ock lyckades under forewändning att han war
kallad till ett sjukbefök i Wälluf. Han blef derefter General¬

stabspredikant under kriget, men aterwände derefter till Hel¬

singborg. 1711 28 utnämndes han af kgl. senaten till pastor

härstädes, hitflyttade 1712, men fullmagten blef forst 1717 i
Lund af konungen bekräftad. 1714 ½, blef T. prost i Wil¬
kands ytad ogh war 1719 riksdagsman. Han synes hafwa
warit en allwarsam, skisk och werksom man både som pastor

och häradsprost (jfr. III. p. 349). Annu flera är efter hans
hitkomst fornummos dyningar efter det gamla snapphanewä¬

sendet. 1713 klagade han deröfer att bätsmän af Jemshögs
forsamling, hvilka warit platt okunnige, likwäl bliswit admit¬
terade till nattwarden i Carlskrona, att fore hans tid i Jems¬

hog sädana personer bliswit wigda ukan sina ofsteerares sam¬
tykke och att trolofwade personer flera mänader lefde tillsam¬
mäns utan wigsel; äfwen anmälde han att Alöst folk och guds¬

löst partik dels frän Smäland, dels frän Göinge och Willands
härader uppehöll sig i skogarna. Pa hans begäran anhöll dom¬
kapitlet . 1717 om landshöfdinge=ämbetets ätgard for ham¬

mande af de grofwa wäldsamheter, som forsfas af en hop

rymningar och andre grofwe mißgerningsmän, som sammanro¬
tat sig pa skogarna wid smäländske och skanske gränsen närmast

Jemshög och annorstädes, hvilka ock nyligen bliswit forskte
af en bätsman och en ryttere, som föröfwat dräp pa en tysk

dragon i Näsums socken, hwaribland sig skall ock uppehälla en

Bengt Hult, som ungefür for twä är sedan begatt mord och
bleswen fordenskull till döden dömd, hvilken icke allenast for de

andre skall wara säsom anförare, utan ock ungdommen i byarne
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och pa skogstorpen forleda till hwarzehanda otillbörligt at ga

sig tillhanda, hwaraf befaras swär oskerhet af röfwert och det
skadelige snapphanewäsendet torde sig yppa, om det ei i tid
hämmas' m. m. 1724 anmälde T., att han wid sina visitationer
i häraadet funnit sabbatsbrott, slagsmäl, dryckenskap och andra

förargelser ofta forekomma i anledning af sermännens forsum¬
melse att sädant angifwa hos kronobetjeningen, och som han
mente att man mot sädant oskick intet kunde uträtta Lutan en

högre hands assistence, skanhölls om domkapitlets rekommen¬

dation hos landshöfdingen for winnande af rättelse. 17726

klagade T. öfwer rädande widskepelse och signeri. Død 1
1727. Likpredikan öfwer honom hölls af hans synnerligen

fortrogne wän prosten Blanxius i Ifwetofta. — Gift 1. 7
1701 m. Anna Magdalena Ehrenreuter, d. 1704, dotter
af stallmästaren Eilert E. pa Fliinge. Af deras twä barn

lede endast sonen Eilert efter fadren; han synes hafwa i sin
ungdom uppfort sig mindre wäl, ty fadren kallar honon 1724

for sin tywärr olydige son; han bef sedan hofrättskommis¬

sarie och g. m. Petronella Blanrius fran Winslöf. 2. 2.
1707 m. Katrina Schwerdtfeger, dotter af radman Mi¬

chael S. i Helsingborg. I detta äktenskap föddes 11 foner,
och 2 döttrar; båda dettrarna och 5 soner lede efter fadren.
Den forutnämnde sonen Eilert begärde 17727, att domkapitlet
wille till pastoratet foreslä ogifta prestmän, for hans k. mam¬

mas konservation och icke stadskomministern Sorbonius i
Carlsham, som medelst wärfning skaffat sig underskrifter a
den sällsam kallelseskrift, innehällande forklenliga utlätelser om
aflidne prosten Troilius.

9. Peter Estenberg, son af kamreraaren i kammar¬
kollegium Peter Olofsson, som blef adlad med namnet Esten¬

berg, och Elsa Balck, føddes i Stockholm — 1686, blef efter

enskild underwisning student i Upsala 1696, tillbragte der 13
ar och begaf sig derefter till Lund, der han (enl. Stähl, biogr.
underr. om proff. i Lund) 1715 höll ett minnelsetal öfwer

Kongl. Radet, Herr Greswe Gabriel Falkenberg, och blef fol¬
jande äret antagen till Philos. Adjunct derstädes“. Ett tal

synes allts den gängen hafwa ersatt bristen pa magistergrad
och andra lärdomsprof som pläga fordras for erhällande af
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akademiska lärarebeställningar. E. blef sedan en ung gresse

Gyllenstjernas ledare pa en resa genom Holland, Frankrike ock
Tyskland och antogs 1718 af Polska konungen Stanislaus till

handsekreterare. 1719 ½, blef E. professor i grekiskan wid

Lunds universitet, utgaf i denna egenskap 3 disputationer och
war prorektor 1726, Lunder det styrelsen war anförtrodd Fri¬

herre Edmund Gripenhjelm, i egenskap af Rector IIustris,
hwilken Herre, lika utmärkt for sitt adla hjerta, som lykkliga

stille, hade både sjelf och genom höge Forespräkare utbedt sig
denna utmärkelse, och dog derefter i sina unga Kr i Halle 1734

(Stähl, pa anf. st.). E. blef- 17727 pastor härstädes, prest¬
wigdes + 17728 och skall enligt nyß citerade kalla sedermera
bliswit prost öswer sitt pastorat. Han synes icke hafwg warit
owerksam säsom pastor. 1728 skref han att, Lehusehans for¬

samlingsboar utropades säsom ett härdsint folk, funnos dock

mänge gudälskande sjählar, sa att, om än ordet till en del föll
pa hällebenget, funngs dock de som kunde liknas wid den go¬
da jorden, der ordet rotades och bar frukr. 1784 berättade

han att mänga aflägseboende höllo gudstjenst hemma i husen
dock icke af forakt for Guds hus; det önskades likwäl, att de

kunde tillhällas att ätminstone en gäng i mänaden och pa hög¬

tidsdagar komma till kyrkan; man hade forsökt skrämma dem

med böndagsplakatet (saledes ansags wäl ei konpentikelplaka¬
tet pa den tiden imot dem tillämpligt, men forgäfwes; E. on¬

skade att rotmästare tillsattes, hvilka borde i kyrkan uppropa
folket, afen ständspersoner, hälst der de äro mißtänkte for

katteri och swärmander E. afled 2, 1740. — Gift 9 17722
m. Regina Westersköld, dotter af inspektoren wid stora

sjötullen Anders W. i Helsingborg hon dog — 1764. Barn:
Elsa, Sara, f. — 17723, d. 1, 1762, 4. m. rusthällaren

Jöns Persson i Wänga. Christina Regina, f. 1724 d.
17725. Hedwig Beata, f. — 17725, d. 2 1783, g. m.

majoren C. G. von Kyhle. Carl f. 2½, 1728, d. 1 1815,

hofrättsräd i Swea hofrätt. Sara Regina, f. 5, 17729, d.
2. 1804, g. m. hemmansbrukaren Bengt Jeppsson i Jemshög.
Gabriel f. 2½ 17722, d. som fältkamrer i Pommern 3, 1759.
Christina, f. 22 1733, d. 7. 1803, g. m. extraord. theol.

prof Leth i Köpenhamn. Fredrika, f. — 1736, d. 2 1800,
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gift med vice kronofogden I. Dahlman. Ulrika, twilling
med den näst forut nämnda systern, gift med löjtnant Schor¬
man.

10. Johan Billing, son af klockaren Johan B. i
Lyngby och det hustru Cecilia Swensdotter, föddes — 1697,

blef student 1714, antog 1716 kondition hos kyrkoh. Brock i

Hammarlof, 17722 hos kyrkoh. Borup i Tullstorp och 1724
hos prof. Jakob Benzelius, blef magister 17726, rektor wid Carls¬
krona skola 1727, amiralitetspredikant i Carlskrona L 1730,

prestwigd Al. s. K., pastor här 1740 Th., honorarieprost 1746.
Han lärer icke saaknat kunskaper eller predikogäswor, men warit
af ett temligen häftigt lynne. Det forra antyder en af honom

utgifwen likpredikan, som likwäl är mera enkel än flera sädana
frän hans tid, och det sednare wisar sig i ätskilliga skrifter,

som wexlades mellan honom och foreträdarens enka samt mel¬

lan honom och domkapitlet, da han fatt en adjunkt som han
pastod wara till daglig tunga och icke till hjelp. 1783 erhäll

han enligt hofrättens utslag marning af dembapitlet for efter¬
ltenhet uti det Embete mid tillfällen da 2 barn uti det for¬

samling döden ljutir. Död 1 1764. — Gift 1 1732 m.

Anna von Rayalin, dotter af amiralen Thomas von R.
Barn: Thomas; anstalld wid flottans civilstat. Johan
Gabriel blef prest 1769 och extraord. tjenstgj. hofpred. hos

enkedrottningen 1775, men entledigades 1782 frän ämbetet,

medrønledning af sina bittra kagomäl öfer en af äwerhof¬
pred. Troil uppgjord predikotour; derefter hade han en skolin¬

rättning i Stockholm; d. 1792, jfr. nästa biographi. Carl
Fredrik, kontorsskrifware wid amiralitetet. Olof Natha¬
nael, militär. Jakob Henrik. Paul Ulrik. Deputom

3 döttrar, hvilkas namn ei äro uppgifna.

11. Johan Corplander, son af prosten Nils C. i
Styrestad af Linköpings stift, foddes V, 1707, blef student 1721,
magister 1730, docens i philos. fakulteten 1734 och adjunkt

1735, forestod professionen i historien och academisekreterare¬

tjensten samt foreslogs till båda, blef academibibliothekare 1745,
prestwigdes L 1751, blef theol. doktor s. K., erhöll 1754 upp¬
drag att hälla foreläsningar i lärdomshistorien och 1756 en
pension af 600 daler for sin lyckliga formäga i latinsk poest.
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1765 uteslöts han frän forslag till detta pastorat, men anförde

deröfer beswär och erhöll till följe af kongl. resol. rum pa

forslaget. Domkapitlet hade enligt hans formenande ei bort
uteslutta honom, da han ei blott hade større akademiska meriter

an prosten L. Sommar i Backaryd och konrektorn L. A. Borg i
Malm, hvilken warit hans lärjunge, utan ock bliswit prestwig
pa domkapitlets egen kallelse samt biträdt som domkapitelsledamot
och warit närwarande wid prästmötens och riksdagsmannawals

reglerande; äfwen anmarkte C. att alla domkapitelsledamöterna

som deltagit i forslagets upprättande, woro biskopens slägtin¬
gar, neml. prof. Munthe hans systerson, prof. Benzelius hans
hustrus kusin och prof. Bildstein hans brors swäger. Dom¬
kapitlet fann Corplanders 30=Kriga akademiska tjenstgöring icke
bewisa hans fortjenst till prästerligt ämbete, enär Lid akade¬

mierna läras ätskilliga stycken, sasom historien ich philosophien

hwilka icke alltid caracterisera rätta styrkan hos en kyrkoherde;

det kande ei hurnwida Borg i nägot ämne warit Ces lärjunge,
men wißte att B. kike af honom kært theologi eller prediko¬

ambetet; domkapitlet hade ei nödgat C. till ordination, utan

han hade sjelf begärt den, och att ordinationen hettes hafwa

skeett pa domkapitlets kallelse, wore dett blott formulär; hwad
angick Ces bitrade som domkapitelsledamot, sä hade han wis¬

serligen af sin swäger domprosten Westring bliswit inkallad
1751 under biskopens frnward, och nagon gäng sedan wid
extraordinarie tillfällen warit associerad samt wid prof. Mun¬

thes prestwigning forestafvat eden, Phwilken sednare omstän¬
dighet Cons. wisserligen räknar bland Biblioth., Der Ces min¬

sta meriter, men kan ickeheller ansee de foregende i och for sig

sjælswa sasom betydliga uti det pastädda rättighet till forslag
wid vacancen af ett kyrkoherdembete; widere erkande domka¬

pitlet, att C. wid prestmöten och riksdagsmannäwal hedrat

Ven. Clerum med sin närwaro, men alltid obuden, helst eme¬
dan inga andra till dessa deliberationer inkallas pläga in
werkliga kyrkoherdar“ och beträffande domkapitelsledamöternas

slägtskap med biskopen inwändes att C. sjelf suttit i domkapit¬
let tillsammans med sin swäger, prof. Westring, afensom

prof. Lars Benzelstjerna i Upsala med sin farbror, arkebiskop
H. Benzelius. Besynnerligt nog synes man ei hafwa lagt
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nägon wigt pa den omständigheten att C. ikke tillhörde Lunds

stift. Han utnämndes till pastor här 7 1766, tillträdde 1767
och erhöll samma är prostetitel. Det emottagande han i Jems¬

högs prestgard rönte synes icke hafwa warit det wänligaste.
Han anmälde nemligen i 1767 att han dagen efter sin an¬

komst hos prostinnan Billing bliswit af komministern Johan
Gabriel Billing och en deß broder Löwerfallen med obeskrif¬

weligt owett sa att han med mycken häpenhet mäst retirera sig
ifrän det sällskapet“; da han deßutom fornummit att bemälde

komminister forklenade honom och mot honom uppwiglade fol¬

ket, sa anhöll han att konsistorium wille Klägga Billing att
nyttja sin erhällna permission pa annat ställe och icke längre

uppehälla sig i hans forsamlingar till deras oboteliga skada
och hans stora olägenhet“ samt att genast utlämna alla kyrkan

och prestgärden angende handlingar samt tiondeboken mot be¬

talning. Domkapitlet swarade, at det med mißnöje fornum¬

mit att C. bliswit med owett öswerfallen, men att Bejkunde
formenas att under den honom bewiliade permisstostmei¬
stas hwar han wille ochotts løds ingesudetets ätgard
kunde onlitag om han wäckte oro i forsamlingarna eller neka¬

de att utlämna pastorsarchivet tillhörande handlingar. Dä

Billing sedermera klagade ofmer att C. wid prestmöte sokt
göra honom illa liden hos hans formän“, Klade domkapitlet honom
att antingen antaga tjenstgöring wid nägon forsamling, eller

ock insinnæ sig i Lund, enär han sakt och fatt tjenstledighet for

fortsattandet af sina studier wid akademien. Sasom landtprest

fortfor C. att wid akademiska högtidligheter uppwakta, med
verser frän sin Lollis vulturis der han betade sina twäbenta

für Död 9 1775. — Gift m. Beata Juliana Bergh¬
man, dotter af häradshöfdingen Johan B. I detta äktenskap
føddes 1750 sonen Gustaf Fredrik, som blef landssekrete¬

rare i Carlskrona; han war uppkallad efter fadrens discipel,

grefre G. F. Gyllenborg.
Skrifter se Stähls biogr. underrättelser om professorer
i Lund.
12. Jöran Johan Oller, son af amiralitetspred.

i Carlskrona Axel O., föddes 2 1740, prestwigdes 1763

Stockholm till huspred. hos riksrädet, greswe C. F. Törnflycht,

334
blef extraord. kongl. hofpred. 1765, ordin. hofpred. oth. 2dre

past. wid lifdrabanterna 1768, utnämnd (sksom det uppgifwes
genom lottning) till pastor härstädes + 1776, honorariepröst
1779, theol. doktor 1793. Han hade kallelse till domprosteriet

i Götheborg och superintendentsbefattningen wid amiralitetet
men afsade sig bådadera. I Jemshög ihogkommes han ännu

sksom en aktningswärd man och werksam prest. Han har ut¬
gifwit nägra tal och predikningar samt en beskrifning om
Jemshögs socken och ett swar pa Wetenskapsakademiens pris¬

fräga: Hwad kan wara orsaken till den i wissa orter ofta

gängbara dragsjukan for hvilket en guldmedal erhölls. I
Liptedikan ofmer doktor Stricker i Carlsham forestalles: den

redelig Herrans präst, deels sasom en dygdig medborgare.

samhället, deels säsom en salig inwängre i Guds rikel, och
tyckes predikanten wara särdeles angelägen om at ital den

ofmertygelsen, at ett pietistiskt werdsfornvie anskar den rede¬
lig Herrans prest: det heter nemligen, att en genom Christum
ressessin geise wandrande prest kan wistus

bland menniske, ifaper, bland lofliga nöjen och dock hälla
sig obesmittad af werden. ——Sannerligen

en gudfruktig, en

alskad, en dygdig, en munter och glättig Lärare, som i all ting
bewisar sig säsom Guds Tjenare, kan ofta skaffa mera upp¬

byggelse i sällskapet, an en skrymtare pa predikstolen“. En af
O. utgiswen afskedspredikan, hällen i Ridderholmskyrkan i
Stockholm, disseswen i derne allelig anda, lilwäk med¬

tres in dogmatisk. Genom sin beskrifning öfwer Jemshögs

socken, Wexjö 1800, gjorde der O. sig kand sasom en lärd och
witter man. Den utgöres ef blott af torra statistiska uppgif¬
ter, utan innehäller mänga moraliska reflexioner och poetiska
mälningar. Socknens naturskönhører skildeas utförligt, hwar¬

efter det heter:Da allt detta jemte qwittrandet af den
mängfaldiga foglaskaran i trad och buskar, skrens bräkande,

fakreaturens rämande och wallhjonens skallande samt javeraf
herdars behagelige bläsinstrumenter och det frän berg och sko¬

gar aterswarande echo gör tillhopa den behagligaste contrast
for ögat; framdunstar den angenämaste lukt, lika omwexlande
i sina behag, frän de mängfaldiga slags blomstren, den rykande

enebusken, den genom aftondaggen wälluktande bjørken och den
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blommande linden“. Pa ett annat ställe heter det: Medan

man nu omtalat sjukdomar och det öfriga menniskoeländet, som
har i forsamlingen säsom annorstädes esomoftast yppar sig, für

ock nägot nämnas om det, hwarigenom man, da Skaparens

inrättning i en rätt ordning troligen följes och efterleswes
forstmar detta liswets beswärligheter och wedermödor, jag me¬
nar giftermäl och christliga äktenskap. Bland en sä stor

folkmängd som i denna forsamlingen, stiga ef dessa till syn¬
nerligen stort antal — Forf. yttrar, att Jemshögsborne for

ett halst Krhundrade tillbaka warit ganska rä, grofwe, nog
grymme och ofnygge i deras seder och uppförande; slagsmäl
och mord afgjorde ännu deras trator och inbillade anstötar

emot deras ambition; fylleri och otidigt supande ofta midt
under gudstjensterna, plumpe och lösaktige lekar, i deras sam¬

wäm och gillen, woro ännu ansedda for läckre nöjen“
När de höge i ett land eller prästen i en bondforsamling gör

ett med de lastfullaste i en eller annan for samhället sadelig
odygd och foljaktligen är mera skonsam eller aldeles idøfat¬
ter näpsten over de ränzwiserøgdige, für man snart

se ett grost och lastfulki Folk och famhälle. Detta sker ei mindre
a andra sidan, da de store lägga allt for swärt ok pa smäføl¬
ket och anse dem for ett helt annat slägte med sig sjelfe, eller
da prästen i en bondforsamling anseer och handteraar sina Khö¬

rare foga bättre än fähopen i sin ladugärd“. Annu funnos
den och annan bedragere, flere liderlige och Ferdädige bjes¬

fars och dryckenskap tilltog, isynnerhet i de store byarna; af¬
wen saknades snygghet inom hus; swin uppföddes stundom i

stugorna. Galningar eller Rasande äro här i forsamlingen
nästan inga, om jag undantager dem, hvilka periodice blifwa

sädana genom bränwinets alltfor starka consumtion samt nägra
fä, hos hwilka dragsjukansehuru endast for en kort tid haft

denna bedröliga päföljd“. O. afled 2, 1811. Der Morell

höll likpredikan öfer honom och yttrade bland annat om honom:
Hans lärdom och insigter, hans kännedom af werden och

menniskan, hans stilles gäfwor, hans enskilda lefnad och um¬

gängelse woro af den wisa och uppbyggeliga beskaffenhet, att
han mähända med heder skulle kunnat bekläda snart sagdt hwad

embete som helst sa inom eget som andra ständ. Han egde icke
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en egenskap eller nägra i sädan grad, at de utträngde andra,
som äro lika oumbärlige inom Embetets omfäng. Han sak¬
nade ingen af dem, som han behöfde for sin person och sit
embete. Hans lärdom war den fullkomligge folklärarens. In¬

for hwad folkklaß som helst utöfwade han sitt embete med red¬
lighet, räddes for ingen och hade intet anseende till personen.

Hans umgänge war kjuft, icke den fladdrande, stojande gläd¬
jens, men det war fridens, upbyggelsens, wishetens och det
oskyldiga skamtsamma nöjets. Hans wänskap började med att
wara aterhällig, fortsattes till en del med forsigtighet, men

blef öppen och oforbehällsam i den mon, han wäl lärde kanna

sin wän, och sjelf war han for adel och wis att nägonsin be¬
swika den. Skulle nägon hafwa tyckt att hans anseende, hans
sätt att wara syntes mycket närma sig till den swaghet, hvil¬
ken ligger pa gränsen af den dygd wi kalle wärdighet, sä

foreställe den sig denne nu saknade Mannen med en djupare
Hslighet, med en friare, oppnare, tillgänglighet och lättare wä¬

sønderschssig, seggehan, fullbørdet sin inbillings ska¬

pelse, om han icke änds saknade den wärdige doktor Oller“.

Gift. 1. m. sin kusin Magdalena Charlotta Oller, dot¬
ter af tullforwaltaren Jakob O. i Warberg; hon dog 1806.
2. med Christina Petersson. Bäda äktenskapen woro

barnlösa.
13. Johan Petter Lindstrom, prestson frän Her¬
nösands stift, foddes i Frönd socken i Jemtland 2, 1776, blef
student i Upsala 1795, magister 1800, prestwigd i Hernssand

— 1801, huspred. hos presidenten greswe Ridderstolpe s. K.,
lärare wid stora barnhusets skola i Stockholm 1803, extraord.
kongl. hofpred. 1811, pastor här 2 1812, tilltr. 1813, titulär

prost 1814. Død 1, 1819. Prosten O. Hammar härstädes
yttrar om honom: Han war en nitisk och beständ karakter

och genomkampade flera strider med den fjelfrädiga menigheten
med mycket saktmod och stort tälamod. Nägra genomgripande for¬

bättringar i skole= och fattigwäsendet hann han likwäl icke att

tillwägabringa, ty medel och kraften af bestämda forfattningar

saknades. I sitt umgänge och lefnadssätt war han en wänlig
och behaglig man, pälitlig i ord och gerning, men af en swag

helsa, ogktadt utseendet af en stark kroppsbyggnad och werklig¬
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heten af en mättlig lefnadsordning. — Gift m. Eleonora

Wassenius, d. 1819, dotter af prosten Per W. i Torp af

Hernösands stift och Anna Marg. Grundahl. Barn: Fredrik,
landtmätare i Westmanland. 4 döttrar.
14. Jöns Peter Schrewelius, son af klockaren i
Oderjunga Jeppa S. och Helena Maria Tyrell, säkert prest¬

dotter frän samma stille, foddes i Pehrstorp 2 1762, blef

student 1780, magister 1784, prestwigd 28, 1788, amiralitets¬
pred. 1796, pastor i Wisseltofta 1 1805, tilltr. s. K., erhöll

prostetitel 1810, transp. till Barkskra + 1811, tilltr. 1812,
transp. hit 28, 1820, tilltr. 1821. Död . 1829. — Gift
m. Fredrika Sophia Cederfelt, dotter af öfwerstlöjtn.

Carl Gustaf C. och Lovisa Dahlin. Barn: Fredrik Gustaf,
f. 1799, juris prof. i Lund. Carl Bernhard, f. 1801,
civil ämbetsman. Adolf Ludwig, f. 1803, d. 1820. Emi¬
lia Lovisa Maria, f. 1800, g. 1825 m. kaptenen wid Cal¬

mar regemte C. Strömholm.
Prosten Schrewelius ütjöt mukket anseende och war utan

twiswel en man med både huswud och energi. I amir. kons.

synes han afen som den yngste ledamoten icke warit utan
inflytande. Huru han formanade sin forman, superintenden¬

ten Fahnehjelm, nämnes i dennes biographi. S. har utgif¬
wit en predikan pa annandag Jul 1791. Amnet är: Jesus

säsom den der forsamlar sjalar till sin sanna kyrka. Den är
temligen rhetorisk och tyckes innehälla en del sidohugg at

herrnhutarne. Det heter t. ex.: De äro intet forsamlade till
Jesu sanna kyrka, som wäl antaga honom for Ofwerste Prest,
men glömma att han är Konung och Prophet, som wid alla

tillfällen tala om hans Blod och Sär, trösta sig af hans for¬

sonande död, under det de göra djeswulens wilia, utfra en
sa kallad karlek, men blott emot dem, som hysa eller lossas
(lätsa) hysa samma tänkesätt, riktiga eller oriktiga med dem.

Fordärfwade Christenhet, är Jesus din Konung, sä lyd hans
lagard Afmen har han udgifwit twänne minnestal. I det

ena, hället öfer friherrinnan B. W. Wrangel von Brehmer,
f. Beckfriis, forekommer följande: Den Ewige beslöt att jor¬
den skulle befolkas och ingen tid sakna bebyggare, att men¬

niskoslagtet skulle fortplantas och bibehällas; och Han tände
22
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den ägta karlekens rena lägor; Han wäckte huldhetens och

omhetens kanslor i menniskans bröst. Det blef mannen Klagdt

att wara Famillens hufwud, forswar och forsörjare; och hwil¬
ka mödor, hvilket arbete, hvilka bekymmer bär han icke med
nöje for en ljuf maka, for älskade barne Qwinnan, denna

svagare hälft af wärt slägte, har en icke ringare bestämmelse.
Det är hennes begär att behaga och hon gör wär lycka,i

samma mon som hon winner sin önskan. Sidst blef hon da¬
nad, af et adlare ämne än mannen; i sin fullkomlighet bär

hon utmärkt stämpeln af sitt höga ursprung; ännu utgör
det regelbundna bildning, deß smidiga wärt, det milda blic¬
kar, deß lena rost, blygsamma äthäfwor, glädtiga och muntra

sinne, luswa seder och anspräkslösa dygder Skaparens Kra,

Himlens lust och Jordens prydnad; men hon blef icke Amnad

att allena förnöja och pryda; hon skulle äfwen gagna. Man¬
nens härdare, af arbete och mödor tröttade lynne skulle af

winnan mildras och lättas; hwad mannen forwärfwar, for¬
adlas och anwändes af innan till husets gemensamma gagn
med flit, omtanka och sparsamhet. Wigtigare är likwäl hen¬

nes kall sasom moder. Fostret für lif i hennes sköte, bäres

under hennes hjerta och näres wid hennes bröst“ m. m.
Ofwer prosteen S. hölls likpredikan af hans efterträdare.
15. Olof Hammar, son af bleckslagaaren J. J. Ham¬
mar i Uddewallach Christina Lindström, føddes 1. 1784,
blef student i Lund 1804, i Köppenhamn 1807, magister i Lund

1811, prestwigd i Götheborg L 1812, amanuens wid amir.
kons. i Carlskrona 1809, lärare wid skeppsgosseskolan derstä¬
des 1810, notarie i amir. kons. 1811, pastor i Gammalstorp

3. 1816, tillte. 1818, häradsprost 8, s. K., pastor härstädes
29. 1890, tilltr. 1831, war stiftets ombud wid statsrevisionen

1827 och erhöll wasa=orden 1849.

*

Gift 2 1813 m. Eliana Billberg, f. 1785, d. 1842,
dotter af prosten Elias B. i Bunkeflod. Barn: Helena

Christina Lowisa, f. — 1814, g. □ 1843 m. pastors¬

adj. och innehafwaren af klockarelägenheten i Jemshög E. M.
Holst. Sophia Charlotta, f. — 1815, g. m. kommissa¬
rien J. P. Nelson. Johan Wilhelm, f. — 1817, härads¬

skrifware. Eliana f. — 1818. Wilhelmina, f. 22
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1819, d. 1842. Elias Fridolf, f. T. 1820, phil. mag.
och prest. Olof Rudolf, f. 22 1822, landskamrer i Ble¬
kinge. Carl Niklas, f. 2. 1824, sekundlöjtnant wid flot¬

tan; omkom 1846 wid korvetten Carlskronas förolyckande.
August, f. — 1826, phil. mag. och lärare wid Lunds ka¬

thedralskola. Carolina f. 1 1828.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854. Ur predikan

pa jubeldagen 1830, hvilken handlar om Jesu segrande her¬

radöme saasom ett nädens, sanningens och fridens rike, mä
ett stilprof anføras. Jesu Rike pa jorden är den nädesan¬

stalt, som Gud i sin wishet och karlek fastställt till menni¬
skans timliga pröfning och förädling, for att beredas till sin
ewiga bestämmelse. Pa ewiga grundwalar af allmagt, wis¬

het och godhet stär Guds osynliga thron i höjden; pa ofor¬
gängliga grundwalar af kraft, ljus och karlek upprätthälles

Jesu Rike pa jorden, och detta Rike är Hans forsamling, den
Han med sitt blod forwärfwat, med sin sønning fordlar og med

sin frid sammanhäller ochbein. Den wigs har welat, at den
syntiga er en skulle emottaga ett stersken af den osynliga
Kra och härlighet, som kringstralar Hans egen thron, for att

f ett begrepp om och en kansla af den högre ordning, som
räder i det ljus, der Herran är, och en häg att andas den re¬

nare lifsluft, i hvilken de salige leswa forklarade och härli¬
ge. For detta stora andamal har Han italdt tilk oß genom

sin Sor m. m. — — Jesu segrande herradöme ar et nä¬
dens rike, ty det upptager alla som forlätelse behöfwa och näd
begära. Jesus Christus ar kommen i werden till att frälsa

syndare. Denna lärg — wi wette det wäl — är sädeles
osmaklig for tidens högmod, som, derfore att det i sit eget
wäsende finner nog fjelfbehag, hwarken kan inse nödwändig¬

heten af eller wilk erkanna wilkoret for Guds wälbehag. Om
nödwändigheten talar dock wärt slägtes allmänna fall och for¬

nedring, sä att enhwar, som lärt kanna hwad han är, och
allwarligen frägat sig, hwad han äger att hoppas genom sig

sjelf, mäste erkanna, att han warit och ofbränderligen skulle
wara en usel och fortappad menniska, om han icke bliswit

fattad af en hand, som är Guds barmhertighet, och omskapad
af den segrande kraft, som kallas Guds näd.“
220
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Kyrkoherdar i Sölwesborg.
1. Jens Pouilssön war pastor här 1584 och ännu

1594. Han erhöll 1590 kgl. br. pä rättigheten att Kinjuta

7 pund korn frän Mjellby socken utom de 5 som han forut haft.

2. Bengt Christensen Lund war pastor här 1610,
nämnes äfwen 1624 och dog troligen 1626. I V. B. om¬

nämnes han säsom den hederlig, from och enfaldig samt i
ambetet flitig man. Stadens skola war 1613 och 1615 i

bedröfligt skick, men 1621 war forhällandet hättre.

3. Rasmus Rasmussön 1626—1629, se wid If¬

wetofta.
4. Offue Henrikssön forekommer som pastor har

1631 och ännu 1648. Han hade hustru och harn, men deras
namn äro ef kanda.

5. Christen Madtzen Gersonius, prestson frän
Köpinge, blefermestwigd till pastor har af 1850. Han be¬
gärde 1664 att fa antingen Gammalstorps eller Ifwetofta

pastorat till anner wid bliswande vakans, och K. M. anbe¬

fallde , 1664 att, om Sölwesborgs kall werkligen war sä
slätt och ringa, att han ei kunde der subsistera, och om ett af
de andre utan synnerlig forfäng och prejuditz kunde dertill

dragas, skulle det som forst bleswe ledigt at honom confereras.

Sadant skedde dock iske wid de närmast härefter inträffande
ledigheterna. 1674 sökte han att fa Mjellby till anner, hvil¬

ket dock ei lyckades, ogktadt landshöfdingen Dureels interces¬

sion. Sedan Gammalstorps pastorat under krigstiden bliswit
af sin prest öfwergifwet och herr Christen flera är derstädes

forrättat ätminstone en stor del af de presterliga göromälen,
begarde pastoratets inwängre att han mätte bliswa deras pa¬
stor (ifr. ofwan p. 319), hvilket wann wederbörandes bifall.
Generalquvernören H. Wachtmeister resolverade T 1682: Al¬
denstundh kyrkioherden i Sölwesborg Herr Christen fornimmes

hafwa ganska ringa gialdh, sa at han deraf omöjeligen sub¬

sistera kan, med mindre han derjemte igenom nägon tillhjelp
bliswer soulageradt, allts och i betraktande till hans skickelig¬

het och redliga serdeles i krigstiden wisade tjenster bliswer

honom dertill Gammelstorp och Ysane sochnar updragne, sko¬

341
landes han deremoth den spanmähl, som Sölwitsborgs kyrkio¬

herdar ährligen af Mählby sochn njuta pläga, till Mählby

Pastoris dhesto bättre underhäld (till dheß bemälte Mählby

som nu helt af sig kommen är, kan sig nägorlunda forekom¬
ma) afstä och man framdeles deröfwer widare forordning war¬

der fatta.“ Herr Christen omnämnes 1680 som prost i Li¬
sters och Bräkne härader och hade troligen blifmit det 1677.
Han synes hafwa warit ett original, om man für döma efter

hans i sitt maner odswerträffliga skrifsätt. En beskrifning öf¬
wer ett uppträde i Mjellby kyrka är ofwan p. 306 anförd.

Det bref, hwari denna beskrifning forekommer, begynner sä¬

lunda: Högwyrdige Herr Biscop, Höggunstige Herre och
Fadher: Gudh wedt huru det gick mig till hierta, att jagh

seenast inthet sick niuta dhen gunsten Ed. Högw. medh högh¬
dygdesame Fru Biscopinnan alleenast een natts thid herberge¬

ra, dock skole det dheremoth wara mig een hugnadh dher
iagh finge fornimma Ed. Högw. wara an widh godh helsan

och att dhen anstädt uthaff passioner, som pa reesan E. H.
anfechtade, mätte aldeles wara forswunnen. Nyt har up

hoos os forefaller inthet synnerligt; allenast widrige Casus

uthi forsamlingarna bliswer intet uther m. m. En annan
ambetsskrifwelse slutas sälunda: Dhet skole wara migh en

stor hugnad der iagh finge fornemma E. H. med Högdyg¬
desamme Fru Biscopinnan wara wedh näghon godh helsan,

hwarom iagh altidh i det himmelska Cancelli skall inleggia
mine odminke Supplicatzer och jagh sluteligen befaller Eder begge

den himmelska Medico o. s. w. 1691 skref han till bisko¬

pen: Punkten antreffande den Skendelige Maneer, som Vul¬
gus pa somblige städer skulle bruka att swäria pa Salt och
brod, da weet jagh for min Persohn aff sädan skendelig Lap¬

peri intet att säja uti mina forsamlingar att wara passe¬
rat, Elliest skall iagh med storsta alfwarsamhet formana ming

contractister, att dhe deras ähörare ifrän sädan forskreckelig
gjerning hädanefter skall afrada.“ Christen Madtzen dog 17
1693. Hans hustru hette Elisabeth Stobæus och lefde

annu 1706, hon war prestdotter frän Stoby. En deras son

omnämnes, hvilken foreslogs till klockare i Mörrum, men af
biskop Hahn ansags for ung och barnslig.“ En dotter war
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gift med efterträdaren, och troligen en med dennes bror Carl
Twetorius, som blef hospitalsprest i Christianstad.

6. Gabriel Larsson Twetowius, son af kyrkoh.
i Lenhofda af Wexjö stift Lars T., blef student i Upsala
1679 och i Lund 1683, prestwigdes + 1684 till foreträda¬

rens medhjelpare wid hans 33 forsamlingar och erhöll 12
1685 K. Mes bref pä succession till pastoratet efter honom.

1694 8, kallades han till examen och Klades uppwisa nyß¬

nämnde kgl. bref, men han synes blott hafwa foretett en af
prof. A. P. Stobæus bewittnad afskrift af detsamma, hvilken

ock ansags göra tillfyllest, sa att han kort derefter installera¬

des säsom kyrkoherde wid alla tre forsamlingarna, med skyl¬
dighet att hälla kapellan for göromälens behöriga skötande.

Död. 1. s. K. efterlämnande enka, wid namn Marina

Christensdotter, och fyra barn.
T. hade till kapellan antagit sin bror Carl T., och nä¬

gua af Sölwesborgs socknemän begarde, att han mätte komma
i ätankattilwadratet, at hun som en swägerson till detta

bedröwelliga och ynckelige Sterbhuset kunne dhesse efterlätne

och i ett sädant stort elände stadde Enkior och smä fattige fyra
omyndige wär sal. kiörckoherde Her Gabriels barn till nägon

hielp och understödh wahra.“ Rekommendationen for Tweto¬
vius wann intet afseende; han blef skollärare har och sedan

hospitalsprest i Christianstad. Gammalstorps pastorat blef
skildt fra Sökwesborg och sit egen pastor (se ofwan p. 320).
7. Lars Märteensson Odder, son af pastorn i
Esp. Märten Jörgensen, föddes i Oderjunga, der fadren for¬
ut war pastor, och war troligen student fore krigsutbrottet

1676. Hans uppforande under kriget war föga hedrande;
han pastods nemligen hafwa ebaucherat Swen Kräkas pi¬

galoch yttrat: Fjeswulen mä följa de swenske skalmar.“ En
tid uppehöll han sig i Köpenhamn, enligt egen uppgift for

att kunna i ro studera, men blef derfore mißtänkt for otrohet
mot Swerige. Af denna anledning blef han ocks inställd for
undersökningskommissionen i Malmö 1681. Prosten Arenchil

i Kjellstorp lade sig ut for honom, formenande hans wistande
i Köpenham ei böra läggas honom till last, enär den stu¬

diosus är civis totius orbis. Herr Lars blef ocks tagen till
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näder och synes till och med hafwa wunnit biskop Hahns yn¬
nest, ehuru hans uppförande ei war klanderfritt äfwen sedna¬

re. Han prestwigdes 1, 1683 till medhjelpare at sin fader
i Espö, ehuru han wid samma tid mißtänktes for nägon del¬

aktighet uti den smädeskrift om biskopen och andra redeliga
män“ och hade mäst med ed forbinda sig att ska uppspana

forfattaren och exemplaren. Sedan fadren s. A. aflidit, wille
biskopen att pastorerna i Wemmenhögs härad skulle gemensamt

underhälla Lars Märtensson sasom häradsprest. Da de ei

funnos willige dertill, utfärdade biskopen ett skarpt bestraff¬
ningsbref; mähända hotades de ock med andra vexationer, ef¬

ter prosten Arenchils räd (jfr. I. 88 och II. 204). Detta

hade önskad werkan: Lars Märtensson blef antagen till hä¬
radsprest, och biskopen tackade prosten, som med sin bekandte

prudenee disponerat presterna i häradet till att contribuera
till bemäldte Lars Märtenssons underhäll, och lofwade att,

forrän han skulle lida nöd, nägot af sit eget at honom for¬
sträcka. 1688 tjenstgjorde han i Cimbrist den gamle pastorn
der war ganska mismöjd med honom, emedan han bemäktigade

sig wissainkomster och war Eswär och styf; her Lars sick med
anledning häraf allwarsam tillrättawisning. Sedan blef han

komminister i Uppäkra och 1696 pastor härstädes. Hans am¬
betsförwaltning har forwärfwade honom hwarken tillgifwen¬
het eller aktning. Ar 1698 22, infordrade domkapitlet pro¬

sten Hammeri underrättelse om Islagsmäl och annan otidig¬

het, som pastorn Lars Odder klagat wara mot sig foröwat af
Carl Tretovius, skolemästare i Sölwesborg; den forre lärer

hafwa fatt mycket stryk af den sednare. Saken hänsköts till
kamnersrätten derstädes, och parterna bleswo 2, s. K. for¬

liste. I protokollet heter det: Ehrewördige och wällärde Her

Carl Tietovius medh sädan utbristelse Rätten beswarade
det han all willighet, hugh och medell til Saksens Composi¬
tion och förliskning contribuerg och anlediga wille, besinnan¬

des dhe ognständigheter och swärheter, som sädan oförlikning
och osämig hos hans resp. formän for des Fortune altid i

hinder liggia och wara kunde, dherföre sä i betraktan af slickt
som och att detta Schalogie“ (jalouste) mer sin ursprung
haft af arge menniskors i begge sidor bekante inskjutne fore¬

2
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bringelser, samt sin utwisande skyldighet af det Christendom,
säger sig nu intet widare uti nägon stridighet medh Herr Pa¬
storen sig wilia meller m. m. Uppä sädan Her Twetovii
af Her Lars Odder intagen utlätenhet Her Pastoren Odder

strax sig till förlikning lät bewämlig finna vice versa, be¬
girandes Herr Twetovii forglömsel och eftergift“ o. s. w.

Rätten bestände 20 dalers böter till Sölwesborgs kyrka och
fattiga for den, som bröte denna förlikning. En handlande
Dorfling anklagade Odder 1702, pästäende honom hafwa
hans hus i en predikan pa hedder och ära angripit, formo¬

dandes sig hafwa frihet pa det heliga rummet proclamera

hwad honom efter sitt onda sinne lustar och behagar, och sä¬

som pastoren alltid warit en beryktad man, men som oftast
lyckeligen genomgatt sine skalmstycken, trodde han formodligen

det alltid skola gelingar; med anledning häraf nödgades Dorf¬
ling klaga och anhälla datt en kläpp mätte sädang präster pa¬

läggas och de exemplariter straffas; och skaller jag fritt och
absolute pastoren Her Ødder for tjuf, snapphane och mördare
till deß han forswarar sin predikan d. 17 December 1702.

Wid med anledning häraf hällen visitation framlade O. en
dansk bok, med titel Jerners politica, med hvilken hans con¬

cept jemfördes och befanns öfwerensstämmande; wid samma
tillfälle intygade forsamlingen, att predikan ingen toucherat.
Dorfling hade formodligen funnit sig traffad af Ors bestraff¬

ningar mot dem som tage sig Hustru for penningar eller an¬
dra egennyttiga orsaker; ben dygdig hustru — hade O. sagt
—
med 600 halfören är bättre än en odygdig med 600 daler.

Ingen bestyrkte wid visitationen att O. plägade ofmerlasta sig
pa krogen, den han stundom besökte, hvilket hade angifwits
af öfwerstløjtnanten Helmer, som jemte sin syster önskade slip¬

pa att betjena sig af Odder som skriftefader. Processen mellan

O. och Dorfling fortsattes annu 1707, da domkapitlet bewil¬

jade D. rättighet att beg Nattwarden i annan forsamling
Kamnären Sam. Kihlman anmälde 1710, att sä sträng Od¬

der war i sina predikningar, sa impie forhöll han sig i lef¬
wernet och war for sitt wanbördige comportamente oskicklig att
der a orten prestämbetet forrätta 1711 9, androg O. for
biskopen sin önskan att fa Gammalstorps pastorat jemte Söl¬
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wesborg; pa samma gäng rekommenderade han sin hustru at

biskopens ynnest, for den händelse att han sjelf skulle de af
den härjande pesten. Han dog tidigt pa wären s. d. Hu¬

struns namn är okändt, afensom deras dotters, hvilken 1702
omnämnes.

Skolrektorn Isak Molingberg i Sölwesborg prestwigdes
i 17711 till nädärsprest i Gammalstorp och begardes till pa¬
stor i Sölwesborg, sa at han och derjemte till bättre underhäld be¬

häller skoletjensten“ men han dog troligen kort derefter. Han
war Södermanlänning.

8. Petter Junström, bördig frän Jönköping, blef

skolrektor härstädes 1711 och forordnades s. K. under pesttiden
att foresta pastoratet samt prestwigdes 2 s. K. till pastor här¬

städes. Han hade studerat i Rostock och war 1708 i Cim¬
brishamn. I ett bref frän Justitiæ præses i staden Sam.

Kihlman . 1717 heter det, att Junström, till forsamlingens

goda nöje, högstberömligen forestär prädiskestohlen, bewisandes
mig och androm därjempte all ynnest och god affection, med

hvilken jag ock nästan dageligen, for det berömmelige studier,

convercerar. I. afled 2, 17725. Hans hustrus namn är ei
kandt. Dottren Dorothea Katrina war g. m. Joh. Kihl¬

gren, past. i Frenninge.
9. Johan Wulfram, son af smedäldermannen Jo¬

han W. och Anna Isransdotter, som uppgifwes hafwa warit

dotter af en prest i Lösen, föddes i Carlskrona 1687, blef stu¬

dent 1707, prestwigdes 2 1713 till nädärsprest i Fridlefstad

och blef sedan pastor wid ett smäländskt regimte, hvilket han

medfölide till Norrige, men som sedan reducerades. 1715
rekommenderades han till befordran af G. A. Fult (se sid.

228), som lofwade guam sanctissime att pa allt sätt betyga

sin skyldigaste tackfamhet och wederkanslo mot biskopen for sä¬
dan benägenhet och omwärdnad for hans wälfärd.“1723
önskade W. att blifwa amiralitetsprest i Carlskrona. 1725
blef han forordnad att forestä Sölwesborgs pastorat under

vakansen; dermed blef forsamlingen mißnöjd och begarde Jöns
Hochstein, som wille konservera presthuset, till nädärsprest och
till kyrkoherde. Domkapitlet swarade, att arfsrätt ei gällde i

fräga om pastorater, men lät likwäl Hochstein blifma nädärs¬
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prest. Wulfram blef 17727 pastor härstädes och skolrektor. 1732

afsade han sig befattningen wid skolan. Död Th. 1733.

Kyrkoh. Kemner i Mjellby höll likpredikan öfwer honom och
yttrade: An summat han forrättade sitt embete redeliga. Ja,
hwar och en rättsinnig och dygdelskande menniska mäste tillstä

at han i sit embete war alwarsam och berömlig och i sitt om¬

gänge ärlig och upriktig.“ —Gift i Augusti 1718 med Eli¬
sabeth Albin, dotter af prosten Nils A. i Hjortsberga;
hon blef omgift m. P. Hind, past. i Bästad. Med W. hade

hon sonen Carl Peter, past. i Womb, och döttrarna Mar¬

greta Elisabeth och Anna Maria, hvilka dogo ogifta i
Bästad, samt deßutom 4 soner och en dotter, hvilkas namn

cro okanda.
Till fölid af kgl. br. — 1732 blef Sölwesborgs pastorat

efter Wes död förenadt med Gammalstorp.

10. Swen Lorenz Quiding,son

af prosten Per

O. i Landskrona, føddes i Ovidinge i4 1701, blef student
1719, hade en tid lust att studera juridik,men wände sedan sin
hog at theologien och prestwigdes + 1724 till medhjelpare
at sin farbroder i Gammalstorp, erhöll fullmagt a nyßnämnda

pastorat 22 17727, derjemte i Sölwesborg 22 1734. Följande
Kret anhöll han om att fa bliswa prost öfwer sing forsamlin¬

gar, men sick det lakoniska swaret: negatur. Död 2 1749.

Gift 1. C., 17728 m. Anna Katrina Borgström, d.

1737, stydotter till hans forutnämnde farbroder. De hade

4 soner och en dotter; dottren och en son, benämnd Per, tull¬
när i Østad, lede efter fadren. 2. † 1738 m. Katrina

Ringius, dotter af prosten Nils R. i Hör. I detta äkten¬

skap föddes sem barn, neml. Nils, militär i österrikisk tjenst,
Otto, siman, Judith, Lisa och en dotter, g. m. gästgif¬

waren Kampf i Herrestad.

Genom kgl. resol. — 1751 bleswo Sölwesborgs och
Gammalstorps pastorater ätskilda, och rektoratet i Sölwesborg

förenadt med pastorsbestältningen derstädes.
11. Mathias Jacobæus, son af kyrkoh. Johan I.
i Kropp, blef student 17727, skolrektor här 1738 och prestwig¬
des s. K. samt tog sig att under vakans utan lön bestr ida
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Swinhuswud pa Arup, som ock wann gehör i domkapitlet.

I. Klades att antingen hälla vikarie wid rektoratet och sjelf
bo i Ifwetofta, eller ock afsts frän nädärspredikantsbefattnin¬

gen; han walde det forra. 1751 P., blef han pastor härstädes,
tillte. 1752. Efter visitation 1764 anmäldes i konsistorium be¬

swär deröfwer att han swor mycket och ofta war drucken wid

ambetsforrättningar. 1766 skeenade hästarne for honom och
wältade wagnen, hwarwid han sick ena benet afbrutet pa
twänne ställen. 1773 anmäldes, at han en sondag sa öfwer¬

lastad gätt for altaret att han hwarken kunde läsa syndabekän¬

nelsen eller episteln; hans hustru mäste med grät och tärar løska

honom derisrän, hwarefter en annan prest fortsatte gudstjensten.
Ehuru skolrektor war han sä okunnig att skref maccime i

stallet for maxime. Död pa wären 1777.— Gift i Lund
22 1738 m. Johanna Margreta Hising. Barn: Maria

Magdalena. Ola.

12. Mathias Christian Sellander, skining,
blef magister, i Lund 1745 och prestwigdes derstades 2 1751.

Han tjenstgjorde 1752 i Röddinge hos kyrkoh. Roos, som
klagade att S. Licke wille läsa for hans soner och ei biträda

i prestämbetet oftare än honom sjelf behagade, men hade städse

att göra med nägra ökekreaturs, kalfwars, fürs, swins, m. fl.
skötsel, som han sig forwärfwat och dels i prestgarden, dels i
byen hade och med foder till dem beswärade ef allenast pastor

utan ock en del af socknedboerna. S. a. misserades han

till prosten Frodell i Fridlefstad och tackade derefter domkapitlek,
derfore att han bliswit sänd till en sädan witter, stätelig och

dräpelig Gudsman i stiftet, hos hvilken han icke allenast blef
ansedd hedderligen, säsom en prestman anstod, hade upbyggelse

i nödiga lärdomsstykken, blef ford pa dygdens wäg genom ett

sädant klart kysande och föregende leswande exempel, utan ock

blef grundligen underrättad hwad det dyra predikoembetet är
och hurn det bör ömt ansas, wördas och skötas.“ Följande æret

begaf han sig utan wederbörligt tillständ till Riga och blef
kallad till swensk pastor derstädes eller, enligt en annan upp¬

gift, till vice pastor for den 80 Krige pastorn Johan Forsman.
Af domkapitlet i Lund erhöll han s. d. ett bewis, att han
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hwarken befunnits hysa katterska läror eller forargeligen sig
forhällit.“ 1760 war han ster i Skäne och tjenstgjorde hos
kyrkoherden Gutman i Hellestad (se II. 56). 1777 blef han

pastor och rektor härstädes, erhöll 1789 prostetitel och dog

d. 1792. - Gift 1. m. Barbara Katring Asping, enka
efter kyrkoh. T. Kock i Nättraby; 2. m. Anna Charlotta
Oman, enka efter kyrkoh. A. Thörn i Lösen.

13. Jacob Anders Rönnow, son af en handlande
i Carlskrona, føddes der 18, 1758, blef student 1772, vice

kollega wid Carlskrona skola 1780, magister 1781, prestwigd

L 1783, ordinarie kollega och kantor wid samma skola 1785,
rektor och pastor här P., 1793, tilltr. 1795. Død 2, 1824.

—

Gift 1792 m. Lovisa Charlotta Hjelm, hwars fader

war revisor wid kgl. amiralitetet i Carlskrona. Barn: Gu¬

staf Adolf, f. 2 1798. Katrina Lovisa Charlotta,

f. 2. 1802.
Enligt kgl. br. 2. 1825 skulle pastoratet ei tillsättas forrän

fragan om ett iklkamnadt gymnasium bliswit afgjord. Pasto¬
ratet tillsattes først 1833 och är numera ef forenadt med

rektoratet.

14. Lars Trägärdh, 1833—1840; se wid Orkel¬
ljunga IV. 236.
15. Otto Wilhelm Hansson 1840—1848; se wid

W. Karleby III. 220.
16. Per Erik Gustaf Gullander, son af pro¬
sten, der Anders Peter G. i Malm, foddes i Lund 28
1810, blef student 1825, tjenstgjorde som vikarierande lärare

wid Malmö skola 1830 och wid Carlshamns 1831, blef ma¬

gister 1832, apologist i Malms s. A., prestwig i 1833,

garnisonsprest i Malm 1837, stadskomminister i Carlshamn
1840, pastor härstädes 2, 1847, tilltr. 1848 och erhöll pro¬

stetitel 1852. Død 21 1853. — Gift 2 1841 m. So¬
phie Annette Zickerman, dotter af magasinsforwaltaren

H. Zickerman och Carolina Schewenius. Barn: Hedvig
Wilhelmina Aurora.
17. Carl Oscar Rudolf Tilosius, son af ma¬

joren C. A. Tilostus och A. C. Dahlen, föddes i Carlskrona
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* 1813, blef student 1829, phil. mag. 1838, vice kollega
wid Carlskrona lärdomsskola 1834, lärare wid amiralitets¬

barnhusskolan i Carlskrona 1838, prestwigd T. 1844, pastor

här i 1854, tilltr. 1857.
Gift 2 1843 m. Euphrosyne Raf, hwars fader war

amir. warfskommissarie.

Kongl. Amiralitetet i Carlskrona.
I. Superintendenter.
1. Canutus Chorælius, bondeson frän Kohremo

af Ryßby socken i Calmar stift och född omkr.. 1623, blef ef¬
ter skolgäng i Calmar student i Upsala 1644, konrektor wid
det sa kallade kollegium i Calmar 1652, prestwigd och asses¬

for i konsistorium derstädes 2 1654, magister i Upsala 1655,
pastor i Aby af Calmar stift 1656, prost i N. Möre härad
1659, theol. lektor wid forutnämnda kollegium med bibehäl¬
lande af pastoratet och prostämbetet — 1660, lämnade lekto¬

ratet 1673, men bibehöll platsen i konsistorium, war riksdags¬
man 1668 och 1675, blef 2 1682 amiralitetssuperintendent
i Carlskrona och derjemte pastor sä wäl i nämnde stad som i

Ramdala och Jemjö landtforsamlingar. Han torde i börian

hafwa bott pä landet, men 1683 älades han att bo i staden,
der ingen pastor fanns och derfore mänga insolentier foreföllo.

C. erhöll 1684 K. Mes tillätelse att ännu i twä är behälla
inkomsten af Aby pastorat. Død 9 1690. — Gift 1. m.

Elisabeth Rothovius, sondotter af biskop Jonas R. i

Calmar och enka efter prosten Unge i Aby hon dog 1687.
Med henne hade C. en dotter som war gift med kaptenen W.
A. Lejonsträle. 2. 1689 m. Hedwig Anna Petersson,
dotter af rädman Cort P. i Carlskrona; hon blef enka efter

ett halft Kr.

C. har endast utgifwit ett par latinska poemer. I ami¬
ralitetskonsistorium har han fungerat både säsom ordforande
och protokollsförare. Protokollerna börja 1 1683, da twän¬

ne extraord. amir. predikanter, Repplerus och Folcker, woro

assessorer. Konsistorii forhandlingar hafwa mestadels angätt

sedliga forbrytelser, till en del af den mest widriga och upp¬
rörande beskaffenhet, och bedröfligt är att en prest öppnar ra¬
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den af dem som for sädan orsak inkallades. Det war amtra¬
litetspresten Brusenius, som begatt lägersmäl och derfore

suspenderades i amir. konsistorii forsta session. S. K., war
ater en prest stämd inför konsistorium. Superintendentens kommi¬
nister i Ramdala N. Littovius, en smälänning, hade warit uti

ett sammäm bland sing ähörare, hvarest war mycken kustig¬

het, der han da mätte dricka med dem, och som i dryckenskap

mycket skamptas, sa kom han i hastighet at begynna en lyck¬
onskan och dricka alla arligg hers skal hwaröfwer de när¬
warande winnorna bleswo högligen fortörnade. Pa biskop
Hahns anmodan höll amir. kons. undersökning härom. Utom
ordforanden tillstädesworo denna gäng 6 Aedamster, nemligen

prosteen Rasmus Larsson i Lyckeby, kyrkoherdarna D. Jaco¬
bæus i Lösen och I. Kock i Torhamn, stadskomministern
Gjerdslovius samt amiralitetspresterna Karræus och Aschlovius.

Littovius ansägs fortjena privation, emedan han genom sitt

uppförande bragt predikoämbetet i forakt, men erhölle tillgift,
da hans hörare ursäktade honom. Men de han blika be¬
fanns hafwa pät ar endast tre gänger begätt Nattwarden

sä Klades han att detta frän predikstolen i båda kyrkorna de¬
precera och Lafbedja med detsamma med nägra ord de hastigt
fälte orden och förehälla forsamlingen nödwändigheten af sa¬

cramentet, som af ingen olärd, mindre lärd man foraktas och
tillbakasättjas bör.“ I anseende till fortsatt klanderwärdt upp¬

forande mäste L. 1686 afskedas frän sin befattning i Ramda¬
la. For öfrigt woro ätskilliga segelsömmare, bätsmän och
konstaplar, nägra med de underligaste namn, säsom Cornelius

Klut, Bullerhuswud, Möllebolster, Spetsskagg, Kyckling, Hö¬
na o. s. w. instände. Ett par udrag ur protokollerna for

Chorælii tid mä här sinna plats. 1687 5, näew. theras
word. Deno Mich. Karræs och Dino M. Coccio. Beswärar

sig H. Word. Her Daniel Brusenius oswer Constapeln Jöns

Qwist, som skulle han dagen tilförne kommit till att ga till

skrift, ärnandes sig till H. Nattward tillika med andra, oach¬
tat han ännu stätt i klander for lägersmähl med en kohna

Leng Jakobsdotter, den han skall besowit. Och t Herr Da¬
niel i anseende till sädant hans brott bedt honom holla der¬

med stilla, till saken wore utford, brukat pä honom en skam¬
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lös mun. Jöns swarade: 1 Om sjelfra lägersmählet, at
han intet kan uthan moste kannas derwid, 2 gick derfore till
skrifft, efter han gätt sä läng tildh och ingen talat honom till,
att han wetat hwartuth han skulle sig wenda, 3 säger sig in¬

gen ord talat Hen Daniels heder eller ämbete for nähr, uthan
tä Herr Daniel knytt sin nie for honom och bedt honom weta

huut, tä nekar han intet sig teröfwer bliswit ifrigh och giordt

Herr Daniel detsamma Østs Daniel exciperade sigh wilia med
wittnen bewissa Conskaplens otidighet warit sä stor, at han

med storsta skahl teröfwer sig nödgas beswära. Res. efter

wittgen intet woro tillstädes, differerades det till nästföljande

dagen, imedlertid räddes Constapeln at ska wänlig forlikning
ty kunde han med wittnen af Her Daniel öfwertygas, mätte

han tro det ginge honom illa.“ —

—

Volonteuren Mäns

Jönsson Höök inkømmer med Jertrud Jönsdotter, som han

forut belägrat och sedan trokvning ingätt, och efter detta in¬
lägger han sig med Signel och sedan trolofwar han sig med

Signel wid tinget pa Øland. Hon upwisar attest om sin

troloning och forutan the som attesten underskrifwit war och
hennes husbonde wittne med. Frägades om de haft samman¬
lag fore troloningen. Han säger ne), hon säger sig intet

kunna wara fri. Frägas hwilken han will hafwa af dem.

R. Helst will han hafwa Signel. Signel will änteligen haf¬
wan, Jertrud jembwäl will hafwan, der dock hon forr sagt

som foregifwes der hon singe sin prettension will hon sin rätt
eftergifwa. Men Jertrud nekar sig intet (sie) sa sagt, ei¬

heller kan hon härom säja forr an hon für tijender ifrän sina
föräldrar. Resol. Mäns och Signel forbindas att wara wi¬
dare tillsammans. Signel skall skaffa bewis ifrän sin kyrko¬
herde om hennes trolofning är fullkomlig; item Jertrud skall

skaffa sina foräldrars tankar och mening. Höken skall arreste¬
ras till des widare utslag blifwer.“
2. Bergerns Foleher, son af rädmannen och hand¬

landen Folke Mänsson, føddes i Calmar omkr. 1646, njöt
underwisning i derwarande lärowerk, blef student i Upsala

1665, phil. mag. 1676, lektor i latin och historia wid Calmar
gymnasium — 1677, prestwigd 7 1680, war riksdagsman

s. K., blef slottspastor och andre theol. lektor 2 1684, super¬
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intendent 7 1690. Biskop Papke ansag onödigt att resa upp
att installera honom 1691, menande installationen wara nä¬

gonting ceremonielt och icke essentielt samt att en inträdesser¬
mon wore tillräcklig. F. presiderede wid prestmöte i Lund

1701. Död 1 1709. — Gift + 1687 m. Christina

Ehrenklou, dotter af borgmästaken Erik E. i Calmar. De
hade 12 barn, af hvilka de ser dogo i barndomen. Sonen

Gustaf war kapten wid Calmar kesteente.
Under Fes tid sick amir: Ens. icke blött pröfwa sina kraf¬

ter wid afbömandet af Krskilliga kinkiga mäl, utan ocks

adagalägga sitt nit for den rena läran. Nägra exempelmä
anföras. 1691 ⅓ klagade en glasmästare att hans hustru

kallar honom allt det elakt är, röker tobak, super och hotar
att skara halsen af honom m. m. Resol. Hustru Brita sät¬
tes detta vitet om hon dricker sig drucken, skaller sin man eller

bär uth nägot, sa sitter hon i 3 mänader pa watten och brød.
Samma lag kastar ock han sig under. Formantes han at in¬

tet hälla sig ifrän sängen och høn ellet han enther tale om
det forrige demeellan Derpa forliktes de och lowade ligga
ihop och allt wäl dingss och intet slaas eller läta ika. 1892

klagade en muraregesäll öfwer sin fastmos otrohet och wille
icke wigas wid henne. I prot. ⅓ heter det: Præs. Ryd.
Deno Superintendente, Mag. Hauswulf, Deno Stenone Ra¬
dier, Dino Hargelio. Discurrerades forst om Muurgesellen

Jöran Lærsson och Anna. Refererade Herr Superint kortte¬
ligen saksens beskaffenhet dessom emellan. Nu äro 3 wähär;

förlikningen hon kan nu intet skee, 2 wiigas haar han abie¬
cierat 3 eller med fängelse twingas. Och der han nu wid

wixlen skulle säga ne, kunde man efter Carpzovii mening lä¬

ta en annan säja ja. Men fast det ar i kyrkisordningen, sä
ar det wäll satt for dem, som intet hafwa med hwärandra
beställa och likwäk twingas. Nu mäste han anten wigas eller

hon forklaras for hans hustru, han hällas ihr och dag ifrän
sine salighetsmedel och sättias sedan i band.“ — —

Res.

Säsom Anna inthet will förlika sig, sä skall Jöran taga hen¬

ne efter kyrkioordningen och skall wärkstallas pa detta sätt,

nembligen att som han beskyller henne for bätsmännernes

ha och ehuruwäl man kunde wiga dem strax, likwäl som
V.

23
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han henne beskyller, sa skall Anna utföra med honom mid Rä¬
stugurätten. Imedlertid forklargr. Cons. Anna for Jöranshu¬

stru och skall hafwa halfwa hans löhn (sie), tagas i kyrkig som
en ärlig hustru och ätniuta kyrkans friheter, men han icke,

gaar och Jöran öfwer ähr och dag, skall han ansees som en
ochristen.“

— Jöranger att har hawa här god rätt,

men inthet ärligt folk.“ En annan gäng blef en som lätit sig
wiga mot sin wilia och. ledes mißbrukat Guds ord och pre¬

dikombetet, lagd att prikta till kyrkan 2 kannor win eller 3

daler och till de fattige 2 dal. sommt. Stundom fingo Joldater

och hätsmän for lägersmäl löpa gatulopp och underga kyrko¬
plikt 3 söndagar. 1692 — Linkommo Anders Andersson och

hans hustru berättandes deras barn är dödt. Hustru Else

fragas huru hon sinner sig i sitt samwet och sadeshenne att
har har deels waritzen incuria, dels, ock en Sagus, fortuitus.
Tillfrigades huru henne synes, om han ikke will sta skrift.

Reg, som Const. synes. Resol, stär skrift, fordenskull at hon
mätte fa des roligare samwect. 1694 2, Linkommo skeppa¬

ren Ola Söderberg och det hustru Sara Samuelsdotter och
Archlimästaren Mäns Sans hustru Helena Tyrisdotter.
Hust. Helena klagar att hust. Sara har haft en Qwinsperson

hos sig, hvilken winsperson tä hon stod och läste Carthan
pä posthuset och jag sade i hastighet= om samma, grinsperson

Jungfru, gewesen, tä. kommer, hustru Sax til posthuset och
kallatzmig ha (sade hon) och den andre ar en ährlig men¬

niska, hotade sen att basa mig, när jag gär neder, kommer

hon och springer efter mig och slär mig først wid örat, kastar
orenlighet öswer mig.“ Protokollet utwisar ei huru saken af¬

gjordes; formodligen, hänwistes den till werldslig rätt, lika¬
som flerg andra mäl, öfwer hvilkaldet warit af intresse att

könna amir. konsistorii resolutioner. Annus ett par exempel
Skepparen Erik Kurck inkom och hans hustru, hvilken hu¬

stru klagar pa sin man, att han henne illa handterat och til¬
spord sade mannen slagit sig (sie) paar öhrsilar. Det man¬
nen tillstod, men sade hustrun haft stoor mun och fortient de

orstjlar. Vollunt. Per Drake och Mats Hall wittnade att de

hört hustrun roopa och hon welat kasta sig ut igenom fonstret,
da mannen hällit henne, att hon icke skulle fahra illa. Det
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hon och tillstod, hwarföre hustrun tiltaltes af Consistorio, for
det hon fa lättsint warit att anklaga sin man for paar örfir¬
lar skull, mannen sammaledes for det han slagit hustrun och
förmantes pa båda sidor til enighet, hwarps de handtogs och

forliktes.“ Kommendören Anders Jakobsson, och hans hustru
pästodo att kammarförwaltaren, Psilander frigs til deras Døt¬
ter Katring Malmstedt; deremet sade P. sig hawarkhaftten

liten affection till jungfruen sche derfore henne begäfat¬
men icke begört henne till, Allg. Konsistorikledamöterna till¬

höllo Commenderen at forlikas, sagandes en mager forlikning
woro bättre än en set domb, da ock Herr Radierus dermed
at öfwertala Commendeuren berättade ett exempel om en

prest i Skara, som med 100 redr forkikt sin fastemö, det høn

ock warit tilfreds med. Jungfrun sjelf inkallades och sade

bästa forlikningen wara att fara fort med det dem emellan

slutet war. Han lofwade en hederlig discretion. Høn føde¬
I är mig mer in solfwer och guld.“ og ucc. P Ro¬
Ett par andra forekommende mil arv af den fasansfulla

bygglighet, ariman kugsast, kan medskrifwn dem Prot. 1706.

her:4 Hustru Margretta Persdotter beswärar sig eröfer sin
man Bleckmakaren Bengt Malm att han sig ochristeligenemot

henne forhäller, att han henne slär med yror och kniswar, sa
att hon ofta illa särad mäste ligga under barberarehänder och
deutan swärjen han sa grufweliga eder, at honssäger Guds

straff genom olyckeliga händelser i huset ofta sig tilldrager,
tilligger ock att hon med barnen ofta hört i huset djefalens

spökeri och bland annat ett lind likasom af en groda, hvilket

höres wid sängen både winter och sommar och continuerat i
tre Kr. Ibland annat sägerthon som denne sin man, att när
han begynner plat soma, staller han sig i deren och sä¬

ger kom Fanen schtag mig, jag är beredde och mogen, och
när det intødskeer, säger han se kom de och tag min hustru
ochbørn. Han formanades att ef fla hustrun, nu de äro

under action, och honom foreställdes den swärhet han skulle
deraf taga Saken hänwistes till werldslig rärt. En annan
gäng forekom att en hustru, som bliswit tillsagd att flytta ur

sin bostad, wid flyttningen yttrat: Fjag lämnar jeswulen i

mitt stalle; derefter pastods dieswulen hafwa wifat sig uti
2
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huset i en hunds, i en orms och i en stygg liknelse, den tim¬

mermannen Mäns Aman ei kunde utjaga; han hade welat

lysta Aman ur sängen, hwarwid denne sagt: det är du intet

god for att göra. 1708 forekom det att en styrman wid
namn Asmus, da chorum skulle hällas, yttrat: Lauch mag
die dønder holen, ist es nun teid Chorum to hällen. Han
wille pästä att dessa ord afsett att forebra kamraterna deras

nachlässighet och uppmunera dem till nit i K. Mes tjenst,
men amiralitetskollegium, som formodligen ef rätt forstod den¬
na ursäkt, frägade amir. kons., om icke orden wore att anse

for blasphemiske. Kons. swarade: Aldenstund Asmus forkla¬
rade sig 1. huru han i hastighet och af obetänksamhet talat

nägra ord och det derutaf att man da skulle segla, hafwandes

skeppet legat med lösa och forskotade märsseggel ochlanetoget
stagswis, 2. berättade han att chorum höltsyd kl. 5 om
morgonen, som icke skal wara wanligt at hällas forr an kl. 8,
3. sade ock at Lieutenanten pälskeppet wärit da drucken; Alt¬
derfore i afseende till dessor ocheflere skal kan Cons. icke skatta

hans expression och utlätenhet for nägon egentlig kallad blas¬

phemie och Guds hädelse, emedan de requisita, som til en
blasphemia fordras, icke äro hit applicable. Men eljest sin¬

ner Cons. at orden äro mycket obetänksamme och förargelige,
som icke böra aldeles strafflösa lemnas, helst ock sadant är
emot K. Menstadgaa om oder och wordomar jemwäk Sjær¬

tidlarna¬
Wi wända oß ifrän dessa ohyggligheter till andra fore¬

mäl, hwilka tyckas hafwa fororsakat faderna i amir kons. ei
mindre bryderi. Prot. — 1695. Närw. Superintendenten,
Hauswolff, Radier, Hargelius, Ullholm och Florinus. Me¬

ster Johan Starck, Chirurgus wid Kles Amir., inkom och fö¬
rehölts det spargement, som om honom utgänget ar angende

nägre böcker, som han läsit, nämbl. Böhmens snkevin Sara¬
de, det han wäl alla Böhmens böcker forskrifwit och igenom

läsit, men dem sedermera pa Elden kastat. Frägades huru

han sig befant af de böckers läsande: R. sig dem icke forst.
Cu. Om han dem straffar eller berömmer: R. det han ingen¬

der kan göra. Och underrättades han om berörde Böcker, det de

alldeles äro katterske och derföre fordömde; dertill han swarade
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sig det redan forsport och nu icke achta de skrifter mehra. In¬
lade fordenskull en skrift, deruthi han begär att det mätte pro¬

tocolleras, att den som honom utfördt for en kättare eller for
den som icke är en redelig evangelisk och bekanner den rätta

Lutherska tron, honom häller han for en ährelöös och Bestialisk
menniska, til des han det bewisar. Mester Starck førehölts
att det är en straffelig ting, det han de böcker har läsit och

pämintes Kgl. Majets Placat som sädane böcker alldeles for¬

binder. Han swarade sig det licke wetat wara straffeligt och

fordenskukomoderwid mägot wore felat, beder han om forlä¬
telse. Resol. att säsom Cons. mätte efterse hwad K. Mes

stadgar om forbindna böckers införande och läsande innehäller,
altsa upskjutes till nästa Consistoriidag, da Mester Starck till¬

säges att upkomma. S. K. 1. Mester Starck infan sig
och förehölts samt for honom uplästes K. Mes Placat om

forbindna böckers införselsförbudh af ähr 1667 hwaremot
han lofwade slikt härefter alldeles forläta, säføm hansdet al¬
redan for detta gjort. Harpähan medden formaning dimit¬

terades.“ S. Aars offardie Bäsmannen af Her Majo¬
rens Märten Olufsons Compagnie Jacob Rofendahl inkom

och foredrogs honom orsaken, hwarföre han hit kallet ar
nämbl. at det skulle wara angifwit at han pa skeppet Steen¬

bocken skulle haa predikat for Princesserna. Han nekade intet
at han läst up Evangelium och hällit Chorum och en kort

expkication giort efter Princessernas begaran i mening at

bli hulpen komma ifra Kongens tjenst. Han har ock fatt
ifrän Princesserna recommendation till H. Höggrefl. Excel¬
lens. Blef ordinerad til Gyllenstjernas hof af biskop Benze¬
lio i Strengnäs anno 1693, men sedan bliswen priverat ef¬

ter han lägersmähl begatt i Abo under sit ältenskap. Rosen¬
dahl ätwarnas derfore att han härefter intet inmänger sig uti

Eeclesiastieis samt formantes att förlika sig med sin hustru

och gifwa derom kunskap. 1702 24: Uppä stadskapellanen

Her Engstedts angifwande uppkallades Studiosus Ol. Carl¬

sten, Wermelandus, och tillfrägades huru han sig skall forhäl¬
lit mot skomakaregesällen Johan Swensson, hvilken skall ige¬
nom denne Studiosi förargelige ord bliswit i sit huswud for¬

wirtad. Gesellen foregiswer, hvilket och hans mästare Erik
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besannar, at denne Carlsten skall en eller annan gäng sagdt:
Att Gud är Gud tror jag icke, orüttfärdige Kro hans gernin¬

gar, derpä will jag lefwa och d. Carlsteen säger att hans
ord warit sädane: Att Gud är Gud tror jag, icke orättfärdige

m. m., sa att han brukat härwid en fallaciam compositionis
et divisionis. Gesellen säger att Carlsten sagt, det de som

mörda sig kunna blifa salige. Carlsten säger fuller ne),
men gesellen will sädant med Joran Hobergs hustrus attest

bewisa. Cons. foreställer Carlsten allwarsamligast huru illa

han med sädan sin utlätenhet giort emot kyrkioordningen, war¬

nades honom ock pa det högsta, att han hädanefter aktar sig

for sädan forargelighet; skulle han dermed beträdas skall han
efter lag och Konungens forordning tillbörligen näpst och afstraf¬

fad warda. Ar 1701 kommo twänne tyskar, som studergt i
Halle, till Carlskrona och bleswo mißtänkta for pietism; de¬
ras namn woro I. W. Pause och J. Schade. Deras wistan¬

de i Carlskrahlef ei längwarigt, sedan derns pietism blif¬

wit upptäckt igesom tyske pastorn Hauswolffs waksamhet (jfr.

I. 126 f.) Ett par är derefter kom en annan pietist wid
namn Schultetus till Carlskrona (jfr. I. 127). Folcher ytt¬

rade sig om honom med mycken fordragsamhet. Schultetus
hade predikat i tyska kyrkan och samtalat med en sjuk i ande¬
liga ämnen samt understundom besökt superintendenten och haft

ett eller annatdietain inlegei bibes att ombesportug til

hwars utredande forutan munelig discourse honom wägar
och subsidier wid handen gifwits“ men intet hade fornum¬

mits som kunde göra honom mißtänkt for irrlärighet. Han
hade forklarat sig ogilla Petersens sigter om tusenäriga riket.

Folcher tillägger: Ingen betager jag frihet att mena och tykia,
men mitt sinne och sedwang har warit och &ar, likasom en be¬

funnen och traffad i felaktige och skadelige biläror eller andra

kaster ingalunda ursäkta mindre medhälla, altsa odetwärtom
icke lätteligen nägon, den man ei har skal och anledning miß¬
tro for sädant, antingen widrigt om tänka eller angifwa.“

Tydligen syftaar detta Hauswolffs alltfor stora beställsamhet
att uppspana och angifwa pietister. 1707 begarde samme

Schultetus foretrade for amir. kons. 29. Ehuru Hauswolff
bestridde denna hans begaran, sick han dock inkomma. Han
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anhöllatt, bemedan han anklagats for irring i ran, f.
af kons. testimohium vite et doctrine, men kons. forklarade

att han kunde hälla sig till presterna i de forsamlingar, der

han wistats, och till sine testimonia ifrän andre illustre orteer.“
Ett mißførständ uppkom 1701 mellan Lundsdomkapitel
och superint. Folcher med anledning deraf att prosteen Stran¬

dell hos domkapitlet anmält, att en i Carlstad ordinerad prest
Swen Donner bliswit satt till vige pastor i Ramdala och der¬
emot forre vice Pastorn der P. Gardinus afskedad. Domka¬

pitlet frägade huru sädant kunnat ske utan kommunikation med

domkapitlet och hotade att forbjuda Donner, att tjenstgöra i
Ramdala, om icke swar och nöjaktig forklaring ankom frän

superintendenten. Denne hade i sinnet att anklaga Strandell
derfore att han meslerat sig i saken mellan honom och Gar¬
dinus. Mißhälligheten blef formodligen bilagd, ty den afhö¬
res icke widare. 1709 uppstodo hos herrar konsistorialer 14

Carlskrona höwigtiga dubier angende deras forhällande till

amiralitetskollegium, och djupsinige delierationer Forekommo
angender ependenten af afverdømaremyndigheten.“ Med un¬

dantag af Hauswolff instände alla konsistorialerna deri att,
Lalldenstund de sa wäl genom Kgl. Collegii befallning fom
Kgl. Rättens dom och resolution äro obligerade att erkann

kgl. amiralitetsrätten for des öfwerdomare, ty kunna de wid

sä beskaffat sak intet widare sig befatta S. K. 2 Frefere¬
rade Notarius Consistorii, hvilken af Kgl. Collegium blef
uppkallat i Collegio, det H. Höggrefl. Excell. och Kgl. Col¬

legium befalte, det hwarken Consistorium eller Notarius wid

sin tiensts forlust skulle underst sig i de utgende Consistorii
skrifter, domar, resolutioner och extraotis protocolli bruka nä¬

gon annan titel ändallena det øfter Sjöartiklarnæ nämna och
skrifwa Amiralitets=Consistorium samt skickade tillbaka de skrif¬
ter, som und winterwaktsbäsmannens G. Mobäcks otidiga
forhällande och sa kallade samwetsmäl, hvilket Consistorium

resolverade skola ske och änyo rent skrifwas och med giörligaste
til Kgl. Collegium afg.“ Med enigheten inom amir. kons.
war det icke alltid rätt wäl bestäldt, fasom skall wifas i amir.

predikanterna Adlererantz och Forbus' biographier.
Af det ofwananförda synes att amir. konf. 1709 hade en
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sarskild notarie. Fore detta är hade protokollet bliswit fordt
af nägon bland amiralitetspredikanterna, men 1709 blef O. Ben¬
nerdahl antagen till notarie. Prot. — 1709: Framgaf Hr

Mag. Hahn ett af honom skriswit concept angende Consistorii
begäran till Kongl. Collegium at kunna bekomma nägon No¬
tarium, utaf de orsaker och skill, som der införas. Och refe¬

rerade han ytterligare att Wederbörande skola wara benägne
till att willfara Consistorium i denna deß anmodan. Och är
uti samma skrift namngifwen en Herr O. Wennerdahl, som

Cons. till denna beställning recommenderar for Kgl. Coll.,

wid hvilkens person gjordes allena den päminnelsen at, al¬
denstund han berättat sig uti Stockholm betjena Fru Greswin¬

nan Torstenssons hof, det mätte han forst skaffa sig ett behö¬

rigt afsked derifrän.* S. K. * aflade han ed som notarie,
sedan amir. kollegium bifallit hans antagande dertill med lön

lika med en amiralitetspredikant. Han skref däligt sk wäl

hvadicateterne som hwad stasning och handstil betraffar.
7. 3.

Johan Meerssom skull hafwa tillhørt en slägt

som bott i Blekinge, da provinsen war dansk. Han föddes
28. 1655 i Alborg, der fadren war kamnär och blef 1671

student i Köpenham. 1679 reste han utrikes och uppehöll
sig länge i Hamburg och i Oxford. 1682 äterkom han och
sysselsatte sig i Köpenhamn med att meddela underwisning
både offentligt ochenskildt, men da han nu 1887 ikke wun¬

pit nägen befordran, begaf han sig till Swerige, antogs till
lärare for nägra adlingar samt blef kand af Carl XI. Han
blef derefter esquadronspredikant wid ett i Helsingborg for¬

lagdt kavalleriregemente och utnämndes — 1694 till pastor i
Ryßby af Calmar stift. Det uppgifwes att han lofwat att
akta enkan derstädes, men brutit detta Efte, hwarefter den i

sit hopp swikna enkan klagade hos K. Mgtsom forklarade

Pes scomportamente for helt ognständigt men dock af gunst
och näd lät honom behälla pastoratet med wilkor att han skaf¬

fade enkan tjenlig bostad och en ärlig pension. Afwen upp¬
gifwes det att han usurperade titeln af magister, hwartill han

icke genom nägra akademiska lärdomsprof gjort sig berättigad;
da konsistorium i anseende till ett gällande kungligt forbud

icke wägade kalla honom magister, swarade han att han wille
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disputera wid nägon akademi, om han blott hade medel der¬

till. I Ryßby skall han hafwa wisat sa stor iswer i katechi¬

sation, att han derigenom ädraget sig warning. 17704 blef
han amiralitetspredikant i Carkskrona och erhöll s. K. K. Mes
resolution pa rättigheten till plats i amir. kons. framför de

frige amir. predikanterna, hvilka woro äldre än han. I

sluttet af 1709 eller borian af 1710 blef han superintendent.
Prosten Strandell berättar 28 1710 hans utnämning, Phwil¬
ken fororsakat hos Stadsforsamlingens ledamöter ett otroligit

morrande delsuför hans person, dels fornemligast for hans

hustrus liderlige och fordömelige leswerne, sa att man fruktar

innan nädärets slut nägöt krer sporas.“ Man kan ei af

sedan inträffade kanda händelser slutta till. hwad prosteen i
dessa ord antyder. P. dog i börian af är 1717. Hans hu¬
stru war frän Skane, hette Engelholm och war syster till
kyrkoherden Nils E. i Sjörup. Endast en son nämnes, neml.

Johan Otto, som war kassor wid amiralitetet, g. m. H. V.
Fult, frän Hjortsberga, och en detter, g. m. Fastlöjtnanten
Abraham
*

Sorbonisse

—

P. har utgifwit nägra minnestal, skrifna i ett uppskruf¬

wadt maner. I det ena, hället öfer landshöfd. Adlersten

1713, prisar han den aflidnes brinnande Dele uti rikets tjenst
och de meriter och actioner, hwarigenom han sig distingderst,
samt beklagar icke honom, som ifrän penile travailler kom¬
mit till ro, men dem som forlømt en fü umäkt medborgare

och ämbetsman.

—

*

*

Utan twiswel war P. en egenkär och kitslig menniska.
Derigenom räkade han i mißhälligheter med ledamöterna
i
amir. kons., med presterskapet i staden och andra personer samt

med domkapitlet i Lund ich kandshöfdingen i Carlskrona.

Prot. 12 1740. 71 uppkallade Högärew. Hr. Superinten¬
denten det Wyrd. Presterskapet och lät for dem uppläsa sin af
deras Excellentier meddeelte fullmagt och formante dem till

gudsfruktan och att rent och klart predika Guds heliga ord.
2. H. H. Superint, frägade huruwida Tyska Pastorn Her
Mag. Hauswolff hawer avangerat med de 8 collecter, som

deras Excellentier päbudit. Herr Mag. Hauswolff opponera¬
de sig och forböd det skulle intet om denna saken i protocollet

362

införas, men efter H. H. Superintendentens alfwarsamma

tilltal swarade Hr Mag. Hauswolff han intet devenderat
under detta Consistorio mom. S. K. ⅓ beslöts att angende

denna sak skrifwa till K. M. Hauswolff bergade sig pa kgl. resol.

1, 1891, men superintendenten pa en dylik af 1690, till hvil¬
ken Hauswolff et wille attendera. Han gjorde sedan denna er¬

pression: Efter jag ser det kgl. reglementet ei efterlefwas, hafwer
jag har intet att goral, ochlgicksä sin wäg. Superintendenten be¬

klagade att Hauswolff icke wille höra hans morskal, och konsisto¬

rium beslöt, att hwad som mellan superintendenten och Hauswolff
passerat pä Höga wederbörande rum andraga och mot slikt
procedere protection begära, hemställandes wederbörandes be¬

pröfwande med hwad frihet mag. Hauswolff für sälunda er¬
cipera mot K. Mes allernäd. resolution, forutan det Super¬

intendenten och Consistorium warda med forakt bemötte S. K.
päminte domkapitlet i Lund om nägra kolkekter, hvilka bort
insdag, meneficitill swar, att kgl. fenaten om sädane sa¬

kerslebmminicerne at med amiralitetsconsistorium.

Hauswolfffick, i frägan om dependencen under amir. conf.,
medhäll af domkapitlet, som fann superintendenten der con¬

fussione terminorum logieorum for relato et correlato göra
ett Abstractum och conoretum officii, at han mätte winna

sksom hwarest Episcopus ar och Episcopatus, en sädan com¬
binerad Superintet, somohan sjelf formener emedan

han skeligende Buperintenden, wisserligen wore det
kgl. reglementet nägot mörkt, da det hette, att alla konsisto¬

ralsakker skola i amir kons. afgöras, men meningen wore dock

att superintendenten icke skulle hafwa nägon inspektion öswer

sina medassessorer utorial som de, lyda under domka¬
pitlet; äwen klagades öfwer at sterintendenten indragit

prester frän främmande stift och uppsagt dem som dømkapitlet

forordnat. Stadskapellanen Silvius klagade sig wara af

superintendenten utesluten frän sit kall, hwartil den støra
altsmäktiga Guden och forsamlingen honom lagligen kallat.

Superintendenten hade forbjudit Silvius att meddela Natt¬
warden ät nägon utan att anmälan skett hos honom. Biskop

Smedberg, som i saken blifmit rädfrägad, hade forklarat for¬

samlingsmedlemmarna borg hawa rätt att till skriftefader be¬

363

gagna den af forsamlingens prester, som de helst önskade, men
Petersson wille ei erkanna detta. Han har hafwa wetat att

forskaffa sig kgl. senatens resolution pa att et blott amirali¬
tetspresterna, utan os tyska pastorn och stadskapellanen skulle

dependera af honom. 1711 mottog amir. kons. frän landshöf¬

ding Adlersten en skrifwelse, som langick konsistorit character,

jurisdiction och dependence och da äfwen amir. sollegium
ansags genom skrifwelsen prejudiceradt, sa beslöts att meddela
den at llegium samt derom Friswa till igeneral=amiralen

pa det att konsistorium mätte en gäng fa njuta den lycksalig¬
heten att widene af K. M. forlänte rättigheter och formänner

bliswa beskyddadt och handhafdt 1710 2, forekom ett
mäl, som nära rörde superintendenten personligen. Da inkal¬

lades nemligen Hans Krewördighet Erik Sundelius“ (en for

frigt i Lunds stifts sä wäl som i amiralitetskonsistorii häfder
obekant person), som i Østad J. s. K. begatt det ofog emot

superintendenten, att han kallat honom en juteskalm Super¬

intendenten wille tillgiswa holomsom han dergradeil¬
ket Sundélius=Fjorde, forklarande sig haswa i haftighet, be¬

tänksamhet och i drycheswähl sig falunda utatik.
Men frägor forekommo icke blott om Eschymphelige, utan

afen om faselige och blasphemiske ords utwräkande ehuru
konsistorium endast i ett fall lyckades sinna Lalla requisita som

fordras tillen werklig hadelse.“ Destarfall forekom 1712, da
en dansk krigsfänge, löjtnanten Baronning Otto de Lut¬

zow angafs att hafwa ingstt forbund med den vnde Landen.
Amiralitetspredikanten Fult (se wid Hjortsberga) yttrade här¬

om: Hwad delinguentens brott widkommer sinner jag uti det

1. en blasphemia emot Gud, han fornekat sin döpelse, i
hvilken han med Gud ingätt forbund m. m., som sinnes

i

den hällne ranfakningen, och har den blasphemig ide warit

passiva utantactive af en wetande och wiljande, tyde twän¬
ne requisite blasphemia, säsom 1) Antentio sinnas har et

quidem directa, ty han sponte och af ingom twungen den

begätt. Had Creditorernas ansträngande som han foregifwit
anger, synes det icke stort kunna aftenderas i detta mäl. Sa

sinnes ock här 2) scientia, hafwandes han wetat att sädant
war blasphemum. Om i hans brott ocksä warit 2. nägen
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truldom kan jag intet se, emedan Contractet intet wardt skutet med

dieswulen, an mindre deruppä fölidt den uptecknade tjenst till
dieswulen och aldraminst nagon skada pa andra menniskor der¬

af härflutit, ehuruwäl den wid galgen gjorda beswärining
warit en stor begynnelse dertille o. s. w.

Nägon gäng utgjorde amiralitetskonsistorium ett theolo¬

giskt examinationskollegium. Ar 1714 examineraades skeppspre¬
sten Olaus Ek, som befanns wäl grundad i Theologia och
bekant med grekiska och latinska spräket, sa att han formodeli¬

gen kan göra Guds forsamling upböggelig tienst.“
Den grofwa osedligheten bland flottans manskap fortfor

under denne superintendents tid, ehuru presterskapet wid deß
motarbetande rönte ett kraftigt stod af generaldirektören H. H.
von Liewen. Denne anmälde 10 1715 for amix. konse sin

ønskan, att kons. wille taga i öfwerwägande; huruwida icke

Lamiralitetspredikanterna wid chorum pa paraden kunde i
bon süng warg kortare och, vil forekommande af sa mycket
ogudaktigt wäsen som saröfas, hälla derjemte en liten for¬

maning till de närwarande om deras leswernes forbättring,
underwisandes dem om deras skyldighet emot Gud, öfwerhe¬

ten, sig sjælfma och nästand; konsistorium beslöt med anledning
häraf att tacka Hes Excell. for hans omwärdnad och beröm¬
melige Dele om Guds ära och folkets andelige och lekamliga
wäl, och skulle han forslag werika, helst presterskapet In¬

dast widalmänna gudstjensten och wid paraden hade tillfälle

att underwisa folket, som annars hela dagen war pa arbete.
Det äterstär att nämna nägot om den werksamhet, som
amiralitetskonsistorium under Peterssons tid adagalade mot
pietisteriet, hvilket 1715 Kyo begynte att afhöras. S. K.

6 beklagede ordforanden och samtlige ledamsterna (Haus¬
wolff, Fleege, Fult och Frodell) med hjertans Angslan och be¬
kymber huruledes den wilfarande och fördömeliga läran Fie¬
tismus börjar äter te sig fram, i det ei allenast en och annan
mißtänkt person wistas a orten utan witnesbörd om deras be¬

skaffenhet och freid, utan ock sädan lära predikas i privat hus
och eljest; Isak Laurenbeck (se I. 129), som ock en längre tid

wistats i Carlskrona, utan att anmäla sig for konsistorium,
war enligt rykte Pietismi convictus et damatus i Abon;
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excellensen v. Liewen hade propria auctoritate antagit Hille¬
strom (se I. 129 och 135 ff.) till sin hofprest, hvilken i Stock¬
holm forskaffat sig rykte, at han inckinerade till pietismum,
och brukat anstötlige ordasätt i Carlskrona; en studiosus frän

Stockholm, hwars namn och wilkor woro okända, wistades

ock derstädes. Med anledning af allt detta beslöt konsistorium,
att läta uppläsa K. Mes plakat af 7 1706 samt Prinsessans
och Rädets warning mot willfarelser och swärmerier, samt

skrifwa till konsistorierna i Abo och i Stockholm for närmare
underrättelsers Khälkander Wid nästa sammantrade foreteddes
bref frän Lundsdomkapitel med anhällan om underrättelser
angende Laurenbeck och Hillestrom, hwarjemte superintenden¬

ten omtalte hwad han inhemtat angende den offmannämnde

studenten frän Stockholm; hans namn war Johan Lütke och
han hade pa superintendentens tillfrägan sagt sig hafwa stu¬

derat i Leipzig och Halle; pa inwändningen, at den sednare
orten wore farlig for studerande“ hade han swarat at bet
wore ett herrligt universitet och att Franckens Frifter hæde in¬

gen kunnet wederlägga: derjemte haderhan yttrat, an har

wore wisserligen den rätta Uran, men fattades mycket i tro
och bättring, och att han wille understödja den lutände Chri¬

sti forsamlings byggning.“ Lütke, som wistades hos v. Lie¬

wen, infann sig pa kallelse inför amir. kons. ⅓ och uppgaf
att han war född i Falkenburg uti Neumark, hade studerat i

Jenar och Leipzig samt besökt Halle, for at bese statum
academicum, men medhade inga academiska wittnesboede han

hade predikat i Stockholm for magister Lütkeman och i Göthe¬

borg for doktor Niehenck samt wille nägon tid warstanna i
Carlskrona for att afwakta en frän Tyskland, forskrifwen per¬

sons ankomst om den utebleswe, hnde han forrett är engage¬
rat sig som informator hos von Liewen. Han ublef- af bons.

forbjuden at predika, tills han fütt biskopens oche dømkapitlets

tillätelse samt Klades att skaffa sig akademiska wittnesbord, saa
wida han wille præceptorera. S. K. 2, berättade fuperin¬

tendenten, att landshöfdingen pa anhällan om forbud for v.

Liewen att bruka Hillestrom till att predika, swarat att han
dermed ei kunde sig befatta, enär v. Liewen ef dependerede

under landshöfdingen; om Hes willfarelser hade superinten¬
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denten ingenting kunnat sporia, atan flera fornäma hersoner

hade sagt att intet anstötligt i hans tal forekommit, ochard
nu domkapitlet tagit hand om saken, kunde man ef falla det i
ambetet. Följande äret hade man uppspanat en annan for¬

ment pietist, studenten Cark-Wikblad frän Stockholm (se I.
135). Han blef uppkallad i amir. kons. och infann sig der
de samt uppwisade eft protokollsudrag frän Stockholms kon¬

sistorium, som tog honom i forswar mot wärfning och anmo¬

dade amir. kons. att gra detsamma; han uppgas sig hafwa
warit i Leipzig och Halle, der han wäl er undergätt nägon

examen, men studerat under ledning af doktor Antonius och
daktor Francke, hvilka han höll for renlärige; i Stockholm

hade flerg prester tillätit honom att predika. Amir. konse re¬

solverade, att han egde hos wederbörande werldslig autoritet
ska skydd mot wärfning och att han ikansingel prædika utan
wederbörlig tillätelse. S. A. Lomtliches amir. kons. att

Hillestrom, Arhanten gäng predtkade i amiralitetskyrkan, bedt

med egna Øerne och for Attwardsgästerna och icke
läst bönen: Barmhertige Gud m. m. Sedan afhöres intet

om pietismen i superint. Peterssons tid.
4. Carl Sternell, son af prosteen Nils S. och Ka¬

tring Burman, føddes i Bothes af Hernösands stift 1670,
blef student i Upsala 1689, reste 1694. utrikes och studerade

pa flere fornämme ørterriis Slland, Frankrike og

Tyskland samt blefmagistere Güttingen. 1701, blef han pa¬

stor wid lifgardet och, 1706 kgl. hofpredikant, hwarefter han
aföljde Carl XII, afen till Turkiet, och war hans hofpredi¬

kant. 1716 utnämndes han till pastor i Westerwik, men till¬

trädde ei detta pastorat, utam wanstannade wid konungens

högawarter fasom ordforande i hos fält=konsistorium. 1717
undes han till superintendent wid amilietøt loch instal¬

lerades i denna egenskap af biskop Linnerius 1718 persomma¬
ren. Han sick ei länge bestrida sin nyg befattning: i början

af fökjande äret infann han sig i Stockholm till riksdagen,
der han lyckades bereda rum i presteständet et blott for sig
sjels uan for ännu en deputerad frän amiralitetskonsistorium
endast wid denna riksdag har sädant egt rum. Isbörian af

riksdagen afled Sternelloch blef begrafen i Jakobs kyrka i
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Stockholm. Han war gift med Gertrud Elisabeth=Raad¬
de, dotter af handlanden i Götheborg Jakob R., hwars slägt

adlades med namnet Gripenstedt. Hon blef sedan gift med
riksrädet greswe Gabriel von Seth.
5. Gustaf Adolph Humble, son af assessorni

Götha høfrätt Peter H. och Elisabeth Brunsberg, föddes. 2
1674 i Jönköping, blef 1694 magister i Dorptoch erhäll saa¬
af Carl XI ett reseunderstod af 900 daler sat, sodan konun¬

gen Lutsett honom till ettämne, wikket han wilke uppamma
till den evangeliska Urans forswar mot fanatisk smitto. Un¬

der tre ar stades H. derefter utrikes och gjorde bekantskap

med den tidens utmärktaste theologer, äwen pietisterna, hvil¬

ka han sedan sä ifrigt bekampade. Wid äterkomsten till sin

födelsestad mötte han en likprocession och erhöll pä tillfrägan
det swar, at det war hans egen fader som begrofs. Frän Kr

1698 till 1700 wistades han hos prosten Tajarden i Munk¬

torp och hade under tiden tillfälle att pa det närbelägne
Strömsholm uppwakta enkedrottningen, genomvilkens Fre¬
kommendation han, efter ott fl. sistnande ürsthawa bliswit

prestwigd i Wexis, umämndes till pastor i Eskilstung 24
s. K., hwartill kom prostämbetet i W. Rekarnes härad 18

s. K. Wid prestmöte 1704 predikade han och presiderade wid
enghanda tillfälle 1707, blef hofpredikant hos enkedrottningen
1709, præses i hofkonsistorium 1711, theol. doktor 1719, amira¬
litetssuperintendem les. s. K., prost 1 Ostra härad 17729. Ef¬

ter att i 14 ar hawa forestatt dessa befattninger blef=han

1730 3 biskop i Wexjö. Wid riksdagen 17726 wär han de¬
puterad for Lunds stift och säsom biskop biwistade han riks¬

dagarna 1731, 1734 och 1738. Han är, eller rättare sagdt
war, sasom forfattgre i synnerhet kandgenomissig ovator

drærrog eller om nägra nygirigas vordentlig privatacon¬
ventieler, Sthlm 1728, hvilken bok- utgjorde den wenska

orthodoriens kraftigaste protest mot pietissmen Sksom biskop

ifrade han särdeles nitiskt, for presthusens konservation genem
giftermäl. Af denna anledning riktades ett skarpt anfall pa
konservationsprineipen egentligen mot H., säsom en af denna

princips fornemsta stödjepelare. En sökande till pastorat, som

fatt sta tillbaka, emedan han ei wille konservera, sedermera
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astditor Gustaf Lund Olofsson, utgaf i Hamburg 1789 och
dedicerade till H. en bok med titel: Et uti Guds dyre ord

och sunda fornuftet wäl grundat betänkande öfwer frägan:
om kallelsen till thet heliga predikoembetet, som sker per ge¬

nitivun, antingen med prästehusens conserverande, eller andra

winspersoners achtande, bor hällas for gudømlig och säledes
med godt samwete i wär Evangeliska kyrka tolas kan. Den

mot H. riktade pilen lär hawa träffat skarpt och djupt, sä
att hans helsa deraf led. Wexis domkyrkas brand är 1740
och derwid päkommen forskräckelse okade brückligheten. Biskop

H. dog 2, 1741. — Gift 1. m. Christina Lundeberg,
enku efter prosteen Mauritius i Eskilstung; hennes fader war

kommendant pa Fröss skans. 2. m. Christina Ehrenlund

dotter af biskop Dawid Lund i Wexjö. I forsta äktønskapet

föddes inga barn, men i det sednare 8, afhwilkartwä soner
och tre döttrar lefde efter fadren Sonen Ulrik war assessor

i Gotha Hofrätt. Dottren Ebba war gift med prof. D. An¬
nerstedt aabneg hele

Under den tid H. war superintendent forekomma ei i
amir. kons. protokoller sä mänga äktenskapshistorier af den

skandalösa beskaffenhet som en del forut omtalade, men öfwer
krigsfolkets osedlighet, särskildt hwad sjette budet angär, kla¬

gades dock med skal. 1720 □ Jupplästes K. Mes bref

Sthlm P. d. K. hwaruti alfmarsamligen befalles atte Cate¬
chimiserhör and flitigt taf Presterskapet anstallas och Khörar¬

ne deß öfnings nödwändighet med eftertryck förehällas och i

synnerhet det sjette budets innehäll tydeligen forklaras, säsom
samma högstbemälte bref ad acta lagdt sädant med mera ut¬

wisar.“

. 14, 17. 7. *

Flexa gänger oroades konsistorius derigenom att Dippels

skrifter bliswit lästa och hans sigter omfattade. 1728 hade
en expedit wid namn Rhode blifwit beryktad for att ega dessa

skrifter, men han sade sig hafwa skickat dem till Norrköping.
Afl. amiral Ehrenskölds hofmästare Bill hade bragt dem till

amir. pred. Bergstrom att genommläsas, men de söktes nu for¬
gäfwes i amiralens bibliothek, hwaraf man drog den slutsats,
att de woro i bruk pa annat ställe. Uppsyningsmannen Per¬

ment hade yttrat, att man kunde blifwa salig, om än bibeln
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icke funnes, och att man hemma kunde göra detsamma som i

kyrkan. Med anledning häraf beslöts, att amir. pred. Wi¬
cander skulle uppsätta en publication angende nödwändighe¬
ten af Guds ords predikan och nattwardsgäng, och att denna

publication skulle i forsamlingen kungöras. 1731 hade vo¬

lontorerna Ahlman och Litson läst en af Dippels skrifter,
hvilken den forre afskrifwit. Han sade sig foga af den for¬

st, men kons. tog for afgjordt att han läst den flitigt, enär
den war sliten. Ahlman förhördes och yttrade flera betänkliga

satser, t. ex. att Guds ord hade større kraft an Skriften, att
en omedelbar gudomlig uppenbarelse ännu fortfor, och att

han funnit Guds ande icke alltid wara forenad med Ordet;
dock swarade han rätt i mänga stycken och ogillade flere af
Dippels meningar. Han formanades att fly den därskapen

att mera tro willoandars läror an den heliga skrift, sä wida
han wille undwika andelig och lekamlig ofärd. I en följande

session sökte kons. att öfwertyga honom om hans willfärelser;
han mottog willigt underwisning och lofwade att fly falska

läror, hwarföre man hoppades att han skulle blifma tillrätta¬

ford.
J. K. Mes stat for amir. kons. for är 17720 war uppta¬
gen både notarie och pedell, och s. K. antogs studenten Johan

Salmen till notarie. Dä han 1722 lämnade tjensten, upp¬

stod fräga om det inddragning, men genom kgl. resol. 2 s. K.

fick superintendenten rättighet att antaga en notarie. P. Hind
antogs derefter till denna tjenst och innehade den till 1724,
da han begärde afsked, enär en kgl. kommission ei uppfört

tjensten pä stat. Wid riksdagen 17727 utwerkade Humble att

amir. kons. fick hafwa sä wäl notarie som pedell. 1720 □
discurrerades om Consistorit sigill, som wid den kgl. forord¬
ningen om notarie och pedell icke är omtaldt, warandes till¬

afventyrs en sak, som icke angär egentligen höga Ofwerheten
eller Riksens Ständer, hwarföre Cons. fandt for rädeligt at

genom skrifwelse till Kgl. Amir. Coll. anhälla om det recom¬
mendation i detta mähl hos Kgl. Cancelli Collegium. S. K.
1, supwistes en Prototyp af Kgl. Amir. Consti sigill, hvil¬

ket Högw. Her Doct. och Superintendenten frän Stockholm

utwerkat och derfore 20 dal. somt utlagt.“ 1721 — Etaltes
V.

24
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om en Sigillpräß, och till Amir. Coll. skulle memorial afga

angende betaling for H. H. Superintendentens forskott til
sigillet.“ Forst i slutet af är 17727 erhöll superintendenten sit

forskott godtgjordt medelst bötesmedel, som tillfallit konsistorium.
Den dependence, hwari amir, kons. stod till amiralitetskoll¬
legium, synes hafwa warit tryckande, enär kons. ei ens hade

till sin disposition ställda medel for inköp af skrifmaterialier,
utan sädana mäste af amir kollegium medelst memorialer be¬
gäras. 1719 ½, berättade H. H. Superint. att upp in¬
lagdt memorial uti Kgl. Amir. Coll. har Cons. bekommit ⅓

ris fint skrifpapper, ½ ris sämbre, 1 bundt Contoirspennor,

i skalp. lack och ett stop bläck. 17722 war man nägot fri¬
kostigare. Notarien anmälte 7, att spä ingifwet memorial

till Consistorii fornödenhet bekommits 10 böcker sint skrifpap¬
per, 5 dito conceptpapper och assignation pa en kanna bläck.“

Inför en af landshöfdingen, biskopen och prof. Hegardt
bestdendel kammission, som visiterede i hela Blekinge, forkla¬

rade fullmägtige for Ramdala pastorat, att de ei kunde nog

fulltacka Gud for en sa god lärare, som sig ock lätit nöja med
det som forsamlingen gifwit.“ Detta torde utgöra ett bewis

for den oegennytta, som äswen annars tillerkännes Humble.

Hans biographi forekommer i Ny Smälandsbeskrifning
af Wieselgren I. p. 562 ff. och i biogr. lexikon, der hans ut¬

gifna skrifter ocks uppräknas.
6. Nils Wallerius, son af prosteen i Högsby af

Calmar stift Nils W. och Christina Phrygius, föddes le
28

1668, blef student i Upsala 1678, sedan i Lund, prestwigdes

1694 □ till adjunkt hos biskop H. Schütte i Calmar, blef
pastor wid artilleriet i Stockholm 1700, pastor i Tierp af Up¬

sala stift 22, 1706, riksdagsman 1713, häradsprost 1714,
presiderade wid prestmöte 1716, blef superintendent . 1730
och theol. doktor 1732. Han hade 1724 warit ledamot i en
kommission for undersökning om pietismen i Umed. Död
1, 1740. Hans hustru Elisabeth Rehn öswerlede ho¬
nom. En deras son, Nils W., war amir. pastor i Carls¬

krona; en son, wid namn Börie, blef militär.
Walleri omsorg synes hafwa isynnerhet gätt ut pa att fa

Blekinge afsöndradt fran Lunds stift och gjordt till ett eget stift,
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hwars styresman naturligtwis han sjelf skulle bliswit. Ansökning
derom gjordes 1731 och 1734. Blekingska presterskapet, med prø¬

sten Frodell i spetsen, protesterade häremot 2½, 1734, pa följande
grunder, 1. att Lunds konsistorium derigenom skulle forlora en del

af sin statslön, academien en del af waxljusmedlen och biskopen en
del af studiiskatten och cathedraticum, 2. att riksens kassa skulle

graveras med en ny biskops och ett gymnasii underhäll, hwartil
Blekingska kyrkorna torde fa släppa till sin tionde, 3. att ader¬

ton pastorater skulle underhälla herredagsmän, hvilket bleswe

betungande, och 4. att Blekingska presternas samweten skulle
læderas, om de singe en ny biskop i Carlskrona, sedan de nyß

walt biskopen i Lund. Genom en egenmäktig ätgard kom W.

1736 i kollision med domkapitlet, da han nemligen pa eget
bewäg antog en utom stiftet ordineraad prest till komminister i

Ramdala, hwarigenom den af domkapitlet forordnade kommi¬
nistern Myrtins lönewilkor forsämrades; domkap. sökte tillwä¬

gabringa en öfwerenskommelse, hwarigenom denne skulle fa
behälla sina löneförmoner, pa det att domkap. ei mätte nöd¬

gas widare taga hand om saken.
Under Wi tid forekomme inga synnerligen betydande mäl
i amir. konsistorium. En boktryckare Happenius warnades for

att trycka ocensurerade skrifter, men tryckte ickedestomindre ett

sa kalladt himmlabref 1733. Wäl hade han pa samma bref

sjelf tillaggt nägra ord om breswets otillförlitlighet, men de
ansagos ei gora tillfyllest for att wisa förderfligheten af en

sädan skrift. Saken blef anmald for amiralitetskollegium.

7. Lorenz Muhrbeck, son af smeden Jöns M. och
Maria Sporzelius, foddes i Carlskrona 2½ 1700, blef stu¬
dent i Lund 1716, studerade sedan i Köpenhamn och i Upsa¬

la, blef magister i Lund 1719, prestwigdes till tjenstgöring
wid tyska fors. i Malms 18, 17723, blef 1725 biskopens pre¬

bendekomminister, 17728 2 andre och 1732 2 forste stads¬

komminister i Lund, pastor och prost wid Malmö swenska fors.
1, 1742, riksdagsman s. K., superintendent i s. K., tilltr.

1743, foreslogs till biskop i Calmar 1744, blef theol. doktor

1746, riksdagsman 1751 och waldes 1755 till prost i Ostra
härad, men antog en kallelsen. Död 1 1769. — Gift 1.

+ 1725 m. Ingeborg Litholander, d. 1766 2, dotter
240
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af kyrkoh. Swen L. i Skartofta. Af deras 7 soner och 8
döttrar, Kro de 3 sönerna och 6 döttrarna, hvilka mestadels

dogo i unga Kr, icke till namnet kanda de öfrige woro Jöns
Christopher, prof. i moralen wid Greifswalds universitet,
Jonas, theol. lektor wid kadettskolan i Carlskrona, Carl
Fredrik, biskop pa Gottland, Kilian, med. dokt., Elisa¬

beth, g. m. lektorn i Carlskrona, sedan i Westers, sist pro¬

sten i Badelunda dokt. Joh. Gottmarck, och Ulrika Eleonora,

g. m. stadskom. P. Schougärd i Carlskrona. 2. 2. 1768
m. enkekaptenskan Anna Maria Neuman.

Mes biographi forekommer i biogr. lexikon, der hans ut¬

gifna skrifter ocks uppräknas. Han war utan twiswel en af
sin tids grundligaste theologer i Swerige. Att han följde med

den theologiska wetenskapen finner man äfwen deraf att höcker,
for hans räkning införskrifna, ofta ankomme till kuststäderna

och gjorde mycket bryderi for tullförwaltere och de prester,
hwilkadomkapitlet forordnat att tillse det inga forbjudna böc¬

ker infördes. Tilket 1790 inkomme till Malmö for Mes räk¬

ning Acta synodi nationalis Dordrechti habitz 1618—19,
Huetii Demonstratio evangelica, Hugonis de S. Victore
opera och G. Voetii disput. theol., hvilka prosten Rönbeck

och pastorsadjunkten Weibull wille läta fritt passera, men af
tullförwaltaren likwäl qwarhöllos, tills konsistorium gifwit sitt
bifall till deras utlämnande. M. war en fürdeles flitig pre¬

dikant och forsummade aldrig nägon helgdag att predika, om
han hade helsan. Nägra af honom utgifna predikningar äro

skrifna i en temligen bred stil och innehälla widlyftiga ut¬
läggningar af ordaförständet i texten samt konstlade liknelser

och jemførelser. En predikan, hällen öswer prosteen Frodell
1758, ar ganska allwarlig och päminner nästan om brodren

P. Muhrbecks wäldiga botpredikantsröst, men faller stundom

in i det gammalmodiga maneret, t. er. da der beskrifwes hu¬
rusom pa den yttersta dagen de fordömdes desperate uppsyn

faselige tjutande, fortwiflade ropande, mörka och faseliga utse¬
ende skola göra dem till en styggelse for allt kött.“ Inom
sin forsamling uppgifwes M. hafwa warit en allwarsam ord¬

ningsman, hvilket ocksä wisserligen behöfdes. 1740 beslöt
amir. kons. att till K. M. afläta en skrifwelse angende den
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i amiralitetsforsamlingen rädande otuktslasten. 1744 skrefs
till amir. koll. angende det ogudaktiga wäsende, som inom

samma forsamling bedrefs pa krogar och dryckesställen under
gudstjensten pa sön= och helgdagar.

Oaktadt sina flera goda egenskaper lärer M. icke kunna
fritagas for begäret att utsträcka sin myndighet utöfwer de i
lag for densamma bestämda gränser. Dä Lunds domkapitel
1747 upprättat forslag till stadskomministraturen i Carlskrona,
forklarade M., att da sädant skett honom oätspord, amnade
han icke admittera de foreslagne till profs aflüggande; han af¬
wisade ocksä werkligen sa wäl A. Stobæus som I. Appel¬
wist. Domkapitlet ingick till K. M. med anmälan om ären¬

det. 1752 begarde M. att amir. kons. mätte befrias frän
Lunds domkapitels inseende, emedan det annars icke kunde
motswara sitt ändamal och endast oreda fororsakades. Wid

föregende ärets riksdag infann M. sig i presteständet, och
derjemte uppsändes amir. pred. Raab med fullmagt at bewa¬
ka konst angelägenheter mot amir kollegii forfsk att fortrycka

detsamma. Pa biskopens rad infann Raab sig ikke i preste¬

ständet, men M. erhöll for den gängen“ säte och stämma der¬
städes, Lemedan han gjort en kostsam resa till hufwudstaden
dock forklarades amir. kons. oberättigadt att sända fullmägtige
till riksdagarna. Huruwida mißförständet mellan sistnämnda

kons. 4 eng och amir kollegium och domkapitlet a andra sidan

mest egde sin grund i Mes maktbegar, eller i et pretenderadt
alltfor strängt formynderskap i desse sednare myndigheters

sida, ar swärt att afgöra. Ifr. III. 7. Amir. koll. forbjø¬
1746 werkställandet af konsistorii beslut om gudstjensternas

forrättande pa de uti kyrkolagen bestämda timmar. I en skrif¬
welse till K. M. yttrade domkapitlet, att Amir. Cons. Asido¬

satt sin skyldiga wördnad och högaktning mot Amir. Collegium

och icke rätteligen handlat mot Domcap., som det welat anse
sig jemngodt med, men att forbättring wore att emotse, om

K. M. yttrade sitt höga mißhag jemte sträng och allwarlig

warning att wid K. Mes höga ond framdeles for slika afsteg
taga sig till wara domkapitlet beklagade det bedröfliga till¬

ständ att oenighet mellan lärare och ähörare uppwuxit, karle¬

ken aftagit och mäste, som nu ar, mer och mer forkolna¬
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hwarföre önskligt wore katt en sa farlig forwirring bragtes

till rätta och skyndsam bot skaffades.“ Sedermera afhöres icke

heller nägon klagan frän amir. kons. öfwer amir. kollegii
fortryck.

En magister Samuel Lemke, som warit informator i
Carlskrona och bliswit mißtänkt for herrnhutism, begarde

1753 af amir. kons. ett wittnesbord öfwer sitt uppförande, sä¬

som det will synas for att kunna söka ordination i Wexjö.
Efter ingswandet af en forklaring med afseende pa omfor¬
mälde mißtanke inkallades han inför kons. — s. K., och en

sträng ransakning foretogs, hwarföre han umgätts med hustru

Ekelund och Mäster Halck, hwarföre han med den sednare
samtalat om andeliga saker, hwarföre herrnhutarne derwid
bliswit nämnde, hwarföre han icke refuterat dem, hwarföre

han ikke läst Fresenii och andras skrifter, hvilka wederlägga

deras willførelser m. m. Kons. framställde for honom dessa

williørelser omhwiska, protokollet dock intet widare innehäller,
och sporde, som icke han wille forbanna Herrnhutiska lärand

Härpä swarade han: ja, säwida den är origtig. Här under¬
rättade Cons. honom, at det borde ske, ty den är wärkeligen
origtig befunnen och mot wär rena lära stridande. Her mag.

Lemke tillböd sig da at ock detta efterkomma. Och som Cons.
stundade af honom en skriftelig revers, derutinnan han tyd¬

ligen forkastaar och forbannar allt det, som emot wär rena
Lutherska lära strider, men deremot utfäster sig uti densamma

fast blifwa, säsom ock tillsts det han i sin forklaring brukat

for dierwa utlätelser, som röra Consti heder, sa lofwade han
med forsta densamma inleswerera, hwarefter Cons. lofwade

honom det begärda testimonium. En magister Alan hade
Kret forut hällit en predikan, som inførdrades och granskades

af amir. past. Raab, utan att likwäl nägot katterskt deri kun¬

de upptäckas.
Med enigheten inom amiralitetskonsistorium war det
under Mes sednare tid icke wäl bestäldt, och stundom foran¬

leddes derigenom längwariga mißhälligheter och tillochmed

stormiga och bullersamma uppträden. En bland anledningar¬
na dertill war den, att M., möjligen for personlig wänskaps
skull, gynnade de wid kadettskolan i Carlskrona anstallde lek¬
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torernas anspräk pä ledamotskap i amir. kons., da det deremot

hos amir, predikanterna wäckte afund och mißndse. Dä amir.
pred. Santesson 2, 1762 gjorde sitt intrade i konsistorium
anwisades honom sista rummet näst efter lektorn I. Gottmarck,

som 1759 erhällit kgl. resol. pa att wara konsistoriiledamot.
Santesson wille, Licke for sin egen, men for bliswande amir.

predikanters skulle hafwa afgjordt, huruwida han werkligen
borde hafwa plats efter Gottmarck, och det beslöts att K. Mes

decision skulle begäras. Amir. pred. Bückerstrom anmarkte, att

skrifwelsen harom borde uppfättas i konsistorii namn och ei i

superintendentens allena, emedan han war beslägtad med Gott¬
marck, Muhrbeck forklarade anmarkningen for onsdig, enär

han icke ämnade foretaga nägonting orätträdigt, och frägade
huru de, hvilka saken angick, kunde underteckna den underd.

skrifwelsen. Bückerström wille anse Mes forhällande säsom
öferskridande den af Christo och öfwerheten anbefalte befall¬

ningen om sagtmodighet.“ Efter kyrkoh. Wiebes anmarkning
fann man for godt att dröja med skriftelsen till K. M., till
det man forwissat sig om nägen anledning forefunnes dertill
att Gottmarck skulle sitta nedanför alla amir. predikanterna.

Nägon sädan anledning stod förmodligen ef att uppleta, ty
Santesson intog den honom anwisade platsen, och hela denna

forhandlingen utströks ur protokollet.
Ar 1763 2, forekom amir. kollegii remiß af lektorn wid

forutnämnda kadettskola H. Bergestroms ansökning om leda¬
motskap i konsistorium. Pluraliteten, bestäende af Muhebeck,

Wiebe, Bäckerström, Gottmarck och amir. pred. Trägärdh, wille

tillstyrka bifall till ansökningen. Deremot afslogs den af
amir. pred. Kock, pa den grund att K. M. icke forordnat att

flera än tyska pastorn och amir. predikanterne skulle wara kon¬

sistoriiledamöter; Santesson ansag onddigt att yttra sig angä¬
ende sjælfwa ansökningen, tills den præliminärfrägan, Thuru¬

wida Bergeström skulle begripas under lektors namn“ wore

afgjord. Sedan allts beslut fattats att skrifwelse skulle afga
till amir. koll. med tillstyrkande af bifall till ansökningen, be¬

gärde Bäckerstrom att honom mätte lämnas tid, innan frägan
afgjordes och konse yttrande afgäfwes, emedan han wille an¬

föra wigtiga skal mot Bergeströms intagande i konsistorium.
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Muhrbeck swarade, att ingen betog Bäckerstrom att hafwa sina

egna tankar, men pluralitetens beslut kunde ef derfore upphäf¬
was, utan remissen skulle afga. Nästa sammanträde 18
oppnades af M. med ett mycket bewekeligt och eftertrykkeligt
tal med förmanning till enighet och samdrägtighet.“ Berge¬

strom foretedde sin fullmagt, och da Bäckerström anmarkte, att
den førre icke borde fa inntaga nägon plats i kons., forrän
K. M. medelst särskild resolution sädant tillätit, swarade M.

att sädant wore onödigt, hwarpä Bergeström aflade ed och
intog sin plats. Derefter foredrogs ett memorial, dateradt
2 och undertecknadt af Kock och Bäckerström, hwilka prote¬

sterade mot Bergeströms intagning i konsistorium, forrän han

företedde K. Mes särskilda resolution derom, säsom Gottmark

forut gjort. Santesson überopade sitt forra yttrande, och Trä¬

gärdh, Gottmarck och Wiebe protesterade met att näget afse¬
ende fästades wid det ingifna memorialet. Widare upplästes

ett memorial, dateradt 2 och undertecknadt af Bäckerström

Santessonoch Kock, haruti de yrkade att konsistorium mätte
enligt kgl. br. 1 1687 sammanträda hwarie Onsdag. Muhr¬

beck swarade att man ansett onödigt att sammanträda, da ef
nödwändigheten kräfde, och att han ef kunde sinna att anför¬

de kgl. br. anbefallde sammanträde pa hwarie Onsdag.
Derjemte tillsporde han de tre, med hwad rättighet de under

hans fränwaro utfärdat ett forordnande for en af dem sjelswe,
neml. Kock, att wara ombud i ett mäl, rörande amir. pred

Trägärdh, hvilket enligt Mes tanka ei hörde till werldslig
rätt, utan wore purt ecelestastiskt. Da uppsteg Bäckerström

och yttrade: da wi äro parteer, mäste wi tänka pa andra le¬
damöter i Consistorio, hwarpä Bergeström inwände, att da¬

han numera wore lagligen introducerad, behöfde icke nya
ledamöter inkallas, emedan kons. änd wore fulltaligt. Bäc¬
kerström inföll: i är der ei ännu och har ef härmed att be¬

ställa.“ Dä Gottmarck och Trägärdh inwände, att konsistorii
en gäng fattade beslut ei kunde upphäfwas, swarade Bäcker¬

ström: Atminstone är ni der ei i mina tankar.“ De tre
Bäckerström, Santesson och Kock, anförde hos amir kollegium

beswär öfwer konsistorii yttrande angende Bergeströms ofmann

omtalade ansökning, hvilket de wille hafwa till all kraft och
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werkan upphäfdt, enär de icke fatt i laga ordning sig dersf¬
wer utläta. Till amir, kons. inkom ett memorial frän advo¬

katsiskalen Fuhrman, som yrkade att lektor Gottmarck borde af¬

hälla sig frän konsistorii sammantraden, da hans swärfar, su¬

perintendenten, war ordförande. Dä konsistorium nästa gäng
sammanträdde i s. K., klagade Bäckerstrom deröswer att sam¬
mantraden sa sällan höllos, att personer som borde hafwa fö¬

reträde bleswo oskaligt uppehällne. Ocksä utwisa handlingar¬

i

ne att ett är intet konsistoriisammanträde egt rum forr in

Juni mänad. S. d. upplästes en ansökan till amir. koll. af
de tre, att de, till undwikande af ledsamheter och sinnets

oron, mätte befrias frän deltagande i konsistorii sammankom¬

ster, till deß lugn terwändt och sakerna blifmit ordnade;
de wille icke hafwa pa sitt answar att Bergestrom fätt plats

i konsistorium. Muhrbeck formanade dem att ef motsätta sig
hwad som en gäng bliswit beslutadt, men de widhöllo sin be¬

gäran; dock infunno de sig wid nästa sammankomst — f. 5.
Handlingarna angende omförmälde saker begardes af advo¬

katsiskal Fuhrman.
Sistnämnde dag, innan Cons. hunnit med andagt börja
sin sammankomst och notarien anteckna de närwarande, inkom

jemte Bäckerström, Santesson och Bergeström advokatsiskalen

Furuschöld“ (säkert densamme som forut kallats Fuhrman
men bliswit adlad) Loch tog en stol och satte sig med forkla¬

rande att han ofta wille helsa pa der och tillse efter sin pligt
att lag och forfattningar efterledes.“ Ordföranden anmarkte,
att man plägade anmäla sig, da man wille inträda i konsi¬

storium, hvilket F. forklarade wara for sig onödigt, hwarjemte
han befallte notarien anteckna, hwad han komme att anföra.

Wiebe och Gottmarck bådo honom stilla afböra hwad ordfö¬

randen yttrade. Dä blefwo de af advokatsiskalen näste och
4 ambetes wägnar af honom antydde att sig pa sina ämbets¬
rum annorlunda uppföra“ hwarjemte han forklarade sig icke

kunna emottaga foreställningar af dem. Bückerström yttrade, att

han fann konsistorium icke kunna undgs att Plyda de lagar
och pästäende, som advokatsiskalen framfort.“ Med stigaande

häftighet steg denne Lupp frän stolen, slog sig med hand och
kapp for bröstet, sag Præses Consistorii med hotande uppsyn
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an, lutade sig öswer bordet och med hög och häftig röst ut¬

brast i desse orden: Cons. må et underst sig att sättja sig
emot det jag säger; hwad jag pastär mäste ske, och protocollet
skall notarien fora, ehwad Præses det gillar eller ef.“ Dä
uppstodo nägra af ledamsterna och frägade, om under sädana

omständigheter sessionen kunde fortsattas. Fiskalen ursäktade

nu sitt höga röstande“ men inföll snart i samma iswer och
lämnade slutligen 2 memorialer, af d. 9 och 8 s. m., pa

hwilkas upptagande han icke längre kunde wänta; detutom,

sade han, wore, forutan ser andra mäl, en sak, som kollegium
efter mycket betänkande remitterat till konsistorium, men som

ei blifmit upptagen. Derpa aflägsnade han sig, och kon
fortsatte sing göromäl. Uppträdet inberättades till justitie¬

kanslersämbetet, men okändt ar, huruwida kons. erhöll nägon

upprättelse for denna skymfliga behandling. De trennes be¬
gäran om entledigaande tills widare bifölls, enär de deri fram¬

härbade.“ Duppstego Bückerstrom och Santesson (Kock war

ei tillstädes) for at skagend sig, men wände om, begarande

att ordet framhärdande“ mätte utbytas mot ett annat, och

gjorde af detta ord en fortydning, som med sidoaktning och
wanwyrdnad mot Consistorium ledsagades.“ Ytterligare upp¬
retad af detta i protokollet influtna uttryck, Propade Bäcker¬

strom öfwer Consistorii olagliga förhällande, oppnade dörren

till kyrkan“ (konsistorium fammanträdde i sacristian) Loch kal¬
lade pa witten; da inge sädang infunno sig, gingo de ändte¬

ligen sin wäg. Kock forklarade i s. K., att oenigheten i
konsistorium smärtade honom, och bad om ursäkt for det han

forolämpat konsistorium. S. K. ⅓ beslöts att inkalla Bar¬
kerström och Santesson for att söka tillwägabringa forlikning
men de forklarade uti ingifwen skrift att, sedan de bliswit af

konsistorii ordförande utwista och saken numera anhängiggjord

pa högre ort, kunde den icke nedlagas. Enligt amir. kollegii
tillsägelse pa grund af k. resol. 7, 1764 lämnade Bergestrom
sin plats i konsistorium, men da denna resolution icke ansags
gifwa beständ foreskrift i ämnet, sa beslöts ⅓ att hos K.
M. göra forfrägan, om lektorerna icke hade plats i konsisto¬
rium. S. K. 28 upplästes ett frän amir. koll. remitteradt

memorial af de tre, hwaruti de anhöllo 1. att kons. mätte
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Kläggas att yttra sig, huruwida det wille äterkalla hwad om
dem bliswit till amir. koll. och domkapitlet skrifwet, 2. att de

mätte pa anständigt och utmärkt sätt installas“ i konsistorium,
3. att Gottmarck bleswe utesluten säsom warande mäg till
ordföranden och 4. att konsistorium mätte sammanträda i sitt

sessionsrum i amiralitetskyrkan. S. K. I., klagade Bücker¬

strom och Santesson hos amir, koll., at de woro uteslutna
ur konsistorium; i sin forklaring swarade kons., att de sjelswe
begärt entledigande, och beklagads venigheten. 1765 — re¬

solverade amir. koll. att Bäckerström och Santesson skulle äter¬

upptagas i konsistorium, hvilket Muhrbeck forklarade skola ske,

sedan de hos honom dertill anmält sig. Trägärdh anmarkte
att de ickedestomindre borde stända laga answar for sitt upp¬

forande. Riksens ständers protokollsdeputation anmodade s. K.
kons. att erindra B. och S. att de wid 100 dalers vite borde

forklara sig angende deß anmärkningar öfwer wissa punkter
af konsistorii protokoll. Bäckerström war da rest till Stock¬

holm och befordrades s. K. till pastorat im Calmar stift. San¬
tesson fortfor att afhälla sig frän konsistorik sammantraden.

1767 4 anmarkte Wiede att Santesson borde deri deltaga;
deri instände Kock och Trägärdh med önskan, att han bleswe
tillkallad, utan att han sjelf anmälde sig hos ordföranden.

1768 28, sinnes Santesson antecknad säsom närwarande, utan

att nägot widare derom yttras.
Amir. pred. Kock fungerade 1764 fasom Censor librorum.

S. K. 1. upplästes i konsistorum ett af honom till amir koll.
ingiswet och derifrän remitteradt memorial angende wecko¬

skriften Achates och Sostratus, hwars trykning han forbjudit
af den anledning, att der omtaltes en rysk forsamling i Carls¬

krona, ehuru ingen sädan der fanns, och att der skildrades en

drinkare, som drömmer om himmel och änglar pa et sätt, som
motswarar hans begär, hvilket drömmande uppgifwis wara
en forsmak af det ewiga lif en sädan har att wänta; Kock
klagade att weckoskriften, ogktadt hans forbud, blifmit tryckt,
med wissa smä ändringar, säsom att Carlskrona bliswit for¬
andradt till Crohnacral, och som løjtnanten Broome uppgafs

säsom forfattere, beslöt man att kamna honom del häraf.

S. d. upplästes en af Kock eensurerad skrift med titel: Tan¬
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kar öswer otidiga critiker af en inwängre i staden Crohnacral
till en sin wän uti Losgasegokseps.“ Muhrbeck yttrade sin

forundran deröfwer, att Kock lätit denna skrift genomga een¬
suren, ogktadt han, som forstätt att Crohnacral war ett ana¬
gramm pa Carlskrona, afven bort sinna att det andra for¬
wridna namnet utmärkte skeppsgosseskolan samt att wissa per¬

soner syntes wara utpekade; Kock ansägs böra rädgöra med
ordforanden eller med konsistorium i sädang saker, hvilka han

icke ensam formädde att utreda.
Muhrbeck ingaf 1768. 1s, till amir. kons. ett pactum

antenuptiale mellan honom och enkefru A. C. Neuman, med
hwilken han ingätt äktenskap. Pluraliteten ansag detta pa¬
ctum kunna emottagas till förwaring i konsistorium, men

Wiebe pastod att det hörde till werldsliga rätten och icke kun¬
de emottagas. Ett kort och häftigt samtal foreföll mellan
Muhrbeck och Wiebe, hwarpä notarien icke kunde gifwa när¬

mare alt, emedan, han, gick, for att stänga dörrarna, pa det
att bullret ef mätte hörasst i kyrkan, der folk war forsam¬

ladt. Wiebe, som trodde att, om ett pactum af konsistorium
mottoges, skulle protokollsdeputationen deröfwer göra anmark¬

ning, begärde att utbekomma handlingarna 22 1769.
Dä amir. konsistorii sessioner flyttades frän stadskyrkan
till amiralitetskyrkans sacristia, behöll stadens kyrkowaktare

klockan, klubban, bibeln, lagboken och kyrkolagen, pästaende
att dessa saker tillhörde kyrkordet. Kons. androg saken for

amiralitetskollegium och anhöll derjemte att fa ett bordtäcke

och Wilskmans ecclestastikwerk.

8. Lars Peterson, son af bokhällaren wid Gusums
bruk Peter Jonsson och Brita Wangell, føddes + 17723, blef
student i Apsala 1741, prestwigdes 2, 1746 till huspred.

hos öfwersten wid Smälands kavalleri Lor. Ridderborg, blef
magister i Lund 1748, amir. pred. 2 1749, pastor i Ringa¬

rum af Linköpings stift 2 1762, titulär prost 1768, riks¬

dagsman 1769, häradsprost i Hammarkinds kontrakt 1770

superintendent ⅓, s. K., intog sin plats som ordförande i
amir. kons. — 1771 och erhöll. 1772 theologisk doktorswärdig¬

het. Död 9, 1784. — Gift 2 1750 m. Christina Mar¬

greta Faxe, f. — 1732, dotter af kyrkoh. Wilhelm F. i
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Skabersjö. De hade 5 soner och 7 döttrar, men endast tre

soner och twä döttrar öfwerlede fadren, neml. Peter Wil¬

helm, f. 1753, fändrik wid armeens flotta, Anna Mar¬

greta, f. 1755, g. m. vice past. Elias Samuelsson i Lin¬
deres af Linköpings stift, Carl Arvid, f. 1757, kapten wid

lottans konstructionsstat, Gustaf Erik, f. 1766, anstalld wid
amiralitetets civilstat, och Laurentia Christina, f. 1772.
Wid Pes begrafning hölls predikan af prosten Henschen i
Runneby; der afhandlas ämnet: war och en christens och

allts afen den christelige lärarens högtidligaste klädning.“
Wid samma tillfälle hölls tal af kyrkoh. Wadman i Twing,

som berömde den aflidnes stille, talaregäfwor, poetiska sinne,
foglighet och tälamod samt hans predikosätt, säsom warande
Frenlärigt, rörande, behageligt och uppbyggligt, ja, just sä¬

dant som fornuft och uppenbarelse fordra det.“ I talet an¬

fores afen ett at P. gifwet wittnesbörd af superint. Muhr¬

beck, i hvilket yttras: Amir. pred. och Cons. assessor L. P.

har nu pa 11 äret med mycken uppbyggelse, stor möda och
waksamhet arbetat mid thenna stora och widlöftiga amir. for¬

samlingen, at hwar man mäste tillstä att the icke kunnat önska

sig bättre själasörjare; uti Cons. har han wisat sig wara en
mogen och hurtig bisittjare; uti sitt allmänna och enskilta um¬

gänge är han en liuflig, redelig och rättsinnig man, som
grundeligen förebygger alla wränga omdömen om sig. Med

fa ord at säga mycket, sa är den forsamling wisserligen lycke¬

lig, som für honom till själaherde.“
Bland de märkligaste forhandlingar, som forekommit i
amir. konsistorium, Kro de som ang den unge presten frän

Calmar stift A. Elfwing. De begyntes under vakansen efter

superint. Muhrbeck, da kyrkoh. Wiebe war ordforande, men
mä här i ett sammanhang omtalas. Amir. pred. Kock tillät

Elfwing 1769 att hälla en weckopredikan. Formodligen wäckte

predikan uppseende, och det beslöts att E., säsom en fram¬
mande person och kand for Lirriga meningar i den rena him¬

laläran, enligt notarien E. Bechstadii yttrande, icke skulle fa
predika. Santesson yttrade att, om han wore kand for will¬

farelse eller sekterism, borde han ef fä predika. S. K. begär¬

de en till döden dömd barnamörderska, att Elfwing mätte fa
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besöka henne och följa henne till döden, hvilket wederbörande
icke wille tilläta. Enligt prosten Henschens berättelse hæde

hon en gäng hört Elfwing predika, nemligen søndagen forrän
hon mördade sitt barn, och twä gänger talat med honom,
nemligen samma dag som hon begätt mordet och en gäng da

han besökt henne i fängelset, da han afen gifwit henne sin
tryckta juldagspredikan om Jesu andeliga fodelse i menniskans

hjerta; wid Henschens besök hos henne hade hon yttrat, att
afl. kyrkoh. Muhrbeck kunnat tala om himmel och helwete af
egen erfarenhet, ty han hade en gäng fallit genom isen och
bliswit uppdragen af en hwirklädd gestalt, som förde honom

både till helwetet och till himmelen; detta sökte H. att we¬

derlägga med 1 Cor. 13: 8 och Luc. 16: 27—31 och sökte

jemwäl öfwertyga henne att Muhrbeck icke kunnat tala bättre
an andra prester. Hon blef dock ei häraf öfwertygad, och af¬

stod ickeheller frän sin önskan att fa oftare tala med Elfwing.
Denna hennes önskan framlades for Lunds domkapitel af en
dräng, Anders Olssum frän Fridlefstad, i en skrifwelse, hwari

det heter: H. H. Der och Bisk, samt M. V. Cons. täckes af
wanlig nit och ömhet höggunstigt bifalla, det denna olyckliga
mätte fa till sin sjals uppbyggelse merbemälte Magister Elf¬

wing, att om det själs bästa ga med henne i samtal och wa¬

ra henne till döden följaktig. En formon, som af ett sa högt
upplyst och nitisk Consistorium icke lär kunna nekas denna

synderskan, i synnerhet som, after den nädige Gudens hus¬

hältning med oß menniskor, det ei synes göra till saken af
hwad stift eller hwem den läraren är som begäres, allenast

han är i ämbetet stadd och äger den behöfwandes fortroende;
ho kan med wißhet säga, om icke det fortroende hon har till
Her mag. Elswing kan göra hans tal kraftigare och nyttigare

for henne än nägon annans¬ —

—

Jag twiflar ei om

M. V. Consei höggunstiga och ömma ätgard härutinnan och

har nu härmedelst i djupaste ödmjukhet framburit for M. V
Consei ömma hjertan denna olyckeliga och snart till döden

gende lifsfängens innerliga stundan, hvilken jag ar forsäk¬

rad att M. V. Consti egna ädelmodiga tänkesätt gynna, sä
mycket mer som Guds lag det fordrar och menniskors det in¬

genstädes forbjuder.“ Denna skrifwelse mißhagade faderna i
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Lunds domkapitel, huru billig an den deri framställda bega¬

ran war och huru hofsamt an denna begaran framställdes.

Prosten Henschen erhöll uppdrag att uppspana concepisten“
och da drängen uppgaf der Bergeström, sä blef denne pa dom¬
kapitlets begäran af amir. kons. forekallad for att höras i äm¬

net. Han insände først en skrift, hvilken icke emottogs, och
Klades sedan wid 20 dal. somt vite att inställa sig, hwarefter

han infann sig 28, 1770 ätfölid af löjtnanten Sjögren säsom

fullmägtig; denne afwistes af ordforanden, kyrkoh. Wiebe.
Enligt protokollet begynte Bergeström gä och spatsera, hvilket

gjorde samtlige konsistoriiledamöterne uppmärksamme, och
ordforanden foreställde honom, att han borde iakttaga en till¬
börlig wördnad for konsistorium. B. swarade, att han icke
wißte sig hafwa mißfirmat kons. eller gifwit anledning till

ordförandens forestältning, om icke dermed att han under ta¬

landet wändt sig och rört sig, samt begarde en stol att sitta

pä, emedan han war opaßlig. Pa tillfrägan om han forfat¬
tat den ifrägawarande skriften, swaraade han att korporal Frisk

skrifwit den, och. anmarkte att saken behandlades säsom ett
brottmäl, hwarföre han, innan swar afgäfwes, wille weta
hwari brottet skulle bestä. I protokollet antecknades, att B.

sagt detta med häftighet“ Han underrättades nu att inqui¬
sitionen foretagits pä domkapitlets begäran, och domkapitlets

skrifwelse upplästes, hwarwid notarien wille reta Bergeström
genom att icke benämna honom for doktor; da B. anmarkte
det, sade notarien att han icke kunde rätt se om der stod dok¬
tor eller dotter. Widare tillfrägades B., om han talat med
Anders Olsson om dennes skrifwelse till domkapitlet, hwarpa

B. swarade att, om sädant rykte utkommit, borde det bewisas,

innan afseende derpa fastades. Derefter upplästes protokollet,
hwarwid B. anmärkte, att det war skrifwet pa lösa lappar
hwilka lätt kunde forskingras, samt att han for köldens skull

ei kunnat gifwa akt pä om allt war rätteligen antecknadt,
Denna sak afhöres nu ei mera, men följande äret gaf Else
wing änyo amir. kons. anledning till mycken oro. I. Bjorg
kander, amir. sjukhuspredikant och tillf. pred. wid ett i Carls¬

krona forlagdt arbetsmanskap, anmälde i 1771 att Elfwing
hos arbetsmanskapets chef, kapten Rudebeck, begärt att f pre¬
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dika följande dagen, som war 10 sönd. e. Trin., hvilket sä

wäl Rudebeck som Björkander sjælf bifallit. Kons. beslöt att
E. icke skulle fa predika. Ickedestomindre predikade han fol¬

jande dagen for arbetsmanskapet och for en oräknelig mennisko¬
skara (jfr. I. 166). Nästföljande onsdag skrefs till Lunds och

Calmar domkapitel om det formenta oskick, som Elfwing ge¬

nom sitt predikande fororsakat. Det sistnämnda domkapitlet

swarade i s. K., att Elfwing warit forekallad i anledning af
Loordentligheter i ämbetet, hvilka han dels fornekat, dels er¬

kant och lowat bättring. Amir. kons. beslöt ⅓ att anmäla

saken hos justitiekanslern Rosir. Denne swarade L., att E.
bliswit efterspord i Stockholm, men sades wara hemrest for

att sedan begifwa sig till Stralsund, hwarföre amir. kons.
borde inkalla honom samt, om sa behöfdes, begära landshöf¬

dingeambetets handräckning for hans installelse. Ekfwing kom

kort derefter till Carlskrona och blef genom landshöfdingeam¬

betet wid 20 dal. somt vite Klagd att et lämna staden, forr

an han tustallt sig i for amir. konsistorium. Han infann sig
1, s. K. inför kons., som bestod af superint. Petersson och

amir, pred. Ruda, Strandmark och Billberg. Elfwing upp¬

gaf sjælf att han warit af kapten Rudebeck anmodad att predi¬

ka, att superintendenten dertill samtyckt och att Björkander,

som insjuknat, ytterligere derom anmodat honom; han yttrade
ocks att han icke kande, att arbetsmanskapet lydde under

amir, konsistorium. Superintendenten forklarade sig icke haf¬
wa samtyckt dertill att E. predikade, utan detsamma afrädt,
med tillagg att, om han predikade, finge han sjelf derfore an¬

swara. Det uppgafs att, da Björkander insjuknat, hade amir.

pred. Bjorkman infunnit sig i amir. kyrkan och till Elfwing
som der räkades, sagt sig wara beredd att predika i Björkan¬

ders ställe, men att i detsamma ett par underofficerare kom¬
mit och bedt E. gä ut pa slätten och predika, hwarefter han

gatt ut och böriat gudstjensten. Elfwing forklarade sig ei
Annas att Bjorkman sagt sig wilia predika. Sedan ordfö¬

anden anmarkt, att E. welat sig med osanning forswara, be¬

gyntes ett noggrannt forhör med denne, af hvilket en del mä
i Adrag anföras. Fr. Hem hade inkallat det myckna folket
och huru wißte de att han skulle predika S. Han kande
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det icke. Fr. Om han kande det främmande folket. Sw. Nä¬

gra frän Wissefjerda. Fr. Om han emottagit deras forfrag¬
ningar. Sw. Han hade talat med en och annan hos tyg¬

mästaren Lindgren, der han tit middag. Fr. Om han haft
besök af nägra. Sw. Af nägra Wissefjerda=bogr. Fr. Had
de da haft att tala om. Sw. De hade talat om ett och an¬

nat, isynnerhet om de ihogkommo hwad han lärt dem, da
han war nädärsprest i Wissefjerda. Fr. Om flere warit inne
hos honom pa samma gäng. Sw. Stundom 4 eller 5, stun¬
dom endast en. Fr. Om han reste in i byarna pä wägen ät

Fagerhult. Sw. I Wissefjerda hade han warit öfwer en
natt, och nägra marknadsbesökande hade der warit samlade. Fr.
Om han trodde sig kunna befordra Guds ära mer än nägon

annan prest har i staden.“ Sw. Jag tror att jag af mig
sjælf kan intet befrämja Guds ära. Om Guds ära kan be¬

fordras af mig, sa är det intet af mig sjælf m. m. Fr. Om
han icke ofta i sing predikningar lärt, att folket har adsintet

gagn af sing prester. Sw. Net. For=Om han icke trydde att
i
Guds ord och sakrament Kro kraftigare i hans händer än
andra presters. S. Hans tanka är, att Guds ord och sa¬
krament äro kraftiga i sig sjælf, men att en opänyttfödd prest

ar oduglig till att rätt deela sanningens ord. Fr. Harföre
han talat sä härdt om predikoämbetet. Sw. Han har ei
talat om ämbetet, utan om de personer, som i werldslige af¬

sigter intränga sig i ämbetet. Fr. Om det ordet, som en
werldslig sinnad prest talar, ar Guds ord. Sw. Det kan
wäl wara Guds ord, sä wida det ar enligt med den heliga
Skrift, men det är dock ei rätteligen deladt, ty det är omi¬

ligt for den, som ei har Guds anda, att leda en själ pä
himmlawägen. Fr. Om en själ af honom büttre kan ledes pa

himlawägen an af nägon annan, eller om han sökt hos an¬
dra inplanta denna mening. Sw. Nei, men han har blifwit

ofmerlupen af flera och beswarat deras frägor, utan att ska
betaga dem fortroendet till deras ordinarie lärare. Fr. Om

han haft sammankomster i staden eller pa landet. Sw. Inga
olofliga sammankomster. Fr. Om han pa resan till Fager¬

hult haft sammankomster. Sw. Ne), i Husgjöl hade ings

främmande warit tillstädes. Fr. Om han wißte lagstridighe¬
V.
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ten af sammankomster. S. Han kande 1726 ärs plakat.
Fr. Om han icke fatt formaning for vordentligheter. Sw.

Han hade bliswit uppmanad till forsigtighet. Fr. Harfore

han icke warit forsigtigare. Sw. Han tyckte sig hafwa warit
warsam och forsigtig. Härmed afslutades forhöret den gän¬

gen, men fortsattes den 13 i samma mänad. Fr. Om han
ei 1770 andra sönd. e. Trettondedag i Rödeby Swensgjöl

haft sammankomst. Sw. Han war der hos Anders Jönsson,
der nägra woro samlade pa julgästebud. Fr. Om hustru

Maja frän Husgjöl warit i Fagerhult om julen 1769 och
om hon warit hafwande och fatt mißfall pa wägen. S.

Han kande det icke. Fr. Om nägra andra warit der hos
honom. Sw. Ja, fru Muhrbeck, en som skjutsat henne och
nägra frän Wissefjerda. Fr. Om han warit hos Hans
Olofsson i Bottnamala. Sw. Han hade fatt skjuts der. E.

yttraade sin önskan att fa saken snart afgjord, emedan han skulle

följa diegein Liewen till. Stralsund. Andtligen 2½,
s. K. fattade amir. konsistorium sitt beslut i saken. Det fann
sig icke kunna widare befatta sig med de sammankomster och

hemliga samtal öfwer Trones lärostycken“ hwilka E. haft
med en del landfolk, emedan de forsiggätt inom Lunds och
Calmar domkapitels jurisdictioner, men angende den i Carls¬

krona hällna predikan ansag kons. sig böra dömma. Härom

heter det i protokollet; Och sinner Cons., at det Herr E.
foregifer, att han aldrig fjelf sökt sig lof att har predika,
utan af chefen wid nya dockbyggnaden, Captenen af Calmar
regmte och Ridd. Wälb. Her Rudebeck blifmit kallad och om¬

baden att denna forrättning sig staga, will ingen kraft med¬

fora till det ursagt, emedan hwad Her E. icke sjelf personli¬

gen uträttat, kan han mycket wäl sjelf uppfunnit, fastställt och
genom sina wänner sedan utfördt, hwarigenom gerningens an¬

seende wäl kan fa ett heligare utseende, men det grund och

rätta orsaker wara lika köttsliga och orena for Hans ogon,
som se in i hjertat. Och det ar Consistorio alldeles okärt att
twingas till att uppfatta den meningen, att Her E. mera öf¬

werlegat Her Chefen och forfört honom till ett sa lagstridigt

steg, an som han nänsin dertill retat Her E., som nog synes
af Her Ers personliga löpande till H. H. Superintendenten
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och Amir. Sjukhuspredikanten Bjorkander, pa hwilka begge

ställen han alltfor kjusligen forrädt sit nit i detta fallet.
Widare heter det, att E. bort weta, att han intet egde att

foretaga utan konsistorii wetskap och samtyske; hans sjælf¬
gjorda Tro i detta mäl lände icke honom till ursäkt; att

han kallade sig den ograverad prestman, kunde kons. icke
gilla, enär domkapitlet i Calmar uppgifwit, att han bliswit
warnad for oordentligheter i ämbetet, och han ei genom än¬

dring och förbättring uppfyllt des goda forhoppning och till¬

sägelse; da Björkander lydde under amir. kons., sä egde han
icke rätt att gifwa E. tillätelse att predika; men aldradjerwast
ansäg kons. Ers foregiswande att superintendentens ofwanan¬

förda yttrande inneburit en tillätelse dertill. Konsistorium

fällde s. d. ett utslag, hvilket torde fortjena att till en del
anföras. Ingressen lyder sälunda: Amiralitets Consistorii
utslag rörande det Huspred. hos H. Exc. Her RR., General¬

gouvernören, Acad. Canzlern, Ridd. och Commend., Högwälh.
Greswe v. Liewen Her A. Elfming skølgt pa flere stillen in¬
lätit sig i mißtänkte sammankomster ach samtal angende ät¬

skilliga wär christelige tros lärostycken och derwid utspridt sä¬

dana meningar, som till Separatismum och flera skadeliga
nyheter leda kunna, säsom ock att Her E. twärtemot Consti

honom per extractum protocolli meddelta forbud for arbets¬
manskapet pa nya dockan pa den 10 Sönd. efter Trinitatis

innew. är predikat, öfwer hvilka twänne mäl Her=E. pa skedd

instämning genom Landshöfdingeambetet bliswit personligen

forhörd och sig sa wäl munteligen som skrifteligen widlyftigt
forklarat, som de derwid hällne protokoller widlyftigare inne¬

hälla.“ I sjælfwa utslaget heter det: Cons. har under det
forhör, hället med Her E. pa de dagar protocollet utwisar,

wäl funnit ätskilligt sa wäl uti läran de ministerio irrege¬
nitorum frän wär Swenska Lutherska forsamlings antagna

lärofatser afwikande, sasom ock hwad sjælfwa sättet att draga

folket till sig och underwisa dem en, 2 eller högst 3 i sänder,

fast ofta de aldrastörsta flockar sig till honom forsamlat, an¬
gär, i hvilket allt säsom ock mera, hwarom wid en laglig

och närmare undersökning ytterligare ljus sinnas torde, ef
allenast ätal anstallas borde, utan ock näpst fölia, sedan den
250
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warning Calmar Cons. gifwit icke hjelpa welat, dock som Her
E. har aldramäst driswit sin lära de ministerio irregenito¬

rum pa landet deels i Fridlefstad, dels i Wissefjerda, deels ock
Fagerhults socknar, alla belägna utom stadens jurisdiction och
detta Consistorii inseende, och derstädes sina mästa enskilta un¬

derwisningar börjat och fortsatt, sa kan Cons., sig icke widare

inläta at ransaka öfwer detta Her Ers uppförande, utan läm¬
naar det till Consistoriorum omtanka i Lund och Calmar,

men hwad det mälet widkommer, att Her E. har pa den 10
Sönd. e. Trin. härstädes emot Consistorii honom meddelta

forbud per extr. prot., det han tillstätt sig i rättan tid hafwa
fätt, predikat, bliswer det härmed enl. 20 § i K. Mes for¬
ord. af är 1687 om rättegäng i Domcapitlen till wällofl.
Rädstuswurättens ytterligere skarskadande och afdömande hän¬

wist.“

For öfrigt hade amir. kons. i Pes tid tillfälle att wisa

sitt renkrighetsnit, sin lärdom och sintlighet wid granskning
af der Bergeströms predskningar, hvilka icke kunde bestä wid

deß stränga pröfning (jfr. Bergeströms biogr. III. 356). For¬

gäfwes begärde amir. kons. 1774 den utwidgningen i sina

rättigheter, att fa anstalla pastoralexamen med de under det
inseende warande prestmän. Bland märkligare mäl som fore¬

kommo mä nämnas att en afskedad sergeant, benämnd Gabr.

Joh. Tollet, i Fägersäng af Lösens socken lätit sig af en till
prest utklädd person wigas med en fröken Ulrika Dubordien.
Hon forklarade sig wara okunnig om att nägot bedrägeri till¬

ställts wid wigseln; det upplystes att sergeanten war forlof¬
wad i Smäland och att lysning redan begynt, da han af¬

lägsnat sig frän orten. Han wisade amir. kons. uppenbar
sidwördnad och yttrade en gäng: Prester och kreatur äro lika¬
dang“ och faderna mäste hälla till gode med denna säsom

med sä mänga andra forödmjukelser. En annan gäng war

profossen Jonas Berg forekallad, som klagade att hans hu¬
stru skilt sig frän honom till säng och säte och att han mäste
leswa pa sin ringa lönn, under det hon fortjente betydligt der¬

igenom att hon höll spisning for kronans folk. Hon Lofwade

bestä sin man nödig mat, jemte en jumfru brännwin morgon,

middag och afton, hwarmed han war nöjd. Cons. uppdrog
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at underofficerarne att draga omsorg om detta parets samman¬

flyttning och gagets aflämnande till hustrun samt hafwa upp¬

seende öfwer deras sammanlefnad och meddela Cons. under¬

rättelse, om nägot obehagligt dememellan skulle forelöpa.
9. Anders Lars Fahnehjelm, son af kaptenen

Carl Johan F. och Christina Douglies, føddes pa säteriet

Näs i Torpa af Linköpings stift 2 1751, genomgick Hernö¬

sands skola och gymnasium, blef student 1772, prestwig til
extraord. batalsonspred. wid lifregementet 1776, ord. bat pred

wid samma regmte 1778, ord. kgl. hofpred. 22, 1782, super¬
intendent d. 1784, inträdde som ordforande i amir. kons.

28. 1786 och blef theol. dokt. 1800. Död i 1807. Gift

1. † 1784 m. Sara Christina Christiernin, dotter af

prosten Jakob C. i Thorstung af Westeräs stift; hon dog 12
1796, Lallmänt kand och älskad säsom en dygdens wän“, enl.
en anteckning. Deras son Carl Jakob foddes + 1791.

2. 2. 1797 m. Christina Eleonora Munck, f. 1773,
d. 1803, dotter af biskop P. Munck i Lund.

Frs tidiga befordran till superintendent torde bewisa att
han egt talanger, om an icke just presterliga gäfwor. For att

sluta af nägra hans utgifna predikningar, synes han dock sä¬

som predikant hafwa warit bättre än man kunnat wänta af
en hofprest frän Gustaf III's tid. En af amiralitetspredikan¬

terna, S. Wigelius, som war prononcerad neolog, erhöll 1799.
af F. formaningar att sin pligt likmätigt i sina predikningar

hälla sig wid wär forsamlings lärobegrepp, säsom i Wi bio¬
graphi skall omtalas. Genom synnerligt nit i ämbetet synes

F. icke hafwa utmärkt sig; stundom röjde han twärtom wärds¬
löshet och derjemte en högdragenhet och en häftighet, som

kommo honom att forgs sig och ädrogo honom warningar ef
blott af formän utan ocksä af underordnade personer. Han

erhöll 1789, med anledning deraf att han stagit det obetänkta

steg att af domkapitlet aterfordra en aldrig erlagd öfwerbetal¬
ning“ en allwarsam formaning att wara noggrann i afseende

pa penningars upphärande och utgifwande. S. K. war biskop
Celsius icke nöjd med en i allmänna ordalag meddelad under¬
rättelse om Carlskrona lärdomsskolas tillständ, utan infordra¬

de fullständigare uppgifter. 1796 wille biskop Munck hafwa
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uppgift pa den forfattning, som gaf amir. kons. rätt at een¬

surera skrifter som skulle tryckas. Dä K. M. bestämt anfök¬
ningstiden wid lediga prestsyßlor till 150 dagar for de wid¬

sträckta stiften och 90 for de öfrige, forfrägade amir. kons. sig
hos Storamiralsämbetet, hwilketdera skulle gälla med afseende

p presterliga befattningar wid amiralitetet, och fick derefter
en tillrättawisning, Lithy hwarken forslagsrättighet eller be¬

fordran till en ledig amir. predikantssyßla amir. cons.
utan Storamiralsämbetet tillkomma.“ Häröfwer wille Fahne¬

hjelm samt amir. predikanterna Wigelius och Henschen be¬
swära sig hos K. M., men kyrkoh. Wolff och amir. pred.
Stenstrand och Schrevelius wille icke deri deltaga. 1803 rä¬

kade F. i en häftig skriftwerling med domkapitlet angende

tillsättningen af ett kollegat, hwartill F. rekommenderade P.
S. Witt (sedan amir. past.), med forklarande att en annan

skande Zacharias Kihlgren icke forut skört sin tjenst wid sko¬
lan til læsøgnas gagn. Da domkapitlet fordrade att

detta skulle styrkas med predeksller wid skolexamina, swarade

F. bland annat att sädang protokoller fördes lika litet i Carls¬
krøng som annorstädes. K. M. resolverade, att F. skulle af
domkapitlet warnas och formanas, till hwilken ända han in¬

ställde sig inför detsamma 30
og s. K., da ordföranden, dompr.
Heßlen uppläste föllande: Till underdanig atlydnad af K.

Mes allernädigste befatning ligger det Conf. att pa det om¬
maaste päminna Tit. att hädanefter bruka mera tjenlige och

granskade uttryck uti sina omdömen och skrifter, när det an¬

kommer pa K. Mes höga bud och forfattningar än nu skett,
och härom gör Conf. sig fullkomligt forsäkradt samt önskar att

detta mißtag mä lände till større warsamhets iakttagande for

framtiden. S. K. erhöll S. Wigelius befordran till pastorat
och upphörde derefter genast att tjenstgöra wid amiralitetet.
Emedan superintendenten war borta och man ef kande när

han ämnade äterkomma, ansägo amir predikanterna Henschen,
Schrevelius och Ullsten sig skyldiga att ombeföria tjenstgörin¬

gens upprätthällande och gjorde accord med rektorn wid skepps¬
gosseskolan O. Brambeck, att han skulle foresta den lediga tjensten

mot ätnjutande af de densamma ätföljande smäinkomster, och

skulle kons. afen ska att skaffa honom särskildt arfwode och
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hushyra. Dä Forwaltningen for Sjöärenderna afslagit ansö¬

kan härom, skulle man till K. M. hänskjuta ärendet, och en

underd. skrifwelse uppsattes, hvilken lämnades at superinten¬

denten. Han lät den ligga utan att afsanda den, och da den
efterfrägades kunde den ei äterfinnas. Under det härigenom

fororsakade dröjsmälet fordrade B. af amiralitetspredikanterna
lön for sitt arbete; de forklarade att, da han ef biträdt dem,
utan bestridt en ledig syßla, kunde de icke aflöng honom; de

begärde ock att superintendenten wille sammankalla konsistorium

for att fa saken uppgjord. Dä intet konsistoriisammanträde
blef af, forklarade B. att han icke längre wille tjenstgöra, om

icke lön erhölls, hwarefter amiralitetspredikanterna ängo an¬

sägo sig nödsakade att Lagera konsistorium och antogo skollä¬
raren Skottsberg att forestä den lediga tjensten. Andtligen
sammanträdde konsistorium — 1804, da B. begarde, att amir.
predikanterna mätte tillhällas att till honom betala 40 daler

for hans tjenstgöring under 5 mängder, och forklarade sig
willig att fortsätta den mot det att han derefter singe ätjuta
hela lönen wid den vakante tjensten. Amiralitetspredikanterna

forklarade nu, att Skottsberg bliswit antagen till tjenstgöring
men superintendenten formenade, att B. icke owillkorligen afsagt
sig tjenstgöringen och att det tillkomme ett konsistorium, bestä¬
ende af superintendenten sjelf, kyrkoh. Wolff och for öfrigt

adjungerade, ojäfwige ledamöter, att besluta angende tjen¬

stens widære bestridande. Amiralitetspredikanterna forklarade

sig ofäfwige att i detta beslut deltaga, och Skottsberg erhöll
förordnande. Med anledning af allt detta yttrade Schrede¬

lius, som war konsistorii dekanus, wid sammantradet 28, s. K.,

sedan han framställt hela ärendet: d'Af hela denna berättelse
befinnes, att flera felaktigheter, aro begängna, hwarföre jag
enligt min pligt säsom Consistorialis och Decanus nödsakas

foreslä med all den wördnad, som jag är skyldig Her Super¬
intendentens wigtiga ämbete och deß personliga egenskaper, att
Cons. enligt 24 Cap. 14 § kyrkolagen beskedeligen for¬
manar och warnar Her Superintendenten, att Han icke
reser bort frän orten utan att gifwa Cons. derom underrätt¬

telse, samt om tiden till deß äterkomst, pa det ingenting under
det fränwaro mätte blifra af Cons. forsummadt, som tillhör
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deß ätgard, att Const wigtiga göromäl och angelägna expe¬

ditioner med mera drift bliswa beförde, sa att wi ei bliswa

indragne i dylika traslerier, som i denna sak skett, att proto¬
kollerna bliswa wederbörligen i rättan tid justerade samt
i

allmänhet K. Mes näd. bud och befallingar noga efterkomne.“

Superintendenten sade, att han wille härom yttra sig, da nä¬

gon ämbetsforsummelse blifmit honom tillwitad, och Wolff
formanade till frid och endrägt, hwarefter sammankomsten upp¬
löstes. Wid nästa sammanträde forklarade alla, at de in¬

stände uti Wes wackra önskan om frid, men notarien P. Nordin
(se IV. 50), som funnit sig traffad af Schrevelii yttrande med

afseende pa protokollsjusteringen, kunde ei underläta att for¬
klara, det han icke ansäg sig skyldig till nägon underlätenhet

af hwad hans ambetsaligganden tillhörde.

Ar 1802 3 upplästes i amir. kons. Stadsfältskaren
Westphals och Handlanden N. Hultens hos K. M. i under¬

dänighet gjorda och till Amir. Const utlätande i Näder re¬
mitterade ansökningsatt har i staden fa bygga en Sal till

private andaktsöfningar, hvilket mäl Amir. Cons. tog i be¬
hörigt öfwerwägande och, som det hade ingenting deremot att

inwända, ty beslöts att underdanig skrifwelse derom skulle till
K. M. ofördröjligen afgs.“ S. K. * upplästes K. Mes

bifall till ofwannämnda ansökning.
10. Nils Hallstrøm, son af kassoren wid Repps¬

warfwet i Carlskrona Häkan H. och Ebba Holm, føddes

+11760, blef student i Lund 1776, magister 1781, tillf.
lektor i franska spräket wid kadettskolan i Carlskrona 1782,
ordin. lektor och bibliothekarie 2 1783, lektor i historien wid

krigsakademien 1792, prestwigd 1793, pastor i Hoby i Ble¬

kinge 22, s. K., superintendent i 1808, tilltr. 1810, war
riksdagsman 1809, 1810 och 1815, blef theol. dokt. 1809,

L. N. O. 1810, foreslogs till biskop i Wisby 1813, blef

kyrkoherde i Nyköpings Westra fors. 2. 1816, tilltr. 1817
och blef samma är prost öfwer Nyköpings Westra kontrakt,
hvilken befattning nedlades 1825. Död pa 1830talet.

Gift 1791 m. Magdalena Eleonora Flygare, f. 1775,
dotter af landssekreteraren i Calmar Johan Erik F. och Mar¬

greta Lungfelt. Barn: Häkan, f. 2 1792, räntmästare i
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Calmar län. Ebbe, f. 2, 1794, kommendörkapten wid k.

lottans reservstat; g. m. Carin Flygere. Fredrik, f. —
1796, død som sekreterare i forwaltningen af sjörenderna.
Knut, f. ⅓ 1797, d. i Amerika; g. m. Charlotta Berg.

Ebba, f. 5 1799, ogift. Vendela, f. — 1801, ogift.
Sophia, f. — 1803, g. m. kapten C. A. Gosselman.

Steen, f. — 1805, d. som lärare wid Nyköpings skola.

Carl, f. 2, 1806, byggmästare i Stockholm; g. m. Carin
Lundstedt. Nils f. 22. 1808, kapten wid K. Mes flotta;

g. m. Mathilda Sheman. Magdalena Eleonora, f. 22,
1811, g. m. öferste Lungswärd. Folke, f. T. 1812, d.
wid 20 ars Alder.

H. har utgifwit Phistoriska foreläsningar i krigsakade¬
mien, 3 delar, nägra predikningar och nägra minnestal
Predikningarna äro enkla och forräda icke mycket af det neo¬

logiska tidehwarfwets smak. Som stilprof må anföras föl¬

jande ur likpredikan öfwer prosten Santesson i Mörrum.
Med samma sinnesfornöjelse kan en rätt Christi tjenare njuta

liswet och møttaga döden af Dens hand, hwars Sandninge¬
bud han är: Christus ar hans lif, da han med nöjd ofortru¬

tenhet uppfyller de pligter, som äro förenade med hans kallel¬

se. Men dessa pligter blifma ef dyrbara for hans hjerta
utan sä wida han sjælf kommit till den Christendom, dit han

bor ska att fora andra. Hans embete bliswer annars utan
wälsignelse. Kan en blind leda en blindan, eller falla de
icke båda i gropen Han mäste forst hafwa sökt efter Guds

rike och hans rättfördighet inom sig, innan han blir skicklig
att upprätta det hos andra, først sjelf hafwa i Jesu schola
blifmit en fattig syndare, som hungrar och torstar efter rätt¬

fürdighet, forst ford till Jesu kors“ o. s. w. For öfrigt war
han en rättskaffens man, med praktisk sans och takt, och synes
hafwa nägorlunda lyckats att upprätthälla ordning och fred
inom samhället och särskildt inom amiralitetskonsistorium.

11. Carl Thyselius, son af prosten Per T. och
Elisabeth Sophia Wollrath, føddes i Wintrosa nära Orebro
i 1767, intogs 1780 pä gymnasium i Strengnas, blef stu¬
dent 1787, magister 1791, prestwigd d. 1792, forste esqua¬
dronspred. wid lifhusarerna och tjenstg. kgl. hofpred. s. K.
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Fran kgl. hofexpeditionen utfärdades . 1794 till domkapitlet
i Strengnäs en skrifwalse af innehäll, att K. M., i anseende
till Thyselii nitiska tjenstgöring wid hofwet, grundliga lärdom

och berömliga wandel skulle med wälbehag anse, om han er¬

höll ett rum i forslaget till Skyllersta lediga pastorat. Excell.
Reuterholm skref 2 s. K. till biskopen i Strengnäs, att of¬

wannämnde skrifwelse icke fyftade att bereda T. ett rum i
ifrägawarande forslag i annat fall, än om hans meriter en¬

ligt gällande lag dertill berättigade honom, samt att samma

skrifwelse borde till undwikande af alla mißtag angende deß
syftning till Reuterholm öfwersändas for att till hertigenere¬

genten äterstallas. Detta skedde, hwarefter T. 28, s. K. skref
till Reuterholm ett bref, hwari han yttrade bland annat, att

det erhällna promotorialet war hans lagliga egendom och att,
om det wore oförsigtigt att utgifwa dylika expeditioner, wore

det ännu oförsigtigare att ätertaga dem m. m., som ansägs
warar gripligt s. wäl emet regenten som emot Reuterholm.
Saken foretogs tilranfakning och afdömande i Swea hofrätt

der T. änno yttrade, att promotorialet war hans egendom,
emedan han betalt detsamma med reda penningar, dem han

likwäl längt. T. blef derefter inmanad i hätte. Actor i mä¬
let yrkade for T. afsattning frän prestämbetet och dödsstraff.
Reuterholm anmälde hos hofrätten att han, sä widt brottet
rörde honom, önskade att all möglig mildhet komme den an¬

klagade till godo. I sin forklaring over actors slutpästaende
upplyste T., att han, da han blef hofpredikant, for fullmagten
utom laglig lösen erlagt 200 Rdr och att han for promoto¬
rialet lämnat till foredragande chefen for hofexpeditionen en

revers pa 1000 Rdr, hvilka bliswit kräfda sedan promoto¬
rialet forswunnit; dock hade han fodermera Kterfätt reversen

T. blef af hofrätten dömd till döden, dock med hemställan om

icke dödsstraffet af flera skal kunde efterskankas. Med bifall
till denna hemställan forordnade K. M., att T. skulle umgälla

sitt brott med 8 dagars fangelse wid watten och bröd *).

Efter utständet straff ätertog T. tjenstgöringen wid hofwet,

*) Ifr. Wallqwist, handbok i eceles. befordringsmäl pag. 56 not.
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utnämndes 1795 8 till pastor i Särstad af Skara stist, er¬
höll prostetitel 1806 och professorstitel 1815, war riksdags¬
man 1810, 1812 och 1815, erhöll 1816 extra ansökningsrätt

öfer hela riket, blef superintendent + 1817, tilltr. s. K.,

blef theol. dokt. 1818, L. N. O. s. K., erhöll 1819 kgl. resol.
pa att wara pastor primarius i Carlskrone och ombeföria

pastoralwärden afen wid amiralitetsforsamlingen. 1826, 22
upphäfdes amiralitetskonsistorium, deß Kligganden öswerflytta¬

des till Lunds domkapitel, och V. mäste for sing äterstäende
dagar Kmja sig med att i egenskap af pastor primarius ega
att formana oeniga äkta makar i amir fors., föreskrifwa pre¬

dikoturen for kompastorerna och hafwa enghanda tillsyn öfwer
amiralitetets presterskap, som en häradsprost har öfwer pre¬

sterna i kontraktet, samt hafwa inseendet öfer skolorna, med
undantag af den tyska, säsom inspektor. Superintendentsam¬

betet war allts upphäfdt, men T. behöll namnet till sin død,
som inträffade 2, 1833. — Gift 17, 1798 med Maria
Cecilia Sandberg, f. 1770, dotter af Fyrkoh. Nils S. och

Katring Alin. Barni Katrina Sophia, f. 1. 1798,

g. m. med. dokt. I. Lagberg. Maria Carolina, f. 2.

1799, g. m. landshöfd. A. Palander i Carlskrona. Per, f.
18 1801, d. 1825; extraord. canzlist. Wilhelm, f. 7
1807, bankokommissarie. Elisabeth Magdalena Ulrika,

f. — 1809, ogift.
T. synes hafwa wid sitt førsta inträde i Carlskrona blif¬

wit mött med mißtroende, och detta underhölls alltjemt och

förökades, saa att wäl knappast nägon medlem af detta sam¬

hälle kunnat wara mera allmänt hatad än han war. Nästan
alla med hvilka han kom i beröring gjorde allt hwad de kun¬

de for att reta och sära honom samt motarbet hans afsigter
och önskningar, afen da dessa kunde wara både fornæftiga

och wälmenta. Tywärr lärer dock han sjelf i betydlig mon
wärit skuld härtill, enär han icke egde den styrka, som endæst

adelhet i charakteren kan gifwa. Som predikant skall han lik¬
wäl warit wärderad af mänga, och hans predikningar skola
warit med mycken omsorg utarbetade. Det berättas, att en

man med fria religionsäsigter, hvilken pä uppmaning af en

bekant gätt i kyrkan for att höra Th., wid predikans slut,
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gripen af des allwarliga innehäll, yttrat: Den mannen borde

instängas pa predikstolen och aldrig komma derifrän.“
Redan i Hallströms tid war fräga om forandring af
amiralitetets ecelestastikstat. Han wille att tjenstgöringen skulle

bestridas af en pastor, twä komministrar och en pastorsadjunkt,
samt att forsamlingsmedlemmarna skulle fa fritt wälja den
prest de önskade till ministeriella forrättningar. I början af
Thyselii tid infordrade K. M. yttrande med afseende pa en

bliswande ny reglering, och ett sädant afgafs 1820 hufwud¬

sakligen, efter C. Holms (se wid Lösen s. 189) forslag. En¬
ligt detta yttrande borde wid amiralitetet anstallas 1. en pa¬

stor primarius, som borde sköta pastoralwärden, men med kom¬

pastorerna dela högmessopredikningarna och skriftermälen, samt
i lön ätnjuta 800 redr beko och jura stole, 2. twä kompasto¬
rer som borde answara for en del af högmessopredikningarna

och skriftetalen, for altartjensten, otte= och aftonsängsprediknin¬

garna samt for ministeriella göromäl efter pastors uppdrag och
Knuta den hitills bestämda könen jemte inqvarteeringspen¬

ningarna samt hwad allmänna wälwilian kunde gifwa, och
3. en fängpredikant i superintendentwal borde amiralitets¬

forsamlingen deltaga med 2 och stadsforsamlingen med 9
af elektorernas antal gränsbestämning mellan forsamlingarna

borde uppgöras for det ondas skull, ehuru den wore onödig
om menniskan alltid wore dygdig, klok, wis och god. De bä¬

ste lärare Kro menniskor — huru mycket sagdt i fa ord Med

afseende pa amiralitetskonsistorii organisation foreslogs, at det
skulle bestä af pastor primarius, tyska pastorn, båda kompasto¬
rerna och konsistoriinotarien, tills efter däwarande fängpredi¬
kanten Wirganders afgäng den bliswande fängpredikanten kun¬
de inträda säsom ledamot; wid forefallande behof kunde rek¬

torerna wid stadens skolor adjungeras. Afwen yttrades att i
framtiden borde stadsfors. och tyska förs. sammansläs, emedan
ingendera bleswe i ständ att ensam underhälla kyrka och pastor. Dä
amir. pred. Witt forklarade att han ansag amiralitetspredi¬

kanternas formoner icke böra minskas, yttrade Thyselius, att

skadt answar och möda borde hafwa motswarande belönning,
hwarförutan jag mäste öppet erkänna, att hwarken statens

forbindelse fordrar eller ens for prästeständet nyttigt ar, att
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de mindre tjenster derinom sä lönas, att unga präster lockas
till tidiga giftermäl, som med fä undantag, hwaraf ett ganska
wärdigt har sinnes“ (Witt hade owanligt tidigt ingätt äkten¬

skap), da de altförsnart inwecklas i ekonomiska omsorger, hin¬

dra dem att uppfylla hwad deras dyra prästed foreskrifwer
om daglig forkofran i nödiga studier, dem de snarare härige¬

nom till både egen och ständets obotliga skada mäste forsumma

och nederlägga, hwarförutan de både komma att betunga for¬

samlingarna och med otidiga ansökningar om befordran falla
ofmerheten beswärliga.“ Ofwannämnde forslag blef i huf¬
wudsaken af K. M. gilladt 1821. Dock foreskref K. M. att

3 kompastorer borde sinnas.

Ar 1819 2 beslöts att genom cirkulär erindra presterna

att icke offentligen och i sammäm wisa sig utan ämbetsdrägt.

Fängpredikanten I. Wirgander, (i Carlskrona kand for snälhet
och cynism, sedan past. i Wirestad af Wexjö stift) hade i sin¬

net att häröfwer anföra beswär; huruwida det skedde ar ef
kandt. Da han fortfor att wisa sig utan imbetsdragt, beslöt

amir. kons. V. s. A., att ordföranden skulle gifwa honom

lämpliga forestältningar. Samme Wirgander ansags som of¬

wan nämndes icke kunna bliswa ledamot i amir konsistorium.

Med anledning af en skrifwelse frän statssekreteraren Rosen¬

stein, som tillkännagaf K. Mes wilia att superintendenten och
kons. anmanade de prester, som hade befattning wid arbets¬

och korrektionshusen, att med storsta forgfällighet arbeta pa
fängarnas moraliska forbättring, beslöt konf. att Lanmana

Wirgander att med uttersta sorgfällighet ska att forbättra och
till dygden äterföra, om möjligt wore, de at hans wärd an¬

fortrodde fängar, ehuru kons. icke hade anledning att tro, det
han äsidosatt hwad hans pligt och samwete fordrade.“
Wi kommu nu att gifwa en kort berättelse om amirali¬
tetskonsistorit sista forhandlingar, hvilka med skal kunna kallas

deß dödsrykningar. Krisen ästadkoms genom en fräga om
adjunction af konsistoriiledamöter. Kompastorn Montelius in¬

gaf P. 1824 en skrift med pästäende att en af Thyselius i
stadens weckoblad införd annons i ämbetswäg mätte, säsom
stridande emot kgl. br. 28 1821, rättas och en beskedlig

warning gifwas at Th. Wid nästa sammanträde 2,
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tertog M. sin skrift, ogktadt kons. bestridde honom rüttighet
att ätertaga en handling som bliswit införd i diarium. Thy¬

selius hade denna gäng, utom ordinarie ledamöterna Lund¬
qwist, Witt, Holm och Montelius, tillkallat rektor Raaf och

esquadronspred., theol. licentigten H. G. Bergman. Witt och
Montelius anmarkte genast att Bergmans adjunction enligt de¬

ras tanka war olaglig, enär rektorerna wid stadens skolor främst
borde adjungeras; M. wille äfwen jäfwa Raf, pa den grund

att rektor Hoffström (se wid Twing, s. 244), säsom aldre och
mera erfaren, bort framfor honom utses till konsistoriiledamot.

Holm mente att adjunctionen wore ordförandens ensak, och
Th. forklarade att Hoffstrom, säsom stadd i hans bröd“ icke
kunde anses ojäfwig och derföre icke bliswit tillkallad. Berg¬

man intog sin plats. Dä protokollet for denna session skulle

justeras 2), i närwaro af samma ledamöter, gjorde ordfö¬

randen och ledamöterna Krskilliga andringar och tillägg, hwil¬
ka genast Anfördes, och. skulle protokollet renskrifwas till nästa

session. Møntelips ingaf ett längt anförande for att bewisa
att Raf och Bergman icke bort adjungeras. Efter upplas¬

ningen af detta anförande yttrade Thyselius=Tag hit det sä

skall jag märka det“ hwarpä han der tecknade sitt namn och
præsent.. 22, 1824' samt tillade notarien att läta det eir¬

kulera. Wid nästa sammanträde i s. K., da alla de forut¬
nämnde ledamöterna woro tillstädes, upplästes det renskrifna

protokollet for 2, hwarwid Th. anmarkte, att han icke om
Hoffstrom begagnat uttrycket stadd i mitt bröd“, utan sagt:
Phwilken af mig njuter lön och underhäll“ samt fordrade att

de forra orden skulle i protokollet utbytas mot de sednare. Ge¬

nom votering skulle nu afgsras, huruwida denna andring
kunde medgifwas. Bergman bestridde detta; Rääf wille icke
yttra sig frrän frägan om lagligheten af hans adjunction

blifmit afgjord; Montelius bestridde ändringen och yrkade, att
Bergmanns yttrande icke skulle upptagas, emedan kons. icke gil¬
lat hans adjunction; Holm ansäg protokollet et kunna andras,

ehuru det med hänseende till det utseende behöfdes (troligen

en pik till notarien, mag. S. Wulff, sedan klockare i Hoby);
Witt förenade sig med Montelius, men wille medgifwa att

protokollet finge omskrifwas; Lundwist medgaf ei blott om¬
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skrifningen, utan äfwen den af Th. äskade ordförändringen.
Dä nu Th. fordrade att Raf skulle yttra sig i fragan, an¬

ställdes votering for att utröna huruwida det skulle ske eller
icke, och det forra alternativet wann, hwarefter R. yttrade att

han ansag ordförändring kunna tillätas, da meningen icke än¬
draades. Protokollet blef derefter oförändtadt underskrifwet.

Thyselius yrkade nu att Montelii skrift af 1, skulle till
konsistorium aflämnas, men i anseende till den längt fram¬

skridna tiden uppskjöts denna fräga, sa wäl som sjelswa ad¬

junctionsfrägan, till nästa sammantrade. Detta hölls 7
och konsistoriiledamöterna woro desamme som forut nämnts.

Bergman ingaf till en början ett pa 4 ark med tät stil skrif¬
wet memorial for att bewisa lagligheten af sin adjunction och
obehörigheten af Montelii klander deremot; B. ordar i detta
memorial widt och bredt om sina fortjenster, bland hwilka han

afen räknar den, att han säsom theol. licentigt egde rättig¬

het till epitheterna Högwördig och Widtberomd. Raf anfor¬
de kgl. br. 28, 1821, enligt hwikket skolrektørerne borde ad¬

jungeras. Dä ordningen kom till Montelius att yttra sig,
uppstod twiswelsmäl huruwida han i denna sak borde yttran¬

de afgifwa. Votering härom foretogs, hwarwid Bergman

yttrade att Montelius säsom äklagare af superintendentens
handlingssätt icke borde yttra sig, Raf medgaf M. rätt att ut¬
läta sig, enär hans klagoskrift blifmit ätertagen, M. fjelf yr¬

kade att säsom ordinarie ledamot fa utsfwa sin rätt att yttra

sig, Holm medgaf att M. finge yttrande afgifwa, Witt for¬
klarade honom lika berättigad dertill som ordforanden, L. an¬

säg twisten wara bilagd och M. derfore kunna utläta sig i

frägan, och Th. forklarade slutligen, att han ansag M. jäf¬
wig och ämnade beswära sig, om konsistorium annorlunda be¬

slutade, samt begarde del af handlingarna for att hos K. M.
anmäla Montelii mot honom wisade sidwördnad. Sedan sä¬

ledes per plurima vota afgjordt bliswit, att M. egde att sig
i ärendet utläta, forklarade han att hans ed, pligt och sam¬
wete forbjöd honom att lämna sitt bifall till Bes och Res ad¬

junction och yrkade att de säsom olagligen adjungerade icke
mätte fa yttra sig angende adjunctionsfrägan, samt begarde

del af Bergmans memorial for att deröfer framdeles sig ytt¬
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ra; Holm förenade sig med B., beklagande derjemte Latt hand¬
dingar, tydligen härflytande af hat och afwund, bemantlades
med aberopande af ed, pligt och samwete, hvilka ord sälunda

begagnade wore ett helgerän“ Witt ansag konsistorium och ei
ordföranden ensam hafwa bort ombeföria adjunctionen; Lund¬
wist ansäg Bes och Res tillkallande onödigt, enär notarien

kunnet adjungeras; Th. yttrade att Bes afgifna memorial
wittnade om den urskilling, som han (Th.) wid adjunctionen
anwändt; han instände uti Bes yttrande samt yrkade, att

handlingarna i detta mäl mätte till justitiekanslern afsändas.
Resultatet af allt detta blef, att sa wäl Bergmans som Raafs

adjunction forklarades for laglig och behörig. Härefter äska¬
de T. att Montelii ofwan nämnda skrift af 1, mätte fram¬

lämnas. M. swarade att, da han spä konsistorii framställ¬

ning“ densamma ätertagit, hade han ansett den icke behöfwa
forwaras; den hade bliswit forlagd, men skulle aflämnas, om
den ätersens. h. hemställde till konsistorii bepröfwande

huruwida M. pa anførda skal kunde befrias frän skyldigheten
att aflämna skriften. Wid härom anställd votering yrkade Berg¬

man, att skriften skulle genast framlämnas; Montelius och

Lundgist önskade att sammankomsten, som warat 57 timma

mätte afslutas, hwaremot B. bestridde voteringens afbrytande;

da Raaf, Holm och Thyselius häri instände, aflägsnade sig
Lundgist under forebärande af Embetsgöromil, men voterin¬
gen fortsattes. R. yttrade, att M. borde aflämna skriften, da

den äterfunnes, Holm forklarade att, da M. 2), icke anmäl¬
te att skriften forkommit, utan lowade att densamma till kon¬

sistorium afgifwa, sä mäste han lämna den, säwida han war
en man af ära och forständ; Th. yrkade ock skriftens aflam¬

nande. Den synes dock ei hafwa framkommit; formodligen

hade M. forstört den, af fruktan att den, om den kommei
dagsljuset, skulle ädraga honom nägot obehag.
Med anledning af dessa med flerg oroliga uppträden be¬

gärde konsistorium, att ett justitiekanslerns ombud mätte wara
närwarande wid sammanträdena. Wid sessionen 12 1825
infunno sig notarius publicus Hellichius, kamnerspræses Hol¬

mer och auditör Puke, hvilka ansägo sig sasom auskultanter

böra fa biwista konsistorii sessioner, hvilket medgafs. Helli¬
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chius och Holmer infunno sig afen 2½, men da mäste Thy¬
selius bedja dem aflägsna sig, sedan Lundqvist, Witt och
Montelius detta päyrkat. Sedan de utgätt yttrade Th., att

han formodat det de kunde fatt wara tillstädes, da sädant for¬
ra gängen medgifwits och kons. sjelf begärt närwaron wid

sina sessioner af ett justitiekanslerns ombud. L. och W. forkla¬
rade, att de icke ämnade deltaga i konsistorii sammantraden, om
obehöriga personer finge dertill tilltrade; H. ansäg juristernas
närwaro behörig och pastod, at en af Hellichius framstalld

begäran om bekommande af protokollet for forra sessionen
bliswit orätt och forwändt upptagen. Witt forklarade nu, att

han med anledning af hwad som forefallit icke kunde under
Thyselii præsidium eller jemte honom deltaga i konsistorii öf¬

werläggningar; häri instämde Montelius och Lundwist, hwar¬

pa alla tre wände sig om for att aflägsna sig. Holm bad
dem wänta, pa det att han, som snart skulle afflytta till sit

pastorat, mätte fa taga afsked af dem. L. stadnader och. Fad

W. wänta, men da det ei skedde, igick zäfwen L. sin wäg, och
H. sick endast ga afsked med Th., inför hvilken han höll et

prydligt tal, under önskan att wordnad for lag och samhälls¬
ordning mätte en dag i detta konsistorium äterställas och med

detsamma det lugn och den frid, som länge warit borta.“

Twä dagar derefter hölls ett nytt sammanträde, da utom Thy¬

selius och Holm endæst extraordinarie ledamöter woro tillstä¬
des, nemligen, skollärarne G. A. Dufwa och J. Nordin samt
pastorsadjunkten Grenander. Dä forekom den frägan, høru¬
wida beswärshänwisning med afseende pa forra sessionen kun¬
de meddelas, och man stannade wid den mening, att enär in¬

tet beslut bliswit fattadt, kunde ingen beswärshänwisning

utan endast protokollsutdrag meddelas., Uti ingswen skrift
forklarade W., att han haft orätt i att aflägsna sig frän forra

sammanträdet ochlatt han framdeles skulle insinna sig, da han
af ordforanden bleswe kallad. Deputom forekom forslagsupp¬

rättande till en fängpredikantsbestältning. S. K. 1 hölls ett

sammanträde under prosteen Quidings frän Nättrabt ordförande¬

skap och med rektorerna Hoffstrom och. Raf samt stadskom.
Schaar säsom ledamter, hwarwid endast nägra smärre fragor

forekommo. S. K. ⅓ forordnades den ofwannämnde H. G.
V.

26
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Bergman att bitrada Thyselius samt, när sä pfordredes, be¬

strida pastorstjensten. En tid derefter reste Th. bort, och Wht
erhöll forordnande af befälhawande amiralen att sköta pasto¬
ralwärden wid amiralitetetsforsamlingen. B. uppfordrades

nu att till W. aflämna pastorsarchivet, hvilket han wägrade.

Han Klades derefter af konsistorium att wid inventeringi
kyrkoh. Lundgists närwaro aflämna archivet, men han jäf¬
wade L. säsom sin wederdeloman och begarde utslag häröfwer.
Konsistorium anmelde derefter ärendet hos befälhawande ami¬

ralen, som forordnade att inventering genast skulle ske i när¬
waro af advokatsiskalen och den redan dertill utsedde konsistorii¬

ledamoten. I Juli mänad s. K. hölls ett sammantrade for

nägra mindre ärenders afgörande, hwarwid Lundwist war

ordförande och Witt, fängpred. Ostberg, rektor Hoffstrom och
rektor Raf ledamöter. Ett och annat sammaniende hölls af¬

wen federmera, wid hwilka dock inga wigtigare fragor eller
wiblyftigaresselängninger forekommo.
Till fold af til Justitiekanslern inkommen anmälan om

ofwanomförmälde uppträden i amir. kons. erhöll biskop Faxe

uppdrag att pa stallet undersöka förhällandet, samt lyckades

att medla fred mellan Thyselius och hans wederdelomän, sä
att justitiekanslerns ätal icke blef af. K. M. forordnade, som

ofwan nämndt ar, 2 1826 att amir, konsistorium skulle upp¬

höra, hwarefter det grømal öfwerflyttedes till domkapitlet
och det handlingar transporterades till Lund, der de tillsam¬
mans med domkapitlets archiv forwaras.

—

P

7

II. Det friga presterskapet wid amiralitetet.
1

Till 1792 utgjordes det af fyra amiralitetspredikanter

och wanligtwis en Eskantsprest“ eller predikant wid sjökastel¬
lerna samt pa sednare tiden en amiralitets=sjukhuspredikant.

Efter nämnde är fanns till 1824 en amiralitets=pastor och 3
amir, predikanter, hvilka stundom hade pastors=titel, samt ef¬

ter 1808 en fängpredikant. 1821 ars stat upptager, utom
pastor primarius, 3 kompastorer och en fängpredikant. For
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närwarande sinnas en pastor, twä kompastører och en fäng¬

predikant.
1. Erik Sehottenius 1681—1694; se wid Tor¬

hamn f. 204.
2. Johan Aschlovius, smälänning, 1681—1686.
3. Michael Karræus 1682— 1691, se wid Lö¬

sen s. 181.
4. Daniel Brusenius, son af skraddaren Olof
Bruse och Anna Palsdøtter=Badom, foddes i Calmar22
1653 och blefamin hed. 1882. Följande aret 1 blef han

pa 3 mänader fuspenderad derfore att han begätt lägersmäl
med en piga wid namn Malin; men emedan han begätt brot¬
tet fore sitt inträde i prestämbetet och sedan gjort wackert

bättringsprof och forsamlingen bad for honom, sä mildrades

straffet, och han sick äter predika 10 sönd. e. Trin., men skulle
da i inledningen offentligen afbedja sin forseelse. Under sus¬

pensionstiden skulle han sjælf skaffa nöjaktige“ prester at am¬
betet forrätta. I September sit de han ledämot i konsi¬

storium. 1689 blef han pastor i Runsten pa Oland, 1711
häradsprost och dog af pesten annandag Pingst s. d. — Gift
med Anna Lippius, f. 1664, d. 1741, dotter af past. Ste¬

phan L. i Runsten.
5. Mathias Coccius 1687—1692, se wid Frid¬

lefstad s. 253.
6. Sten Jönsson Radier blef amir. pred. 1689.
Han rekommenderades 1695 af generalamiralen H. Wacht¬
meister till Fridlefstads pastorat, men kunde ei sta sig i exa¬

men inför domkapitlet i Lund. Sasom ursäkt for sin okun¬
nighet anförde han sitt tragnekarede i Carlskong, och dom¬

kap. inkallade honom änyo till nästföljande onsdagen. Dä

anhöll han om et mindre pastorat, men biskopen swarade att
afen presten wid ett mindre kall borde wäl forst sing chri¬

stendømsstykken. Nägon tid derefter infann han sig till ny exa¬

men och lämnade fram ett latinskt skaldestykke om Christi li¬

dande. Afwen denna gäng kunde domkap. ikke godkänna exa¬
men; ickeheller kunde afseende göras pa skaldestyrket, helst han

wid examen i prosodien befanns wara deri sä obewandrad,

att han ikke kunde anses for auktor till detsamma. Død 28
26.
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1697. Hans hustru Brita Krutmeiser blef omgift med

amir. pred. P. Westelius.

1

7. Per Angelstadius, smälänning, war nädärsprest

i Carlskrona efter superintendenten Chorælii död och nämnes

säsom skansprest 1690.
8. Justus Christopher Hauswolff 1689—1691

sedan tysk pastor i Carlskrona, see s. 167.
9. Johan Hargelius, son af kyrkoh. Andreas Joh.

Lincopensis i O. Harg af Linköpings stift, føddes + 1660,
blef student i Upsala 1681, prestwigd 1691, amir. pred. s. K.,
magister med forsta rummet 1694, pastor i Westerwik 1697,
præses wid prestmöte 1712, død 9 1716. — Gift med

Christina Nilsdotter Walleria, prestdotter frän Wreta
och enka efter N. Rydelius, sänglärare wid gymnasium i Lin¬

köping.

118.

10. Henrie Florinus 1892—1698, sedan pastor i
Kimitho i Filæniske
11. Marcus Mune efterträdde M. Coccius 1693

och dog 7 1697.

12. Benedictus Ullholm war magister, blef amir.
pred. 1694 och dog 1702, efterlämnande enka.
13. Olof Myræus war skansprest 1694—1696, se

I. 291 ff.
*
14. Jonas Hahn war magister, blef amir. pred.
1697, utsägs 1698 till opponent wid nästa prestmöte och

dog 1712.
15. Arvid Grund utnämndes till amir. pred. 1697,
men

erhöll strax derefter annan befordran.
16. Samuel Lyckovius,1697—1707, se wid Twing

s. 241.

21

17. Johan Adlererantz blef amir. pred. 1697 och

förde stundom protokoll i amir. kons. 1698—1701. Sistnämn¬
de är 1 Sönd. efter Pask lyste han for en person, hwars hu¬
stru dött wid julen. S. K. klagade swärdfejaren Michael der¬

ofmer, at han blifmit af A. med hugg och slag öferfallen;
d. A. fornekade hela faktum, forwistes saken till werldslig
rätt. 1703 ⅓ inkom amiralitetswaktmästaren med ett bref

fran amir. kollegium, hwari begardes konsistorii Lutlätighet,
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hwarföre mag. A. warit efter des klagomäl utestängde ifrän
sitt Embete här i Consistorio och om sädant warit skedt af
Consistorio pleno. Härom yttrades att A. icke warit Lute¬

stänkt men da han bliswit tillkallad hade han swarat, att

de mätte ga i konsistorium, hvilka tagit päskpenningarna¬
tal hade warit i kons. om hans utebliswande, men i proto¬

kollet war ingenting derom upptaget, och hans absenes hade
aldrig namn af suspension. Denna ledamöternas Lutlätighet
i sine votisk meddelades säsom swar i amir køllegii bref. A.

infann sig i konsistorium I s. K., da han yttrade, att ute¬

bliswandet icke warit hans egen skuld, och forklarade superin¬

tendenten, som sädant foregifwit, for sin afundsman och for¬
följare. Härpä swarade superintendenten, att man hoppats
att A. skulle med widare wäsende och disput icke framkomma

men da nu han (superint.) bliswit till sitt ämbete och person
angripen, sä nödgades han sädant pa wederbörlig ort anmäla

och upprättelse ska. Adlererantz protesterar atthwad han

yttrat wore ingen protest utan reserv et superintendentens

person, lämnandes hans embete i wyedning. Superint, pro¬

testerar att saken angende absentia i Cons. har afseende till
Cons. i gemen säsom den intet nyligen utan for mänga är
sedan skett; 2 när man skulle foretaga de instände parter in¬
kastar A. onödige och ognständige twister, som tiden forhindra

och de angelägne saker studsa. Her Adlererantz säger: hwad

han sagt &ar alleng sagt till hans defension. Mag. Haus¬
wolff, Hahn och Lyckovius forbehälla sig intet wilia hafwa

med denne sak beställa. 1703 ⅓ infann sig amir. kollegii
notarie och begärde protokollsutdrag angende Als sak, hvil¬

ket bewiliades. Superintendenten begarde, att konsistorium
wille äfwen anföra hwad som extra protocoll bliswit ta¬

ladt uti ämnet, t. er att A. yttrat, at han skulle twinga su¬

perintendenton, att ga i konsistorium klockan 8 och att man
wäl kunde fa en annan præses, hwarwid superintendenten

sagt att det warit bäst om A. aldrig kommit dit; widare att
A. yttrat, att konsistoriiledamöterna hade rätt att warna och

formana præses, da superintendenten anmarkt, att ordningen

här wore intet wäl observerad och ringa beskedlighet brukad;

slutligen att A. sagt superintendenten hafwa angifwit att lys¬

406

ning skett for Jonas Berg utan att hans namn fullständigt
nämndes, men att den wäl torde sinnas, som wigt personen

utan att nämna deras rätta namn. Hahn och Lyckovius lof¬
wade att referera detta sä widt de hade det i minnet. A.

yttrade att, som det warit en diseurs mellan honom och su¬
perintendenten, sä formenar han det nu anförda wara olaga,

efter det ef i samma session attenderades, och forbehäller sig

laga exception emot alltsammans.“ Amir. krigsrätten dömde

A. att for desse ognständige ord och injurieuse beskyltningar¬
mot superintendenten böta 40 daler; dock befriades han sedan

frän böter, men mäste göra afbön. Som det bliswit anmäldt,
att A. i amiralitetskyrkan messat sa att förargelse derigenom

fororsakats, blef han inkallad inför konsistorium, men swarade
pa kallelsen, att han icke hade med konsistorium att göra, eme¬

dan han war afsagd sin tjenst, utan wille han sökalknungen.

Saken anmäldes for amir. kollegium, som l’afsatte honom,
hvilke ikwil i justitierevisionen Andrades. A. uppgifwes

hawa den 17. Han efterlämnade enka.
18. Henriens Forbus war magister och uppgifwes
hafwa bliswit amir. pred. 1698, men torde først sednare haf¬
wa bliswit ordinarie, ty han nämnes ei som konsistoriiledamot

forrän 1704. Han infann sig 2 d. K. i konsistorium, sä¬
gande att, som han icke bliswit kallad, komme han nu for att

sitt ämbete tillträda. Han anmodades mit wäntagemen gik
da sin wäg sagande sig ei haswaltid att drösa. Med anled¬

ning häraf kom han i twist med amir konsistorium, hvilket

han med grofwe beskyllningar onererade“ och afhöll sig emed¬
lertid frän det sammantraden. 1705 ⅓ delibererades om

mag. Forbusses antagande i Consistorio. Alla instände deri,
att han borde tillkallas for attppfylla numerum och hälla

protosøllet; dock beslöts att hos amir köllegium gora forfra¬

gan, huruwida han kunde ansees for ett membro Consistorie,

hvilken forfrägan likwäl Lyckovius ansag ondig. S. K. *).
inkom Forbus och sporde, om han singe intaga sitt rum i kon¬

sistorium; det swarades honom, att han aldrig blifmit afstängd

derifran, hwarpa han yttrade, att han icke ämnat hälla sig
undan, utom da hans egen sak forewar, och satte sig sa neder.

1706 utnämndes han till pastor i Tornes och höll tidigt pa
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wären sin afskedspredikan i Carlskrona. Amir kollegium an¬
mälde att denna predikan innehällit ätskilligt forargelsewäckan¬

de, hwarföre han inkallades for kons. till d. 4 April och Kla¬

des att medtaga predikokonceptet. Han sade sig hafwa gjort
exception emot Superintendenten och Consistorii ledamöter in
genere et speciel och anhöll att med saken mätte bero tills

K. M. Presolverat de legitimo judice et censore. Konsist.

kunde ei erkanna denna deelinationem fori et judicis och
Klade honom att angifwa skal for exceptionen; han gjorde sa,
men hans skal erkandes icke. Han inkom änyo ⅓ och ingaf

da en skrift, hwari han yrkade att fä, pa egen fara och af¬
wentyr, begagna det beneficium, som han formente att lagen

tillerkände honom. Dä han icke wille swara inför konsisto¬
rium, beslöts att forhällandet skulle anmälas for amir. kolle¬

gium, hvilket ocks skedde. Amir. koll. forbjöd honom att

lämna staden forr an saken bliswit afgjord i konsistorium, och
han kallades dit till den 18 April. Dä denng dag kom, be¬
fanns han wara rest. Amir, foll. begarde lilwäl, konsistorii
yttrande om æredikan. 1706. Estannade Cons. uti den ut¬
lätenhet angende densamma, att intet deri fanns som stötte
emot den rena läran, grundad i Guds ord, eiheller nägot som

hæreticum forklaras kunde dock kunde kons. ei approbera

att F. brukade den expression att tillskrifwa sing fortretlighe¬
ter har pa orten kator, hvilket dels icke grundade sig pa

Skriften, deels antydde willfarande meningar; widgre hade F.

i ätskillige spräks anförande wist en ognständig skummeraktig¬

het, ity de ef sinnas pa allegerade stillen; ejheller kunde
konsist. gilla att han anført, det han plägat i compagnie

ska att uppfriska sine sinnen, da det enligt konst mening wo¬
re en prestman anständigare att ska sitt sinnes fornøjelse i
bön och Guds ords mediterande, nyktert leswene och sitt äm¬

betes ofortrutna forrättande; äfwen syntes F. Linsultera for¬
samlingen, da han mera talade om att blifwa befriad frän
fortretligheter, an tackade Gud for befordran till en bättre lä¬
genhet, hvilket procedere kons. fann en prestman i prediksto¬

len ognständigt och med det kallelse incompetent.“ Deß¬
utom hade F. enligt konst tanka forbrutit sig mot kgl. kyrko¬

lagen i det han 1. ikke utan klara tecken af en forbittrad
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passion delat forsamlingen i 2 Glasses, af hvilka han kallat

den ena den wederpartiiske hopen, med forakt af en stor det
forsamlingens ledamöter, som funnit sig deraf toncherade“

2. omtalat sina trator, 2. Idatlat pa Collegii disposition och

4. kallat amiralitetsstaten en deformerad stat m. m. Kons.
utwecklade allt detta utförligare ⅓ 1707, da det tillika for¬
klarade sig ei kunna gilla att F. brukat swäre imprecationer

mot Ryssen, den han kallat en tyrann och Blodhund och ön¬

skat att han mätte fara till helweter samt att han omtalat
den affällig konung, som skall allaredan njutit en affällings

lön“ m. m.

19. Petrus Westelius, son af en hofskräddare wid
drottn. Christinas hof, hvilket han säges hafwa öfwergifwit

efter hennes religionsombyte, føddes i Westerwik — 1670,

blef student i Upsala 1697, i Lund 1699, Preswigd 1702,
skansprest härstädes 1703, magister 1706. Under pesttiden

skan han Adant mit i utningen af sit presterliga
kall, at han sjælf skullkat Fra sig omkring til de sjuke.

1712 blef han pastor i Westerwik. Död 2, 1722. Han war
gift med amir pred. Radiers enka Brita Krutmejer med

hwilken han hade sonen Peter, som blef pastor i O. Ryd
af Linköpings stift.
20. Johan Petersson 1704—1710; se bland super¬
L

11

intendenterna, sid. 360.
21 —
21. Erie Fleege war magister och blef amir. pred.
1706. Han war sinne och betjenade det finska manskapet i

Carlskrona. 17722 blef han pastor i Kimitho i Finland.
22. Gustaf Adolph Fult 1706—1721 se wid

Hjortsberga, f. 228.
23. Magnus Frodell 1710—1724; so wid Fridlef¬

stad, f. 255.
24. Lars Lyrstedt uppwiste L 1713 i amir. kons.
sitt ordinationsbref frän Skara samt fullmagt pa sin beställ¬
ning säsom skansprest. I början af är 1733 begarde han af¬

sked, och kons. beslöt att hos amir. koll. rekommendera honom
till att fa behälla hela lönen, for sin länglige tjenst och der¬

wid forlorade helsaa och krafter..“
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25. Georg Melin war magister, utnämndes till

amir. pred. 2 1713, intog sin plats i kons. * 1714, blef
pastor i Fagerhult af Calmar stift 2 1719, tillträdde 1720.

Död 1730.

26. Peter Bergström, son af häradsbokhällaren
Johan B. och Katrina Zenius, føddes i Sala 1685, blef ef¬

ter underwisning i Westeräs lärowerk student 1700, magister
1716, pastor wid ett smäländskt regmte 1718, prestwigd 18

s. K., amir. pred. 1719, pastor i Husby af Westers stift
ha 1737, tilltr. 1738. Kort derefter anfølls han af slag.

Död 2 174. — Gift 1. m. Anna Elisabeth Alstrin,

f. 1692, d. 1734, prestdotter frän Leksand; 2. 1737 m. Chri¬
stina Maria Broström, f. 1717, d. 1765, dotter af en
landträntmästare i Orebro. Barn i forra giftet: Carl Gu¬
staf, lektor i Carlskrona, Katring, g. m. prosten L. Kraft
iSkinskatteberg af Westeräs stift, Lars Fredrik, bergmä¬

stare, och Johan Erik borgmästare i Orebro; i andra gif¬
tet: Johan, räntmästare, Per, advokatsiskal widstuskwerket,
och Arron, krofogde i Nerike og og

27. Enel Beekstadius, son af klockaren i Calmar

Nils B. och Elisab. Törning, føddes — 1690, blef student i
Upsala 1706, magister 1716, prestwigd d. 1718 till tjenstgö¬
ring wid sluproddareregemetet, amir. pred. 1, 1719, aflade

konsistorial=eden + 1721, blef pastor i Wissefjerda af Cal¬

mar stift 17729, tilltr. 1780, blef prost 1732, riksdagsman

1734, præses wid prestmöte 1736, utnämndes til pastor i
Madesjö kort fore sin död, som inträffade 2, 1739. —
Gift

m. Ingeborg Melin, dotter af prosten M. i Ljungby af
Calmar stift. — Se for öfrigt førens Plerus Calma¬
——

riensis.

28. Johan Salmen, sinne, war notarie widamira¬
litetskonsistorium, da han prestwigdes, 1720 till att bitra¬

da i Carlskrona, blef amir. pred. i 17722, inträdde i kons.
i s. K., blef magister 1723 och dog 2, 1736. Hans hu¬

stru hette Anna Elisab. Lemwisk, och dottren Elisabeth
war g. m. amir. sjukhuspred. I. Bjorkander.

29. Lars Wicander, son af skolkollegan Johan W.,

føddes i Westeris 2 1695, blef student 1712, magister 1719,
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prestwigdes 1723 till predikant pa kronofartyg som gingo till
Ostindien, blef efter hemkomsten amir. pred. 2 17724 och in¬

tog sin plats i konf. — s. K., blef pastor i Arboga 1744,
tilltr. 1745 och blef s. d. häradsprost. Han skref latinska

verser wid högtidliga tillfällen. Död 2, 1749. — Gift m.
Margreta Ekling, f. 1705, d. 1777, dotter af en warfs= och
byggnadskommissarie i Carlskrona. Barn: Per borgmä¬

stare i Sala. Lars, amir. warfskommissarie. Fredrik,
amir. kammarskrifware. Margreta. Britta Christina,

g. m. radman Alander i Köping.
30. Johan Billing 1730—1740; se wid Jemshög,
sid. 331.
31. Gabriel Dryander, prestwigd 7 1733, war

skansprest 1733—1746, da han erhöll befordran i Göthe¬

borgs stift.

C.

*

32. Carl Sebenius, dalkarl, intog sitt rum i amir.

kons. 4 Moch dog 3474t efterlämnande enka wid
nam Babb. Fürstegn. 178

33. Nils Wallerius, son af amir superintendenten

med samma namn, blef amir. pred. 1738 och war troligen

forut prestwigd och magister. Advokatsiskalen Ohman foredrog
29, 1738 i amir. kons. att kammarradet v. Lang funnit sig

rörd af mag. Wallerii sistl. böndag hällne predikan, af hvil¬
ken han inskade at erhällæg afskrift; detta bewillades, sedan
W. forklarat sig gerna dertilliamtyska, helst han amnade läta

tryska predskan. Ar 1746 beslöt amir. kons. att högmessan

skulle enligt kyrkolagen börja kl. 8 och aftonsängen kl. 17,
hvilket mißhagade forsamlingen och blef forbjudet af amir.
kollegium. Da superintendenten lade W. att ickedestomindre

rätta sig efter konsistorii lagenliga beslut i detta mäl, slog

denne med näswen i bordet med spättande ochefade: Twii
befallat; da superintendenten forklarade sig wilja andragarsa¬

ken for K. M., slog W. ater i bordet. Han inständes for

konsistorium Th. s. 4. for wisad genstörtighet, men wägrade

att muntligen swara, enär stämningen enligt hans formenan¬
de war olaglig, brottet ei tydligen angifwet och klagaren
okand. Han frägade om han singe sitta, hwikket fornekades.

Han inkom änyo I, s. K., da han formanades att erkanna
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sing felsteg, hwaremot han forklarade mißndje och aflagsnade

sig. Superintendenten wille hos K. M. beswära sig met
amir. kollegium angende tiden for gudstjensternas böran,
men amir. predikanterna Gyllenskepp, Raab och Ugla wille,

for att ei stöta forsamlingen, icke deri deeltaga. W. uppgifwes
hafwa aflidit 1748.
34. Jacob Fabricius, dalkarl enligt en uppgift i
Lunds stiftstidn. 1842, blef magister 1734, prestwigdes 1786,

foreslogs till Lemmestro pastorm 1740, intredde som ledamot
i amir. konf. sig 1741 och grass. K. Han blef i Maj
f. A. gift med den bekanta Hedwig Charlotta Norden¬

flycht.

T 14

35. Carl Gyllenskepp, son af vice amiralen Wil¬

helm G. och Ottiliana Paulin, føddes i Bästad 28 1711,
blef student 1728, prestwigd 9 1737 efter kallelse af prosten

Frodell i Fridlefstad, magister 1738, amir. pred. 1743. Død
2. 1759. Likpredikan öswer honom hölls af superint. Muhe.

beck, som berömmer den aflidnes ostrafflig wundel, ogna
fasthällande wir Jesul läraf afsch for all willfarelse och nit¬
alskan mod swärmeandar. Sa war han tä utan feld fragar
tu. Jag swaraar, att wi alle menniskor äro säsom Salomos

skepp, som forde allehanda och ätskilliga ting, guld, silswer,
elfenben och andra kostbara stycken, jemwäl apor och päfoglar.
Hwar och en har sin swaghet att fora med sig.“ —

Gift m.

Anna Sophia Illström. De hade Tsoner och 2 döttrar.
Sonen Wilhelm Magnus war prost i Fridlefstad.
36. Axel Raab, son af kommendörkapt. Werner R.

och Christina Elis. Gjerdslovius, føddes i Brömsebro 2
1713, war 1728 underofsteer, blefstudent 1733, magister
1741, prestwig i Wexis. 29, s. K. till nädersprest efter C.
Sebenius (see f. 410), predikant pa chefsskeppet Mrika Eleo¬

nora 1742, hamir. pred. wid forsamlingen i Carlskrona *

1743. Han skall warit blika god poet som thetor.“ Död 14
1761. — Gift ⅓ 1743 med Ulrika Eleonora Richtør,
hwars fader war tygmästare. Af deras 6 soner och 4 döttrar
lede 4 soner och 3 döttrar efter fadren.

37. Magnus Ugla blef student i Upsala 1726, hus¬

predikant hos fältmarskalken Hugo Johan Hamilton 1740,
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extraord. amiral, pred. 1741 och antogs 1743 af prosten Fro¬

dell till att sköta hans pastorat, under hans wistande wid

Medewi brunn; detta upptogs af domkapitlet med mycket miß¬

hag, Lemedan U. war af främmande nation och säledes stor
oreda derigenom fororsakats.“ 1745 28, blef han ordinarie

amir, predikant. 1746 höll han pa 23 sönd. e. Trin. en pre¬
dikan, som wäl ei in thes war emot orthodorien och goda

seder, men sä ställd att man kunde sinna att den skulle läm¬
pas till den forelupne questionen (angende tiden for guds¬

tjensterna, se p. 373) Imellan Amir. Coll. och Amir. Cons.“
hwilket sednare ocksa tog det otjenliga steeg att läta trycka
predikan. Kons. hade nemligen funnit predikan wara utan
anstötlighet, men kollegium fann sig af densamma læderadt.“

Predikan har till ingängsspräk Ps. 10, 2. och till sämne:

Huru Herren skaffar dem gudfruktigom rätt och läter de
ogudaktige bliswa besnärda i sin egen arghet och falskhet.

Brörarnegenstroligenhänsystningen pa amir. kollegium

pätaglig, churn dense asa for läsaren. En annan gäng,
4 Sönd. e. Pask, hade U. Thelt forargeligen uppwist sitt con¬
cept, sägande att hwem som helst skulle fa se der; afven ha¬

de han warit wärdslös om soldaten Majers examinerande
och upprört ogrundade twiswelsmäl om det religgion, hvilket

gifwit anledning till mer oreda“ o. s. w. I domkapitlets
yttrande, egenhändigt uppsatt af biskop H. Benzelius, heter
det angende Urs predikan pa 23 sönd. e. Trinitatis: En

rättskaffens, nitälskande prästman wet det wara sin skyldighet
att med lagens drifwande röra syndarens oma samwete och

säga den ogudaktiga, att han tager sig wara for sitt ogudak¬
tiga wäsende, pa. det han mä bliswa leswande, Eech. 3.,
men han wet ock att rätteligen sammandinda lagen och evan¬

geliam i sitt ämbetes utöfwande, att han må rätt deela san¬
ningens ord och räknas ibland de herdar, som hjorden föda
med lärdom och wishet. Cons. bör ei döma om denna präst¬
mans uppsät med hela denna predikan — Herren allena kan

utransaka hjertan och pröfwa njurarna, Jer. 17. — men efter
Consistorii tanka hade amir. pred. Ugla gjort bättre att, sodan
twistighet mellan Kgl. Amir. Coll. och honom war opkommen

och fortroende borta, han ei widlyftigt anfördt phariseernas
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orättfärdiga handlande mot Christum i gerning och under de¬

ras rädslag och saledes undwikit mißtanka, som hade han syff¬
tadt pa Kgl. Amir. Coll. och deß emot Cons. formente har¬

da medfart.“ U. dog 1748.
38. Anders Litzon omnämnes som skansprest 1746,
da han, pa Wallerii tillstältning, uppläst en kungörelse fran
amir. kollegium stridande emot konsistorii beslut angende ti¬

den for gudstjensternas börian. Død 1748.

7.

39. Axel Oller, født 1710 och son af tullforwalta¬

ren O. och M. Sørbonus, prestwigdes + 1735 till adjunkt
wid Carlskrona stadsfors. och blef 2 1748 amir. predikant.

Aret forut hade han sökt Torhamns pastorat; han skref de till

sin derstädes boende syster, madame Katrina Botilla Olker:
Kan kara syster tala till mitt avantage for bönderna, sä är

thet wäl. Kara syster kan hafwa for dem sädang ord: jag
tror säkert att min bror kommer hit pa forslag. Han für 14

se, hwad krlek I hafen for honom, som af karlek til Edet

wille arrendera pastoratet och settig sig i skuld, efter han sig
hurn I woren fasom für utan herde och hade medynkan med
eder m. m. En af Ors medtäflare om pastoratet S. Gut¬

man (se II. 55) hade upptäckt Ots intrig och wille tillintet¬

göra den genom en annan; han insände nemligen Oes skrif¬
welse till konsistorium och forklarade sig wilia anklaga honom

samt anhöll, att O. mätte blifwa frestad i examen, da han

säkert komme att swara per tacitum och saledes kunde med

skal rejicieras. O. dog 1748. Sonen Jöran Johan war

prost i Jemshög.
40. Claes Didrick Wiebe 17491761, se bland
tyska pastorerna i Carlskrona, f. 172.

41. Johan Gustaf Thiman blef 1748 1, kastells¬
predikant och erhöll plats i amir konsistorium, utan att den¬

na formon skulle utsträckas till hans efterträdare. Han blef

pastor i Finja 1774. Se IV. 346.
42. Lars Peterson 1749—1762, se bland superin¬

tendenterna f. 380.
43. Andreas Bäckerström, son af fältwäbeln

Erik Bückström och Anna Katrina Widdell, føddes i Aby nä¬
ra Calmar I 1724, blef student 1745, prestwigd 2, 1754,
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magister i Greifswald 1755, amir. pred. 18 1759, intog sit

rum i amir. kons. ⅓ s. K., blef pastor i Ljungby af Calmt
stift + 1765, erhöll prostetitet 1766, war riksdagsman 1778,
blef theol. doktor 1779, presiderade wid prestmöte 1781 och
dog 1 1786. — Gift 1. 1762 m. Sara Sophia Björn¬

stjerna, dotter af Arkebiskop Beronius; hon dog 1770. 2. m.
Emerentia Brigitta Hoppenstedt, dotter af brukspa¬

tronen B. G. Hoppenstedt.
I ett minnestal, hället pa Calmar gymnasium af hof¬

pred. I. C. Lindbäck, skildras B. sälunda: Bes stora själ
bodde i en medelmättig, men wacker hydda. Hans ansigts¬

bildning war behaglig och manlig. Ogonen, eldiga och wicka,
føreställde efter omständigheterna antingen skamtet eller gladjen
eller alwarsamheten och det oförskräckta modet, som trotsade

och foraktade faran. Rösten, själens tolk, utskaptes licke fran

hans Jungor med nägot stormande lud, men hade en skarp¬

herpsø, blandad med omhedens behag, flat göra intryck till
och med, pu hanlig wasit Histor Talare.“ Der yttras ocks
att B. som pastor warit werksam for skolwäsendet, socknema¬

gasiners inrättning o. s. w. samt att han wid riksdagen 1779.
ifrat mot den sällhetens ohyggliga bødel, som är skand un¬
der det rysliga namnet Fanatism och intolerance samt att

B. medwerkat till det riksdagsbeslut, Latt lämna den ierlärige,
men for öfrigt gagnande intræde i samhället, der Pföljderna
af det man gör dro wigtigave an af det man tror.“ Man

kunde med anledning häraf mißtänka att B. warit smittad af
upplysningstidehwarfets latitudinära äsigter, men sädant lä¬
rer forhällandet icke warit. Forf. till Glerus Calmariensis

intygar att B. predikat oforfalskod christendom och att den of¬
wan (L. 165 och V. 381.) nämnde Ælføing:rjutit wänskap
och fortroende af honom. B. har pa swenska uttfrit Pon¬

toppidans kateches. En af honom utgifwen predikan pa Adra

sondagen i Advent 1758 handlar om de ondas utrotande“
och bestraffar allwarligt tidens förder och religissa likgiltig¬

het. En annan, hällen 4de böndagen 1772 och framställande
som ämne: wilka äro de som i närwarande hungersnöd

kunna tacka for denna sin sjals bedröfwelse är ockfä full af
stränga bestraffningar mot tidens moraliska förderf. Wi hafwa
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ofwan gjort nagon bekantskap med B. säsom Ensistoriiledamot
och hänwisa derfore dit (sid. 375 ff.)

44. Jöns Bernhard Santesson 1762—1769, see
wid Mörrum s. 301.
45. Magnus Kock, son af hospitalsforeständaren

Lars K. i Malm, blef prest P., 1754 och tjenstgjorde hos

sin bror i Mjellby, tills han 2, 1762 mottog en amie. Pre¬
dikantsbestältning, hwartill han i s. K. bliswit utnämnd.

Dä han 1769 blef aldste amiralitetspredikant, begarde han att
bliswa kalladramiralitetspaastør, hvilken titel begagnades i re¬

glementet for kadettkorpsen; däwarande ordföranden i amir.
kons., kyrkoh. Wiebe, forklarade i ett widlyftigt yttrande att,
huru gerna han än wille lämna K. denna titel, sa wägade

han det likwäl icke, enär K. i K. Mes fullmagt icke benämn¬
des pastor. K. foretedde sedan ett forordnande af amir. kol¬

legium, der han nämndes amiralitetspastor, men Wiebe in¬

wände änvo, att han icke dristade tillägga honom entitel,

hwilken icke K. M. tillerkant honom. K. dog 1769.
46. Johan Christopher Tragärdh 1762—1771

see wid Gjerdslöf II. 228.
47. Dawid Ruda, son af kyrkoh. i Urshukt af Wexis

stift Samuel R. och Katrina Helena Krok, føddes P. 1731
och blef amir. pred. 9, 1767 samt tog intrade i konsistorium

2 s. K. Han uppgifwes hafwa warit en lykklig predikant

och katerhet. Med særdeles nöje synes han hafwa begagnat
tillfället att fa göra anmarkninger mot der Bergeströmortho¬

dori, da nägot arbete af honom ingafs till eensur. R. blef
pastor i Linneryd af Werjo stift 1775, titulär prost 1780, hä¬

radsprost 1784, theol. doktor 1800. Død 1803.
48. Jonas Biörkander, son af soldaten Nils Bör¬

jesson och Ingeborg Jonasdotter, föddes i Strangaris af
Okna socken i Wexjö stift J. 1725, kom 1743 till Werjo
skola, blef student 1753, magister 1761, prestwigdes till extra

ord. regementspred. 1762 2. och blef — 1767 predikant
wid amiralitetets sjukhus. Han hade ei ständig plats i amir.

kons., men war en längre tid adjungerad. Död. 1 1782.
Gift 1768 med Elisabeth Salmen, dotter af amir. pred

Salmen; hon dog 2, 1770.
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49. Magnus Strandmark, fødd i Gärdsby af
Werjo stift 2, 1726, kom 1738 till Wexjo skola, blef stu¬

dent i Upsala 1745 och prestwigdes 1752, säsom det uppgif¬
wes i en uppsats af honom sjelf, mot sin wilia (ty han wille

bliswit akademisk lärare), pa domkapitlets kallelse, men slapp
dock att bliswa stiftets kastkapp emedan han i 15 är sick

warstanna som adjunkt hos prosten Malmerus i Nottebäck.
1754 blef han magister i Greifswald, 1766 2½, komminister

i Himmesjö, 1769 2 amiralitetspredikant, tilltr. 1770. Han

predikade 1771 pä hofwet efter Gustaf III's hemkomst och be¬
tygade derjemte i ett tal kgl. rädets och ständernas underda¬
niga glädte öswer konungens lyckliga hemkomst och anträde

till regeringen. S. war en witter man och forstod att wär¬

dera andra med samma egenskap. Han fann der Bergeströms

predikningar wara forträffliga och ansag enskilde ord och tale¬

sätt ei bra strängt bedömas, hvilket kunde forgmäfwa hä¬
geratt forsetta hos en skribent, som kunde uppbygga med ut¬
walda och Aagande kankar, ustalade i en beweklig skrifart;
enligt hans tanka täflade Bes arbete med de bästa, som sett

dagsljuset. S. blef Th. 1777 past. i Nottebäck, tilltr. 1778,

erhöll prostetitel 1780 och dog 1784. — Gift 1 1761
m. Charlotta Sophia Cratz, dotter af en kronobefall¬

ningsman.
50. Pehr Biörkman, født 1742 i Carlstorp af

Wexis stift, der fadren war kyrkoherde, blef student 1761,
prestwigd 1766, huspred. hos landshöfd. Beck=Fris 1768
amir. pred. — 1770, tilltr. 1771, blef pastor i Hwittaryd

af Werjo stift 1777 och dog 1778. — Gift m. Fredrika
Duse, dotter af prosten Zacharias D. i Tolg.

51. Elias Billberg 1721773se. II. 56 f.
52. Carl Fredrik Muhrbeck, son af superinten¬

denten M., føddes 1737, prestwigdes + 1762, blef amir

pred. 1775, amir. pastor . 1792, titulär prost 1793, theol.

doktor 1795, biskop pa Gottland s. K., men dog kort derefter
i Badelunda hos sin swäger der Gottmarck, da han ämnade

sig till Upsala for att wigas till biskop.
53. Fredrik Stenbeck war magister och docens i

latin samt prestwigdes + 1770 till domkyrkoadjunkt i Lund,
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utnämndes 1775 till rektor wid Helsingborgs skola, men blef
1776 amir. pred. Död 7, 1789. - Gift m. Anna Mar¬
greta Sehusen, f. —, 1758, dotter af prosten S. i W.

Sallerup och sedan gift m. öfwerstlöjtn.. 3. Schulten.

54. Nils Adolf Wadman 1775—1785, se wid

Twing s. 243.

55. Johan Aberg, smälänning, prestwigdes 1769
till adjunkt wid amir forsaml. i Götheborg, blef 1774 ad¬

junkt wid Carlskrona stadsfors. Loch vice amir, pred. øi ita
plaret, enl. kons. prot., amir. pred. 1777, fältprost 2 1789,

pastor i Moheda af Wexjö stift 2 1790. Död 1810.
56. Johan Peter von Sydow, son af inspektoren

Christian Fredrik v. S. och C. Wahlsten, föddes i Klückeber¬

ga 1, 1747, blef student 1767, prestwigd 1773, domkyrkoadj.
i
i Calmar 1774, skanspredikant i Carlskrona 1778, pastor

Högsby af Calmar stift 1782, titulär prost 1790, häradsprost
1799, bankorevisor 1807, riksdagsman 1810 och 1817. Död
2. 1827. — Gift 1. 1782 m. Charlotta Elisabeth Ru¬

debeck, d. 1812, dotter af öfwerjägm. Olof Fredrik R. och
Ewa Barbara Ström. 2. 1814 m. Sara Katrina Li¬

diin. Se for öfrigt Löfgrens Clerus Calmariensiis, der

hans biographi forekommer.
57. Lars Daniel Hjortsberg war amir. sjukhus¬

pred. 1782—1798, se wid Backaryd f. 225.
58. Jonas Hahn 1783—1801 se wid Lösen f. 188.

59. Henrik Wulf blef student 1762, magister 1768,
prestwigd 1773 ½, blef amir. predikant 1785 — och dog

+ 1791.
60. Carl Fredrik Hjertstedt blef utnämnd til
amir. pred. 1790, men afsade sig denna befordran. Se wid

Oderljunga IV. 225.
61. Sten Wigelius, son af skolkollegan Olof W.,
føddes i Carlstad 1756, blef student 1777, magister 1781,

prestwigd i Linköping — 1783, hofpred. hos hertig Carl

1784, lärare wid ett handelsinstitut pa Wilhelmsdal i Hal¬
land 1785, divisionspredikant wid flottan 1788, amin pred.

10, 1792, amir. pastor ½, 1795, titulär prost s. K., pastor i

Bälstad af Carlstads stift 1803, häradsprost 1819. Død 22
V.

27
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1821. — Gift m. Engel Magdalena Abelin, dotter af

landssekretergren A. i Carlskrong. Barn: Lisa Johanna
f. 1804, g. m. wägmästaren Swante Odman. Per Olof

f. 1807, (brare wid Carlstads apologistskola. Karin So¬

phia f. 1808, g. m. handlanden G. Søderberg i Amäl.
Hilda f. 1811, g. m. komministern Laurell i W. Emterwik.

Edla f. 1813.
Bland prester i Lunds stift är W. den som ofortäcktast

uttalgt rationalistiska sigter, säwäl i sina wanliga prediko¬

foredrag som i tryckta skrifter. 1796 wäcktes den strängt or¬

thodore biskop Muncks uppmärksamhet härpä, da W. i en ös¬
wer superint. Fahnehjelms af. fru hällen likpredikan, som blef

trykt, afhandlat ämnet: det är icke en läng, det ar en dygdig
lefnad som bereder en salig död.“ Enligt ifrägawarande pre¬

dikan är den dygdiga menniskan en sadan som Färbewäm

til soligheten och älskar Gude Biskoppenbegarde del af amir.
konskstordittellungende den prädskans eensur och upp¬

lysning om denskgl. forfatnings som gaf omtr. kons. rätt att
censurera utkommande höcker; swaret blef helt enkelt, att K.
M. forunnat amir. kons. lika rättighet med andra konsistorier

i alla kapitelsesaker. 1799 fann superint. Fahnehjelm sig for¬
anläten att i kons. omnämna att hos honom anmärkninger

bliswit gjorda angende Wigelii predikøsätt, hvilket ansags
ei fullkomligt öferensstammmeds Guds ord och fymboliska

bockerna samt kunne giswa de enfaldiga anledning till twiswel
om behörigheten af wär evangelisk=Lutherska forsamlings god¬

könda ordasätt och lörofatser. Pa Wi fraga, om F. sjælf

hade nägot att päminna mot de af hans predikningar, hvilka
han afhört, swarads P. att han wisserligen hört wackra pre¬
dikninger af W., men att, da den saliggörande tron icke ut¬
gjort hufwudämnet for dessa predikningar, hade hanside kun¬

nat genom dem öswertygas om att W. grundligen wisade

otillräckligen af all menniskans egen rättfärdighet och nödwän¬
digheten af rättfärdiggörelsen af tron allena, hwarom han

forut pämint W. enskildt. W. forsäkræde sig alltid hawa
haft for afsigt att läre rätteligen och anhöll att fa weda hwem

som klandrat hans predikesätt, pa det at mißförständ mellan

honom och hans hörare mätte kunna undanedjas. F. trodde
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at detta bäst wunnes derigenom, att W. beslitade sig om att

städse lära sa, som han genom aflagd ämbetsed forbundit sig
att lära. Tillika yttrade F. att det stod W. öppet ætt beswä¬

fra sig öfwer den erhällna päminnelsen. Mähända är W.

forfattare till en pa Marie Bebädelsedag 1792 i Carlskrona

hällen predikan om Menniskans wärde och formäga, hwil¬
ken sedan bliswit tryckt med biskop Wallqwists intyg, at den

innehäller mänga anledningar och skal, som i närwarande
tid hos uprörda sinnen borg berede lugn och stillhet, wid be¬

tragtande af den wärd en Wis, Nädig och Alsmäktig Gud

häller wer menneskeslagtet, at det onda aldrig for öfwer¬
handen, med anledning hwaraf biskopen hoppades, att den

skulle Lerka mycket godt till trost och forwarning.“ I en pre¬
dikan af W. om: Huru äkta makar böra skika sig mot hwar¬
ann, formanas foräldrar mycket bewekligt, att icke af en obe¬

hörig blyghet afhälla sig frän att tidigt tala med sing har
om wigten af ett lykkligt äktenskap, den warsamhet som føre
och wid iktenskapet bor beykas och ie fel; for hvilka man
mäst bor tage sig tillwara. Det heter: tala derom du

Fader med din unge son, och du Moder med din unge det¬
ter; ja tala derom tidigt du Fader med din dotter, och de

Moder med din sons Om en skrift, hvilken en major Neuen¬
dorff till eensur ingifwit och som der Wolff funnit röja den
rädande hag att mest tala om den dyrbara forsoningen, ytt¬

rade W. sig dels med hansullt skamt, deels pa ett fatt som for¬
rädde hans rationalistiska tänkesätt; da forfattaren yttrak, att

hwarie bibelns blad handkar om Christus, sa frägade W. om
Christus war fødd forrän gamla testamentets bocker skrefwos;
med anledning af forfatterens uttrykk, at den som forstär

korsets hemlighet har trost i lif och død o. s. w., frägade W.,
huru man kan sinna tröst uti att første hwad ingen kan eller
bor forstät omdömet om skriften blef: att den befordrade gud¬

löshet“ och Fryktes hafwa den afsigt att antingen genom før¬
tydningar satyrisera öfwer Kristendømmens sanningar eller i

allmänhedens ogon göra desse anförde ohyggligheter“ (sa kal¬
las lärorna om alla menniskors syndaförder och Christi forfo¬

ningsdöd) till heliga grundsanningar i Kristendommen, til
norm for allmänhetens tro och leswerne“ W. wille frän
279
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trykket utgifwa en recension af den ifrägawarande skriften,
hwartill amir. konsistorium likwäl et samtyckte. Sina äsigter
har W. äfwen oförtäckt uttalat i en sa kallad Fristelig läro¬

bok for barn, att nyttjas jämmte Doktor Luthers lilla katekes.“

Säkert har amir. kons. icke welat forse detta arbete med im¬
primatur, ty förf. har i det afseendet wändt sig till Linkö¬

pings domkapitel, der hans arbete af biskop Lindblom bliswit

godkändt och till trykning pätecknadt af däw. kons. not., se¬
dermera biskopen M. Wallenberg. Uti denna lärobok läres
icke, att man bor først ska efter Guds rike och hans rättfär¬
dighet, utan det heter att Lupplyst forständ, sann dygd, lifs¬
uppehälle, helsa, fred med menniskor och ett fornøjsamt sinne

Kro de yppersta fordelar, som en människa bor eftersträfwa.“
Redan detta antyder att forf. hyllat nyttighetsprincipen, hwil¬

ket äswen bestyrkes genom mänga wackra formaninger till or¬
dentlighet, renlighet och nygghet, att beflita sig om en sann
artighet och beleswenhet, att wid walet af maka framst fasta

afseende pa den frisk kropp, att ikke köra alltfor fort, om man

icke har mycket brädt om, o. s. w. Widare forsäkras att, se¬
dan man forrättat sin andagt, kan man pa söndagen trygge¬
ligen wederwicka sig med allehanda lofliga nöjen“, afven¬

som vi kinkig wäderlek inbärja grödan, hwarigenom bäde
människor och fänad frälsas frän hungersnöd.“ Det pästäs
ock att wi tänke orätt, och kunne lätt insöfwa oß i synda¬

säkerhet, om wi tro att alla människor synda, och att hwar
och en dageligen syndar.“ Wär andra trosartikel paraphra¬

seras pä följande sätt: Jesus Kristus ar Guds enfödde Son,
i ewighet fodd af Fadten, och sann människa, i tiden född af
Jungfru Maria. Han gaf en Gudomelig underwisning, och
blef sedan jämmerligen pint och pa ett kors dödad; men han
uppstod tredie dagen derefter leswande ur grafen, samt upp¬

for till himmelen 40 dagar efter sin uppständelse. Han led
oskyldigt, och har med sin död frälst människorna ifrän synd
och straff sa, att hwar och en, som i hjerta och leswerne rät¬

tar sig efter hans ord, blir genom hans fortjenst salig.“ Slut¬

ligen für man det räd att begs Nattwarden pa wissa tider

af Kret, pa det att denna kraftgifwande mältid icke mä alt¬

formycket forsummas.“ W. lärer hafwa forsökt att göra pro¬
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selyter for sina sigter; i hwad mon det lyckats kanna wi
icke, men ännu mänga ar efter hans flyttning frän Carlskro¬

na, da nägon som med honom stätt i berdring skulle underga
pastoralexamen i Lund, war prof. Hyllander särdeles angelä¬
gen om att undersöka huruwida examinanden war fri frän

neologisk willfarelse och kande grunderna for deß wederlägg¬

ning.
62. Carl Nicolaus Steenstrand, født i Sten¬

berga af Wexid stift 2. 1753, blef student i Upsala 1776,
mag i Greifswald 1778, prestwigd 7. 1780, begardes s. K.

af sjukhuspred. Björkander till adjunkt och forordnades dertill

af amir. koll. pa amir. konsistorii tillstyrkan, men Klades af
domkapitlet i Wexis att, säwida han wille njuta befordrings¬

rätt i stiftet, ocks der tjenstgöra. S. warblef i Carlskrona,
likwäl utan att forlora sin befordringsrätt i Wexjö stift, blef
. 1789 titulär amir. pastor, 1792 — amir. predikant, pa¬

stor i Urshult af Wexis stift 19 1797 och erhöll 1812 pro¬

stetitel. Enligt Ny Smäl. beskr. M. 349 war han en högt
aktad man Hade for kunskaper och charakter; da prestgarden

war forfallen, bebodde han en egen gärd och beswärade ef
forsamlingen med att bygga prestgärd, pa det att den destø
godwilligare mätte bygga kyrkan. Død 1837.
63. Wilhelm Peter Hensehen blef amiralitets¬

pred. 1792, pastor 1804 och flyttade 1808 till Runneby se

sid. 218.
64. Jöns Peter Sehrevelius 1796—1805 fe
wid Jemshög sid. 337.

65. Benedictus Jonas Carlsson war magister

och blef 1790 andre lärare wid amir. skeppsgøsseskolan, 1796
tillf. och 1797 ordin. amir. Pred., pastor i Sköta af Skara

stift 1802, tilltr. 1803, blef sedan häradsprost och dog 1833.
Gift m. Christina Billberg, dotter af prosten Elias B.

i Bunkeflod.
66. Jonas Wirgander, hwars far war lärare wid
barnhusskolan i Carlskrona, sedan domkyrkorsyßloman i Wexis,

föddes i Carlskrona 28 1765, blef student i Lund 1779, ma¬

gister 1790, prestwigd i Wexis 7, 1792, vikarierande lärare
wid Iönköpings skola s. K. och wid Wexjo gymnasium 1795,
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amir. sjukhuspred. 2, 1798, kastellspred. 1801, fängpredikant
1808, pastor i Wirestad af Wexis stift 1822, titulär prost

1828. Død 1851.
67. Magnus Ullsten, son af en garfware och født

i Carlstad 2, 1761, blef student 1782, prestwigd 2, 1787,
magister 1793, biträdde wid Carlskrona pastorat, blef 1803
amir. pred., 1804 pastor i Milleswik af Carlstads stift, tilltr.

1806, erhöll 1814 prøstetitel, transp. till Kila 1817, tilltr.

1818. Død 22 1819. - Gift m. Lisa Sophia Brand,
dotter af kommin. i Gunnarskog Mathias B. och enka efter
v. pastorn Lars Gustaf Tegner.

68. Anders Røos 1806—1816, se wid Onestad

IV. 311.
69. Pehr Ivar Lundegard, f. 2 1772, blef stu¬

dent 1790, prestwigd 2 1797, amir, prad. 1806 och dog
1808. Han har utgifwit en predikan 1804.

70. Nils. Lædelius 1808; se wid Finia IV. 347.
71. Damid=Skatsberg, fød 5 1761, blef stu¬
dent 1782, tillf. lärgre wid skeppsgosseskolan 1786, amanuens

wid amir. kons. 1787, notarie dersammastädes 1789, lärare

widamir, fattigskolan 1792, prestwigd 1797, amir. pred.

1807, d. 1808.

72. Per Nordin 1808—1821 sewid Kibris IV. 50.
73. Peter Sønnborg Withwars far war rege¬

mentsskrifwarre, føddes pa If 1. 1776, blef student 1793,
pikar, lärare wid skeppsgosseskolan 1798, amanuens wid amir.

konf. 1799, prestwigd 2 1802, lärare wid amir. fattigskolan

1807, ordin. amir. pastor . 1810, erhöll prostetitel 1827 och
blef 2
a 1833 ensom pastor wid amiralitetsforsamlingen.
Död. 1849. — Gift 1. m. Gustawa Charlotta Tör¬

ning, d. 1805, dotter af öfwerstløjtnanten Ø och Margr.
Göthe. Barn: Sophig f. 1801, Mathilda f. 1803. 2.
m. Maria Möldener, d. 1848, dotter af handlanden Lars

M. och Anna Sophia Skøge. Barn: Otto, f. 1812, med.
doktor och stadsläkare i Carlshamn. — Gustaf, f. 1814.

Johan, pastor i Ifö och Kiaby. — Holger Anders,

kyrkoherde i Helsingborg.
74. Carl Holm 1810—1825; se wid Lösen s. 189.
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75. Carl Gustaf Montelius, son af prosten Tho¬

mas M. i Söderäkra af Calmar stift, føddes A. 1788, blef

student i Upsala 1808, i Lund 1811, prestwigdi Calmar
2. 1812, tillf. Arare wid skeppsgosseskolan 1816, notarke

wid amir. kons. 1820, amir. kompastor . 1822, pastori

Fagerhult af Calmar stift 1829 titulerad fältprost 1830
transp. till Arby af samma stift 1842. Död 1822— Gift

1832 m. Anna Sophia Bekström, f. 1807, dotter af
handlanden i Carlskrona Anders B. och I. St Ekholm.
76. Johan Peter Ostberg blef 1823 amir fäng¬
predikam och dog i 1828. Hans hustru war dotter af er¬

peditionssekreteraren Jonas Noring, och en eras dotter war

gift m. med. dokt. O. Swalin i Stockholm.
77. Carl Wilhelm Odman war kompastor 1828.

—

1840; se wid Träne s. 109.

78. Paul Grenander war fängpred. 1828—1843,

se wid Broby IV. 405.
79. Lars Gustaf Starcksortf=Urkoh. i Ryda¬

holm af Werjo stift, dokt. Petrus Sloch född der 2, 1798.
blef student 1817 magister 1823, prestwigd 22 1824, hus¬
pred. hos öfwerkammerherren S. Sparre och derjemte vice

komminister i Gällaryd af Wexis stift 1824—27, kompastor
härstädes + 1830, pastor i Moheda af Wexjö stift 1848.
80. David Ringius, sonas kloskaren Anders R.

och Helena Johansson, fødes i Wäckelfang af Wexio stift
2), 1799, genomgick Wexis skolar och gymnasium, blefestudem

1819, amanuens wid amir, konf. 1823, prestwigd 9, 1830,
kastellspred. i Carlskrona 1832, kompastor 1, 1835, amir.

pastor . 1849, tilltr. 1852 och erhöll prostetitel s. A.
Gift . 1837 m. Ingriette Eug. Low. Weswer¬
stedt, dotter af løjtnant Wilh. Edu. W. och B. L. Braune.

Barn: Anders Edward Frithiof f. — 1838. Helena

Lowisa Ingeborg f. 1, 1844.
81. Johan Israel Sabelstrøm, son af handlan¬

den Israel S. och G. M. Thorsell, føddes i Calmar v.
1810, blef efter att hafwa genomgatt Calmar skola och gym¬

nasium student i Upsala 1830, prestwigd + 1834, tillf.
kompastor 1845, ordin. kompast. 12. 1846, tilltr. s. K.
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Gift . 1846 m. Sophie Julie Lungstedt, hwars
far war postdirektor i Carlskrona. Barn: Sigrid Julia,
f. — 1847. — Anna Elisabeth Maria, f. — 1850.—

Carin Charlotta Johanna, f. A. 1852.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

82. Nils Gustaf Holmer, bondeson frän Torpa af
Linköpings st., föddes + 1803, blef efter underwisning wid

Wexjö lärowerk student i Upsala 1828, prestwigd 1 1829,

amir. fängpred. 9 1843, pastor i Carlstorp af Wexjo stift

5. 1852.
83. Johan Ulrik Runstedt, son af exped. krono¬

fogden Johan R. och Ulrika Lewin, föddes i Längbro af
Strengnäs stift 2 1813, blef efter underwisning i Orebro

och i Lunds skolor student i Lund 1828, prestwigd derstädes
2. 1839, tjenstgjorde derefter i Ramdala till 1850, blef tillf.
amir. kompastor . 1849 och ordin. 201850, tilltr. 1852.

Gift + 1841 m. Elise Sophie Nordell, dotter af

handl. N. i Malmö och F. H. Sylvan. Barn: Erik Leo¬
pold Esaias f. 1, 1842. Johan Theodor Adalbert

2.
f. 2
.

1843. Constans Wilhelm f. 5, 1845. Anna

Carolina Amalia och Lydia Adelaide Mathilda f.

2 1849. Walborg Cornelia Elvira f. — 1851.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

84. Gustaf Adols=Fenk, son af wsten Gustaf F.

i Oppanna, føddes i Christianstad . 1820, blef student
1840, prestwigd 2, 1846, amir. fängpred. — 1854.

Gift 1. 1846 m. Anna Sophia Ekdahl, d. 1848,

dotter af past. adj. Magnus E. 2. m. Thekla Rhamn,
dotter af tullförwaltaren R. i Carlskrona.

Forteckning pa prester i Lunds stift, hvilka icke
forut i detta arbete forekomma säsom befordra¬
de till ordinarie prestlägenheter.
2

For ären 1560—1576 är förteckningen uppgjord efter den
i forordet till del. I., s. III., nämnda ordinationslängden for
nämnda tid. For tiden frän 1577 till 1638 sinnes ingen

sammanhängande forteckning pa de i Lund ordinerade bibehäl¬

len. Med sistnämnde är widtager en i Lunds domkapitels
archiv forwarad ordinationsbok, hvilken slutar med ar 1800.

Frän börian till 1703 äro anteckningarna merändels gjorda
af dem som ordinerats. Efter dette de till 1758 har wanli¬

gen dømkapitlets notarie infört de prestwigdes namn, dock ef
omedelbart efter hwarze ordination, och anteckningarna äro
i

flera hänseenden ofullständiga. Efter 1758 äro anteckningarna
införda af framl. prosten Winqvist i Quiinge och likaledes

icke alldeles fullständiga. For närwarande ärhundrade är
forteckningen hemtad ur den ordinationsbok, som ännu fort¬

sättes och som noggrannt och fullständigt upptager alla un¬

der nämnde tid prestwigda. —Det

bor anmarkas att de, som

i Lund blifmit prestwigda till tjenstgöring i andra stift,
har
bliswitt utelämnade, samt att i följande forteckning torde sak¬

nas nägra bland dem, hwilkaaf en eller annan anledning i

andra stift bliswit prestwigdetill tjenstgöring i Lunds stift.

1560. Sveno Agæi prestwigd till tjenstgöring i Söfde.
Christianns Joannis

* * *

* *

Zacharias Laurentii
Nicolaus Schamelins
1561. Nicolans Gregorii

Grämanstorp.
* * * *

Christiernus Dominicus

Petrus Matthæus

Lund.

W. Ahlstad; se II. 155.

* *

* * * * * * *

S. Olof.
Barsebäck.
Frillestad.

Johannes Johannis Lomma.
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* * * * * Wä.

Johannes Andre.

Farhult.

Laurentins Ingelli

1562. Johannes Laurentii Istadiensts Ramdala

Petrus Johannis

**

Lund.

* * * *

Malmö.

Gregorins Albertii

Christjernus Laurentii
1563. Petrus Laurentik

*

*

*

* * *

Olaus Petri * *

Petrus Martin
1564

Herslöf; se III. 298.

* **

**

wid Armeen.

Jemshög; see V 324.

* *

Lomma och Fladie.

* * *

8. Laurentius Paulinus

*

* Qwidinge.

hunBenedictus Johannis Lomma och Flädie.
1565 7. Mathias Olai ... Halmstad.

5 Andreas Johannis

W. Ahlstad.

* * *

Glimäkra.

Georgins Hemmingins

1566

2 Johannes Johannis *

*

* *

Borgeby.

i Christophorns Erasmi .. Salleru.

219,

2

Jhes Ricolai Gis. O. Ljungby se IV. 193.

214Martinie Martin Asmuntorp.
1567

2.

Fordinatus tempore neces¬

Christternus Andre

sitatis ad ministerium verbi Dei in dispersis ec¬

clesiis Blechingiæ tempore belli.

1569 □ Jacobus Nicolai Fionensts prestwigd till tjenst¬
ring wid armeen.
1570 23.
l. Mathias Nicolai. i S. Wellie.

* Christiern, Laurentik* W. Sallerup.
1571

8.

Christiernus Petri .... Gjerdslöf.

12 Petrus Nicolai. *

* * * *

2). Nicolaus Joannis

*

22. Laurentins Eichouis*
1572

* * *

Asmuntorp.

Gullarp.
Ingelstorp.

2 Severinus Joannis Ati¬4
nus*

2.
1573

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * *

Paulus Christierni

* * * *

Sallerup.

—

Hartwig Bildes hof.

* Jacobus NicolaiKöpinge.

1574 —1. Christianus Mathiæ

* * * *

Lomma och Flädie.

9 Petrus) CaspariWibur¬
genstsHartwig Bildes hof.
1575

1576

7 Joannes Nicolai. Jörg. Marswins hof.
4 Johannes Magni Asmuntorp.
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1621

— Petrus Jacobi

Sten Bildes hef.

in Petrus Michaelis

Ahus

12 Petrus Erasmi

Oderkjungs.

4

21

1627

Oluf Engelbrectsson Warberg prestwigd i Kö¬
penhamn till tjenstgöring pa in Hen.

1638 18 Christen Bentsön Hallandsfar deo deo dio i Chri¬
stianopel.

1639 28

18

Joannes Laurentii Malmøgianns prestw. t. tjenstg.
i Qwerrestad.

1

30

164

* * 18

kun Christieruns Hags.Ingelstad.
Andreas Severint Aalbur¬

gensts

* * * *

Löderup.

16432. Christiernus Christierni Fio¬

Christianopel.

nus

Georgins Pauli Sylvisbur¬

gensts

2.

*

*

*

Hörröd.

Hans Arnoldi Feldermannus.

2. Dieteriens Johannis Ave¬ — 2.

1644

nu

Ahus.

19

*Severinns Nicolai Blochins Söfde.
—

2 Nicolaus Georgii Winthe¬

Christianopel.

rus

1646

Johannes Andre Gotscho¬
vins

Stängby.

ho Nicolans Johannis Kragins Luma¬—
30

16

2 og

1647

Jacobus Petri Linge.Sallerup.

Hemmingus Canuti OxeMalms.

kun Beza Gndmundi Islandus Stängby.

Laurentins Paulier. .. 5 Heckeberga.
Nicolaus Erasmi i Widtsliste.

1648

* Andreas Petri Albin ... FridlefstadeseV. 226.
har Andreas Augustini Winslow-Cimbris.

1649
1653

kun Nicolaus AgæiFridlefstad.

12 Andreas Johannis Fabricins pasteppet Treenigheten.
22

2. Christiernus Martini Ri¬
pensts wid fløttan.

24 Johannes Nicolai Spiestor¬
phins

Christianopel.
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Heddinge.

2 Nicolans Andre.

16542), Severinus Gregorii Rin¬
gius
Christianopel;se V. 198.
1655 7. Nicolans Fedderi Bangins Stängby.
1656 * Jacobus Johannis Novi¬

burgins*

soStheno
1657

* *

* *

Ramdala.

* *

Michaelis Paschius

2.

2. Christiernus Wintherus

wid armeen.

7 Abrah. Petri Coronensts

Helsingborgs garnison.

2) Christiernus Michaelis

1658

Hjersis.
Raflunda.

14 Johannes Petri Fris*

*

armeen.

Carskanns Mathiæ

do.

kun Johannes Mützovins
1659 221

Johannes Martini

scherus

do.

Sau¬
i Lomma. Död 1672.

* * * * * * * * * **

kun Daniel Baltzersson Textorius, prestson frän O.
Sallerup, f. 68, Preswigd tilk tjenstgöring i Bun¬

keflod, war sedas i Forby och Glimäkra. Gift m.
Helena Andersdotter. Barn: Anders, past.

i Borlunda. Malte, paast. i Burlof.

1660
1661

13

Nicolaus Joannis prestw. till tjenstg. i Lyngby.

1)

a

Andreas Trugoti Holch. Stängby, Wallkarra

och Fjelie.

1664. Eskil Eskikssøn fr. Bastad. Malms och Sallerup.
1666 2

Eriens Christiern Herkof. O. Herrestad.

2. Laurentins Andre Fin¬
nianus

2.
1668
1671

Johannes Petri

Malm.

4 Jacobus Pauli Resenins* *Asum.
s. Johannes Sertorius Christianstad.

29

2)

Abraham Lannerus wid armeen.

Ingardus Nicolai.
Turchillus Mathiæ .... Bunkeflod.

1672 2. Olans Nicolai Stisonius. Uppäkra.
Paulus Laurentii Hjersovins, prestson frän Hjers¬
as, war medhjelpare i Arrie till 1691.

1673 2. Christianus Severini Buggens, prestson fr. Hoby
wid Lund, prestwigd till tjenstgöring i Bara.

49

Nicolaus Erasmi Wellinge.

1675 8. Georgins Offonides prestw. t. tjenstg. i W. Wram.

8.Laurentins Tuitzonius*
1676

*

*

Wä.

Benedictus Benedicti An¬
soviusUppäkra.

2. Canutus Georgii Holmins. wid armeen.
1684

2)

3 Johannes Nicolai Waadtzon .. i Mällby.

h Johan Edberg, wermänning, pastor wid drottnin¬
gens regmte, som war forlagdt i Malmö. Han
sick 1696 skrapa derfore att han forsummat att pre¬
dika wid den tacksägelsefest, som firades 2 med

anledning deraf att danskarnas stormning 1677 miß¬

lyckades.
o. Joannes Gammalins prestw. t. tjenstg. i Fridlefstad.
1685

14

Petrus Olai Bacchendorph

Stäfwie; war

1698 i Hoby i Blekinge.

1687 13

Michael Christierni Coccins prestwigd till hofprest
hos generalguvernören R. von Ascheberg.

16891). Petrus Oselius, smälänning, prestwigdes till prest
wid en sjöexpedition till Portugal och Spanien.

1690 Th. Hans Patersson, prestson frän Stödhaf, prestwig¬

des till tjenstgöring i Fulltofta.
Mats Gram; se wid Röddinge III. 104.

1691 7 Jons Gersonins prestw. till tjenstg. i Womb; d.
1696 g. m. M. E. Bewerlin, s. III. 149.

*),
1692

27

18

Jonas Lähning prestw. t. kastellspred. i Carlshamn.

Joachim Fredrik Creitlovius, bördig frän Pom¬
mern, war magister och regementspastor nädärs¬

prest efter prosten Laurenberg i Malm 1699.

Canntus Ihlbäck prestw. till tjenstg. i Stäfwie.
1693

l. Paul Friis i Onestad; död der.

1696

2

1696 .

Canntus Angel, fr. Ystad .... Ystad.

Augustin Cervimontan, fødd i Hjortsberga, blef
student 1683, kallades 1691 till kollega och kantor

wid Carlshamns skola, prestwigdes till tjenstgöring
i Womb och blef gift med prosten Bewerlins dot¬
ter, enka efter I. Gersonius. Ifr. III. 149. Nägra
dagar forrän C. prestwigdes war han inför domka¬

430

pitlet efter stämning af studenten Cimbræus, som

pastod sig hafva blifrit af hønom titulerad for

skalm, landstrykare o. f. W. Cervimontan äter for¬
säkrade sig bløst hawa retorquerat de skallsord
hwarmed Cimbræus honom öfwerfallit, och wille

haswa saken hänwisad til haradsvitten. Domka¬
pitlet warnade honom for hämdgrigher och forehöll
honom att han et inställt sig till examen wid syno¬
den m. m. Detta lade dock ei hinder i wägen for

for Cervimontans prestwigning. Cimbræus war
formodligen den mest skyldige; han forbjöds 1702
at predika, emedan han fort en sedeslös wandel

och 3 gänger forsett sig med lönskaläge. Cervimon¬

tan dog omkr. 1702.
16982o.
1700

14

12.

Johannes Höøberg, smäl., prestw. t. tjenstg. i Akad.
Carl Milman, werm., widet regemente.
Pengvis, ingermaal. ** til et örlogsskepp.

Ærgske, pressen frän Gladsax, war 1700
skanska nationens kurator, prestwigdes till skepps¬

prest; han hade 1698 kællelse att bkifwa kapellan i

Wälluf, men stod sig daligt i examen; 1699 sick han

tillätelse att predika i Tryde under vakans och war

sedan i Arrie.
1701 34 Jonas Angelin, sul., prestwigdes til komminister
*

i Skimkru och dog der I. 1711. Han innehade
klockarelönen, och substituten klagade at han sick
alltfor ringe løn och icke fri skjuts melkan kyrkorna.

Forsamlingen klagade 1705 att A. ei war nöjd med

de lagtiga inkomskerne, utan fordrade mera och stun¬
dom genom hotelser skrande dem Al att gifwa sä

2. mycket han wille. Han war g. m.9Magdalena
Wallin, som ock war frün Smäland och hade wi¬

stats i prof. Humer hus i Lund; hon bles omgift
med komministern S. Scheding i Glimäkra. I for¬

ra giftet hade hon sonerna Nils 1ste stadskom. i
Lund, och Erik, pastorsadjunkt.

1702 — Petrus Enstrøm, fran Helsingland, prestwigd till

tjenstgöring i Uppäkræ.
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1703 4 Bengt Cervin, prestwigd till Ramdala; war 1799

i Wanstad.
2½ Stephan Jönsson Hallander, född i Halland, prestw.
till Raby, dog som garnisonsprest i Malm 1708; se

I. 129. Han är forfattave till ett arbete med titel:

O Menniskial Betänck, hwaruti then sanna lycksalig¬

heten bestär m. m. Westeris 1743; änyo upplagd

for fa är sedan.
Gilips Willberg, prestson frän Willie, prestwigdes
till tjenstgöring der.
1704

13

1705

11

Laurentins Hofstrom, westgöthe, i Kägeröd.

Häkan Gulberg, son af stadskommin=Jöns G. i
Carlsham, prestwigdes till kastellspred, derstädes
och dog af pesten 1711. Gift 1706 m. Ingrid

Feuk, prestdotter frän Akarp.
14. Nicolans Boström, westgöthe, prestw. till tjenstgö¬
ring i Torhamn.
170 9 Sen Swenonius, prestw. till tjenstgring i Lom¬
ma, blef 1709 skolega ochspustedsadji Christian¬

stad, men forklarade sig ei kunne sköto Läda tjen¬
sterna och begörde att f Ystads rektorat; domkap.

warade, att han kunde fresta lägenheden i Chri¬
stianstad“, eller ock göra hwad honom lyste.

24

Petrus Gndhemius, fran Skara stist, war magi¬

ster och, enf. prof. Ihres mych et wackert sub¬

jetum, prestwigdes till ljensigdring i Lund, men
terwände trok. till sitt stift 1709, da han rekom¬
menderades hos biskopen i Skara.

Christian Schlyser prestwigdes till tjenstgöringi
i Ramdala. Han hade astrib skade sig wackert,

men borde, enl. prof. Poppelmans anmarkning, pä¬
minnas om wera skit i studier.

1708 □

Sen Sandbeck, prestw. til nädärsprest i Carls¬
krona, kom 1711 till Carlshamn under pestens häri¬

ning och dog der pa sommaren f. d. Han hade i
Carlskrona wunnit mycken karlel och omtalas sä¬

som en fortrafflig ung man.
50 Mathias Abelin, reder i Carlskrona 1796, d. 1710.
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17102. Canntus Mallin prestw. till tjenstgöring i Hja och

Hedeskoga.
1711 2Nicolaus Arnæus, smäl., prestw. till tjenstgöring i

Kögeröd.

le Swen Frøndelins, westgöthe, prestw. till pestprest i
Helsingborg och kom i samma egenskap till Malm

1712 och dog der s. K.

Nils Rhydius, prestson frän Knästorp, prestw. til

tjenstgöring i Silfäkra, sokte ofta forgäfwes pasto¬

rat, blef slutligen klockare i Mällby och dog 1739,
se I. 378 och 393.

22. Uddo Engstedt, blekingsbo, prestw. till tjenstgöring
i Sallerup, blef 1712 pestprest i Malm, sedan re¬

gementspastor; død 1718. Gift m. Christina

Hofwerberg; jfr. II. 18.
1712 2

Swen Lundelius, smäl., prestw, till tjenstgöring i
Stängby, blef 1716 medhjelpare i Ofraby och af¬

liggnedes 27 derifrän i anseende till dryckenskap

och oskickligt forhällande.
Lars Hartman, prestson frän Brönnestad, prestw.

till tjenstgöring i Westerstad.

1713

20

Carl Bagger; se II. 124.

i

7. Johan Brener blef student 1703, prestw. till tjenst¬

göring i Wadenst, ifr. III. 291.
24. Swen Scheding, westgöthe, prestw. till kapellan i
Glimäkra; d. der 1747. Gift 1. 1714 m. Magd. Wal¬
lin, enka efter foreträdaren; hon dog 1717. 2. m.
Gertrud Lagon frän Christianstad. Sonen Bern¬

1714 6

hard Gustaf war prest.
Kunt Landwall blef student 1700, prestw. till Hel¬

18

lestad, der han dog 1730. Gift m. Katr. Chr.

Flensburg, prestdotter frän Foste.

hun Anders Mandelgren prestw. till tjenstg. i Esphult.
1715

2

Hans Lind Trands; war sedan i Stora

Harrie; se III. 250.

22 Johan Ocreander prestw. till tjenstg. i Barkäkra.

2. Johan Hortulander blef student 1707, prestw. till
tjenstgöring wid armeen.
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Johan Sandberg, prestw. till tjenstg. i Fridlefstad.

1716 □ Asser Kohlberg blef student 1706, Prestw. till
tjenstgöring i Ossis.

*

Martin Abeck hade, enl. biskop Linnerius, wackra

naturalia, kunde Königs desinitioner utantill och
forstod endelse, prestw. till tjenstgring i Carlskro¬
na och blef sedan regementspastor. Hansökte Carls¬

hamn 1734.

2. Johan Holmberg, angermank., prestw. till tjenstgö¬

2

ring i Rökel

I Jonas Beckgren, westgöthe, ... Hellinge.
2 Isak Runbohm, smäl.,
1717

Hästweda

3

h. Otto Billberg, prestson frän Billeberga, blef stu¬

dent 1711, prestw. till tjenstgöring i Asmuntorp,
war 17720 nädärsprest i Landskrona; död s. K.

1720 2

Severin Torlow prestw. till tjenstgöring i Stoby

och kom sedan till St. Harrie, der han lefde i

oenighet med pastar. 14730 ist han skada af dom¬
kapieler Besøre at han Ategtömt atskilligt wid en
dopakt och pa kangfredagen wid gudstjensten begynt

sjunga en päskpsalm. 1733 war han inkallad for

domkapitlet for sitt otillbörliga leswerne, hvilket

fortfor 1740.
Samuel Græus prestw. till tjenstgöring i Wester¬
stad; jfr. III. 162.
Johan Törner prestw. till tjenstgöring i Röke och
dog der 1734; jfr. III. s. 28.

7.

Gudmund Brock, prestson frän Halmstad, foddes

omkr. 1688, prestwitill Hjenstgöring i Wisseltofta
och war sedan pa flera istallen. Hans forhällande

war icke offentlige og 2 1
Lars Ibsonius, prestson frän Fjelkinge, prestw. till

tjenstgöring i Jemshög. 1743 war han i Högestad
och anklagades da for anstötliga utlätelset angende

regeringens atgarder; sjelf pastod han sig blott hafwa
onskat, att freden med Rußland mätte bliswa bestän¬

dig och att de upproriske dalkarlarne mätte blifwa

tuktade. Domkap. wille denna gäng ursäkta honom
V.

28
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men formanade honom att icke befatta sig med det

som icke angick honom.

1721 3 Jöns Broome, prestson frän Husie, f. 22, 1694,
blef student 1712, prestw. till tjenstgöring i Kerr¬

storp af Oxie härad, war 17727 i Husie.

17722 1 Nils Lyden blef student 1716, prestw. till tjenstgö¬
ring i Lomma.
Jöns Hochstein blef student 1717, prestw. till tjenst¬

göring i Christianstad. 1744 war han i Østad och
amnade wid kronprinsens ankomst dit bedja om be¬

fordran, hvilket domkap. forbjöd honom. 1748 for¬
klarade han wid en ansökning om befordran, att om
den ef wunnes, komme sä wäl christendomen, som
hans höga formäns reputation att lida, och fs skulle

alska bokliga konster. Han war länge vice pastori

K. Nobbelöf. Död 1770,047 Biftem. en dotter af

Frkoh. Engelholm i Sjorup.
2

2

2 Anders Bach, westg., prestw. till tjenstg. i Malm
och Sallerup, blef sedan batalsonspred. och 1733
pastor wid generalmajor Adlerfelts regmtte och tjenst¬

gjorde i denna egenskap i Malmö. Se II. 106.
Magnus Bergstrom blef student 1709, prestw. till
tjenstgöring i Ifwetofta, war 1731 nädärsprest i

Kyrkheddinge och 1736 5. Fulltfaa. Han dömdes
for enkelt hor att böta 80 dal. somt och sta uppen¬
bar kyrkoplikt i Fulltofta kyrka tre sondagar; 1739

fick han ster tillträda ämbetets utöfning, sedan hof¬
rätten ändrat häradsrättens dom.

17725 8. Olaus, Bens, Prestson frän Stoby, prestw. till
4. 514

12

tjenstgöring der; blef wansinnig¬
Georg Christopher Flintzberg, son af klockaren

Daniel Bengtsson i Wälinge och Dorothea Chri¬

stensdotter, sattes 1709 i Helsingborgs skola, blef
student 1716, prestw. till tjenstgöring i W. Karup,
1729 rektor wid Helsingborgs skola. Se Helsing¬

borgs Hist. s. 412.
17726 12 Åke Grundwall blef student 1713, prestw. till
tjenstgöring i Akarp.
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28, Isak Wettersten, troligen prestsøn fran O. Herre¬
stad, war kollega wid Carlshamns skola, sökte 1731

stadskomministratur der; død 1753.
Albrecht Högstrom blef student 1718, adjunkt hos

11ste stadskomministern i Lund; död wid 75 ärs Al¬

der 2 1775.
17727 13

Wilhelm Leth, prestson frän Bjereshög, prestw.

till tjenstgöring der, blef 1731 innehafware af kloe¬

karelägenhet i Wanstad. Død 1753. Gift m. In¬

grid Bang.

h. Salomon Heswerberg, son af prosten H. i Malm
och født 1694, blef student 1745, prestw. till tjenst¬

göring i Sallerup, war sedan pa flera ställen och

foreslogs ofta till pastorat. Død 1766. Ifr. II.

18 och 182.
23
Mathias Coccius, prestson frän O. Ljengby, &. i
1728.

Helsingborg 7, 1702, blef student Ripprestw. pa

fadrens kallelse och war 1736Meume IV 187.

Jakob Horslogigs, Kockareson frin Helsingborg
blef student 1709, prestw. till tjenstgöring i Bästad.

Död der 1746. —Gift 1715 m. Anna Schän¬

berg, d. 1743. De hade flera barn.
Petrus Swahn, prestson frän Listerby, prestw. till

17291.

tjenstgöring, wid Carlskrong tyska forsamling och
Nättraby. Se V 247.

1730 2. Laurentins Wallerns blef student 1712, prestw. till
tjenstgöring i Andrarum.
Erie Angelin, son af kapellanen Jonas A. i Glim¬

skra och født 1798, prest. till tjenstgöring i W.

Wram. Död som ice pastor i Grämonstorp Aho
1737. Gift m. Maria Gemzeus=Prostedotter

frän Grämanstorp. De hade 2 harn, hvilka dog

i späd Alder.
2. Lars Clemenius, westgöthe, prestw. till tjenstgöring
i Albo härad.
1731

2

Hans Schönbeck prestw. till tjenstgöring i Lands¬
krona och dog 1 1734 som kollega wid derwaran¬

de skola, efterlämnande en ung enka.
20
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1732 23, Magnus Lundsteen, student 1719, prestw. till tjenst¬

göring i Hardeberga.
Albert Weibull

* * * * * Wallby.

1733 J., Johan Tulin, troligen prestson frän Wankifwa,
nämnes 1722 som kollega wid Christianstads skola
och dog der 2 1741. G. m. Christina Rossou.

Johan Stephanin prestw. till tjenstgöring i Helle¬

stad. Dod i Gjerdslöf 1770, 70 är gammal.
Anders Loffman, kollega wid Malmö skola; g. m.
en dotter af prosten S. F. Corvin i Malmö.

Bengt Christian Tielke, student 1728, prestwigd

till tjenstgöring wid Malmö tyska forsamling och
Bjereshög. Han war g. m. en systerdotter till pro¬

sten Bützow i Malm, och sonen Johan Ludwig
— —
war pastor i Kropp.
Me
Kiellbeck,
student
1784,
fedan
magister, tjenst¬
1734 3
2

4. 31 gjorde

1735

trat Sødes
s. Hans Brandt.

16

Petrus Leth, prestson frän Bjereshög, stud. 1718,
tjenstgjorde i Trands och war gift m. Dor. Hel.

Espman, prestdotter derifran, samt dog 1763. See

II. 357.
1736 182 Johan Georg Coccius, kastellspredt i Carlshamn;
d. 1775. Gifr m. en dotter af kyrkoh. Stobæus i

Hällaryd.
Hagnin Cornelins Melander, student 1728, past.

wid sodra skanska kavalleriet.

i
1737 1994. Torbjörn Bernzerus, son af kyrkoh. Henrik B.

W. Karleby, skudent 17728, dog 1741 som vakans¬
prest wid nämnde pastorat.

1

e. Ivar Petersson, troligen prestson frän N. Rörum,

prestw. till tjenstgöring i Winslöf och foreslogs fle¬

fra gänger till pastorat. 1757 klagade han öfwer
att hafwa bliswit utesluten frän forslag till ett pa¬

storat, som han icke sökt, ei wetande att ansökning
lydande i wiß lägenhet skulle ingifwas. 1760 war

han nädärsprest i Ingelstorp och kallades till fjerde
profpredikant der, hvilket afslogs pa den grund att
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han icke forr warit nädärsprest der. Död 1762. —
Gift 2, 1753 pa Akesholm m. Annu Katrina

Blanxius, prestdotter frän Winslöf, født 1724.

Barn: Ulrika Eleonora, f. 1753. Anna He¬

lena, f. 1755.
Mathias Wallgren, son af prosten Bengt W. i
Ossio, f. 1712, student 1728, d. 1762.

Andreas Holst, student 17726, pastor wid Hamil¬
tonska infanteriregementet.

1738 24

Carl Mesterton, blekingsbo, Frestw. till tjenstgöring

i Lundt sodan theol. prof. i Abo; g. m. Joh. Katr.
Papke, dotter af biskop Carl Papke.

Albert Rosenlund, prestson frän Höj, student 17724,
prestw. till tjenstgöring i Sörby.

Eilert Petersson, student 1732, prestw. till tjenst¬

göring i Riseberga.
Hans Oniding, prestson fran Gammalstorp, f. 1212,
d. 1752 som medhjelpare denne Aug 17.

1740 2 Petrus Senholm, presse ist Bladfax, student
17729, prestw. i Götheborg till tjenstg. St. Köpinge.

1741 4 Johan Engellan, huspredikant hos Friherrinnan
Törnflycht.

8

Swen Hulten, prestson frän Igelösa, student 1731,
d. 1772, se I. 284.
Paul Hallstrøm prestw. till-Christiansted, past. wid

fodra skanska kavalleriet.

—

Peter Hiort, prestson frän Fjelkinge, död som ad¬

junkt der 1742.
174222

Olans Ohrlin, født i Orsio, blef student 1730,
sedan magister, prestw. till prof. Westrings kommi¬
nister i Stängby, erhöll 1745 tillätelse att med hä¬

radshöfd. E. von Döbelns son resa til utländska

universiteter och äterkom sedan ikke till Lunds stift.

Han blef 1763 pastor i Wadstena, 1765 theol. dokt.
i Greifswald och dog 1768. Wi hänwisa till hans
biographi i sista delen af Biogr. Lexicon, der man

für göra bekantskap med honom, säsom en af pietis¬

mens ifrigaste motkampar.
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Sten Bring, prestson frän Brönnestad, war hus¬

pred. hos acad. canzlern O. Nordensträle, sedan ba¬

talsonspred. wid Södermanlands regemente.
Petrus Runbeck, prestson frän Hwellinge, blef stu¬

dent 1735 och dog som prebendekommin. i Stängby

274. Johan Bering, prestson frän Trelleborg, student
1736, d. 1749 som adjunkt i Landskrona.

Niklas Lund war medhjelpare och klockare i Finja
och gift med Elsa Christina Wittbaum, prest¬

dotter deriskan. Han dog omkring 1759.

Jöns Stare, trol. son af befallningsmannen Stare
dog som medhjelpare i Orkelljunga i 1748. Gift

med en dotter af kyrkoh. Vogæus der. Søn: Ja¬

kob Didrik, prest.
Christian Thulin, prestson frän W. Karup, student

1733; d. i Karup L 1799. . .
5 Ja¬ Braham Hahn, du 1764. Perrhwiddinge, der
han hade kodrkeligenhed.
Christian Rovs prestw. till tjenstgöring i Asum.

2.

Riklas Lang, student 1737.
Nils Malmwik, student 1731, d. 1767. Se II.

211 och IV. 267.
1744 * Andreas Krok, student 1732, prestw. till tjenstgö¬
ring i Söfwestad.
I

5.

*4

rusberg, stunden 783, Prestw. till tjenst¬

göring i Ahus, war 1752 i Frillestad (se III. 432)
och missiverades 4755 till Broby. Kyrkoh. Rusch
undanbad sig honom derföre att ryktet om hans upp¬

forande i Frillestad och mot sin i elände aflidna hu¬

stru intet godt lät afhonom wänta. R. infann sig
794

i Broby, men for sin wäg igen, sedan han pa en

krog utskrikit Rusch säsom en hundswott och sagt att

de af honom skulle fa höra andra predikningar in
af Rusch. R. tjenstgjorde sedan i Blekinge och for¬
föll genom dryckenskap, till ytterligt elände. Död 1787.

Johan Törnberg, student 1736, prestw. till tjenst¬

göring i Husie.
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Christian Rolf, kollega wid Christianstads skola;

d. 1766. Gift m. Christina Kamph.

le

i
Peter Andreas Arngren prestw. till tjenstgöring
Carlshamn.

1745 29.

Johan Hult prestw. till tjenstgöring i Qwidinge;
g. m. Margreta Schreil, enka efter kyrkoh. De¬

nell i Hoby; se I. 294.

—

24. Johan Hartelius, prestson frän N. Swaluf, student
1739, d. 1755 i Reslöf, der han hade klockare¬

lägenhet.
Martin Lyden, student 1737, prestw. till tjenstgö¬

ring i S. Willie, d. 1768.
Daniel Sommar, prestson fr. Hofby, ... Qwerre¬
stad; d. 1770.

1746 10

Wilhelm Lorenz Schivning, mag..... Christian¬

stad, men dog 1761 som komminister i Lyngby af Bara

härad. Han war son af Lorenz S., en tysk, som kom

med pr. Troilius till Jemshögoch des Rockare der.

Frenne Nibelius, prestw. till kjenstgöring i Ottarp,
blef fedan regementspastor; död 1773. Gift med

Magd. Corner. Sonen Wilhelm Fredrik war
prost i Lemmeströ.

l. Johan Hegardt, student 1737, mag., bataljonspred.
wid prins Gustafs regmte.

174922.

Nils Hornell, student 1738, prest. till tjenstgöring
i S. Rörum; se I. 374.
Anders Bottsace, prestson frän Hjernarp, student

1738, prestwigd pa fadrens kallelse.
Bernhard Gustaf Scheding, son af kapellan Swen

S. i Glimäkra, innehade samma befattning; død

2. 1776.
22

* *

Lars Carl Eneroth, magister, prestw. till tjenstgö¬

19

ring i Löderup.
Bengt Nibelius, huspred. hos greswinnan Asche¬

berg, sedan regementspastor. Død 28, 1792. Gift
m. Adelaide Vogæus, prestdotter fran Orkelljun¬

ga. Sonen Swen Didrik war prost i W. Karup.
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2. Mathias Faddersson Hammar, son af klockaren
Fadder H. i Jemshög och född der 17723 ½, war
magister och prestwigdes till tjenstgöring i Hwel¬
linge. Han blef klockare i Jemshög 1757. Död

1787 44. Gift m. en dotter af kyrkoh. Runbeck i

Hwellinge.

leSamuel

Lönberg, kandidat, prestw. pa kallelse af

amir. kons.; d. 1781.

Jakob Molander, student 1740, prestw. till tjenst¬

göring i Broby, sedan garnisonsprest i Malmö.
Sonen Jakob war prost i Swedala.

Swen Appelmark, student 1737, prestw. till tjenst¬
göring i Raflunda, war 1759 i Kerrstorp af Färs
härad. Död 1773.

Ins Smedberg, prestw. till tjenstg. i Hjersis.

Hans Hjersovius, prestson, frän Finja, prestw. til
16.

gjenstgöring, i Ørslöfz blef sinnesswag.
Gerhard Helt, tjenstgörande forst i Stäfwie, sedan

i St. Harrie. Död 1767. Gift m. Johanna

Bagger prestdotter frän sistnämnde stille.
Nils Fabricius, student 1737, prestw. till tjenstgö¬

ring i Bjereshög. Død 1755.

Carl Henrik Tall, prestw. till tjenstgöring i Twing;
d. 1763. Gift, m. P. C. Ankarfjoll, prestenka

5.

frän Listerby.

Hans Schongärd, student 1739, prestw. till tjenst¬
göring i Carlskrona.

24

Christian Lindgard, prestson frän Kerrstorp af

Oxie härad, skudent 1735, magister, tjenstgjorde i
575. Malm; d. 1764.

eller ikke,—

Christopher Hök, magister, prestwig till tjenstgö¬

ring i Ifwetofta; se V. 66. Død 1785.
Petrus Dyrendahl, stud. 1745, d. 1767, se II. 118.

Mathias Gane, prestson frän Herslöf, stud. 1732,
prestw. till tjenstg. i Herslöf. Död pa Hwen 2 1798.

Christian Fors, prestw. till tjenstgöring i Ystad;
epilepticus. Se III. 22.
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— Ditlof Horster, prestson frän Hjersas, magister,
prestw. till tjenstg. i Winslöf; d. 1756.

1752.

Carl Kropp, magister; død 1767 g. m. Anna

Margr. Hjort, f. 1723, d. 1782, prestdotter frän

Söderhwiddinge.
Swen Tanson, prestson frän W. Ahlstad, student

1742. Se II. 157 och 1844. Död 1775.
Olof Johan Unge, prestson frän Mellby; magi¬

ster; d. 1775.
Jakob. Hartelius, student 1739, magister, prestw.

till tjenstgöring i Konge.
Johan Walkling, stud. 1746, kandid.; d. 22, 1793.

21

Thuro Eneroth, student 1745, prestw. till tjenstgö¬

ring i Ystad; d. 1769.
Carl Wadstein hade klockaretjenst i S. Rörum och

foreslogs ofta till pastorat. Se. I 187 och III. 37.

Sonen Per Valentin war Prostei Hemmesdynge.

Henrik Georg Barfothsom afkaptenen Sivar B.,
prestson frän Glesminge, blef student 1739, prestw.
till tjenstgöring i Gesste. Død 23 1797. Gift m.

Geska Katrina Barfoth, prestdotter frän Sku¬
rup. Sonen Ivar Eilert war 27dre stadskommi¬

nister i Lund.
Hans Schreil, prestson frün Høby. wid. Lund, blef

student 1743, prestw. till tjenstgöring i Wälinge och

dog ⅓ 1797.

Frans Jakob Leche, prestson frän Torrlösa, blef
student 1740, prestw tilk tjenstgöring i Torrlösa och

dog 1764.

acks. 788

Malte Bergerus blef student 174306 prestw. till

tjenstgöring i Akarp.
Jonas Hörling, student 1739, prestw. till tjenstgö¬
ring i Grämanstorp, der han forut warit informa¬

tor for S. Arsenii (sedan prost i Riseberga) barn.
Han gjorde sig kand säsom en allwarlig prest, och
hans werksamhet pa flera ställen i stiftet till¬
wann honom folkets fortroende, men stundom äm¬
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betsbroders agg. Ifr. prosten Wilskmans i Onestad

biographi. H. synes hafwa warit herrnhutismen
tillgifwen. Han war 1779 i Akarp, sändes s. K.

till Torrlösa och 1783 till Torham samt foreslogs

sistnämnde ar till Konga pastorat. Han anmälde
en gäng i domkapitlet, att allmogen icke kunde for¬

sta de uti Luthers kateches införda spörsmälen, och
anhöll att domkapitlet wille beförja om dessa spors¬
mäls forbättring och ändring efter ett af honom in¬
gifwet project, eller ock laga sa att de alldeles bort¬

toges.“ Domkap. fann reformforslaget onödigt och
forständigade H. genom häradsprosten att sköta sitt
kall och forklara det otydliga, da christendomskunska¬

pen kunde winna tillwärt inom hans forsamlingar

sa wäl som annorstädes.“ H. dog 1784.
Erasmus Kähre, prestson fran Bägarp, blef stu¬

5

dent 1740, prestw tille tjenstgöring i Bragarp och
bleffedan klockareprest i Reslöf. Han omtalas sä¬

som en gudfruktig man. Död 7. 1792. Gift
m. Sophia Amalia Juhl, prestdotter frän Nor¬

hwiddinge.
Frans Bottsace, prestson frän Hjernarp student
1738, hade klockaretjenst derstädes. Död 1775. Ifr.
IV 289.

Nils Kempe, student 1744, prestw. till tjenstgöring
i Stödhaf. P. 1780talet war han af sjuklighet

ur ständ att tjenstgöra och befann sig i den yttersta

fattigdom. Ett bref frän doktor Bergestrom till
domkapitlet skildræde hans tillständ pa ett werkligen
hjertrörande sätt.
1753.kon¬ Elias Brenning, student 1734, magister, prestw. till

tjenstgöring i Hör.
Johan Heuman, student 1744, prestw. till tjenstgö¬

ring i Träne, war 1771 vice pastor i Finja. Död
1795. Gift med en dotter af kyrkoherden Wittbaum

derstädes.
Lars Rönbeck, son af bonden Per Jönsson i Jems¬

hög, prestw. till tjenstgöring i W. Ljungby och er¬
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höll survivance pa detta pastorat. Död 1774. Han
war g. m. M. E. Sonnberg, prestdotter derifrän

Barn: Carl, prost i Asum; Anna Petronella,
g. m. kyrkoh. Emmertz i Ifwetosta; Helena Ju¬

liana, g. m. kyrkoh. Herrström dersammastädes.

Christian Lorich, student 1742, prestw. till husprest
hos landshöfd. Bennet i Malm, erhöll sedan kloc¬
karelägenheten i Ostra Sallerup och dog 2, 1807.
Gift m. en dotter af kyrkoh. Pflucht i Gylle.

Nils Westerdahl, student 1745, prestw. till tjenst¬
goring i Torhamn; d. 1772.
12 Johan Wilhelm Leche, prestson frän Torrlösa,
blef student 1740, prestw. till tjenstgöring i S.
Willie; d. 1764.
Nils Holst, prestson frän Ortofta, tjenstgjorde der;

d. 28. 1791.
Jöns Sellin prestw. t. tjenst, i Oppmanna, d. 1776.
Martin Lindgard, pressen fran Kerrstorp af Oxie
härad, blef student 4238, verstw. till tjenstgöring i
Wanstad, der han ock hade klockarelägenheten. Död
1787. Dottren Elisab. Maria war g. m. kyrkoh.

Gärdstrom i Görslöf.
Andreas Ahlmstrom, stud. 1740, prestw. till tjenstg.

i Burlöf.

Jonas Espelund, prestw. till tjenstgöring i Strö;
d. 13, 1803.

Andreas Knutsson, student 1748, prestw. till tjenst¬
göring i Silfäkra.
Mathias Fenk, prestw, till tjenstgöring i Frenninge;

d. 1 1787.
13

Ju¬

—

Swen Stenmäs, student 1731, hade redan i biskop

Rydelii tid tillätelse att predika i Walluf, sokte
1752 anställning wid skokwerket, prestw. till tjenst¬

göring i Allerum. Död 2, 1770.
Häkan Ohrenberg prestw. till tjenstg. i Wemmen¬

högs härad.

Häkan Gullberg.

Lösen; d. 1764.

Samuel Lesle, student 1748, prestw. till tjenstg. i
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Medelstads härad, i synnerhet i Listerby, foreslogs
flere gänger till pastorat, wistades pa sednare ären

i Allerum. Død 28 1808.
Petrus Asping, student 1738, prestw. till tjenstgö¬

ring i Höreryd; d. 1786. Sonen Lars Abra¬

ham war kyrkoherde i Dahlköpinge.
Nils Martin Schreil prestw. till Huaröd, sick kloc¬

karetjenst i Sörby. Sonnen Jakob Anders war prest.

1754). Olof Christopher Ludevich, prestson frän Qwerre¬
stad, student 1745, prestw. till Stiby, war sedan i

Ingelstorp; d. 1 1788. Gift m. Christ. Elis.
Ostman, prestdotter frän Löderup.

Johan Didrik Spegel, student 1743, lede pa al¬

derdomen i det yttersta armod. Död i Østad 28. 1802.
Emanuel Eneroth, student 17455. d. 4788.

Hans Hall prestw. till tjenstg. i Glimäkra; d. 1800.

he Frestson rän Bragarp, student 1745,
prestw. till Sødechwiddinge; d. 1796.
Johannes Borgström, innehafware af klockarelä¬

genhet i Gammalstorp; d. 1794.
1755 5
9

Gerhard Langwagen, student 1750, kandidat, kolle¬

ga wid Ystads skola; d. 1765.
Turo Säthe, student 1742, prestw. till tjenstgöring

i Christianstad och Nosaby.
—

14

Jakob Wigilius, stud. 1749 .. Helsingborg, d. 1771.
Hans Flensburg, son af stadskom. F. i Carlskrona,

prestw. till tjenstgöring i Hellestad.
Andreas Ehrensand, prestson frän Billinge, blef

studem 1745, preskide till tjenstgöring i S. Peters
kloster; d. 1788. Se III. 210.

—

2. Petrus Stenqwist blef student 1737. Död 1774.

Sigward Mandorff, prestson frän St. Köpinge, blef
stud. 1749, prestw. till fadrens bitrade. Död 2, 1779.

2

Johan Malmborg, student 1745, magister, prestw.
till Malmö tyska fors.; d. 1767.

Johan Christopher Gintzelke, student 1748, tjenst¬

gjorde pa Sturkö; d. 9 1798.
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17577. Severin Bök, student 1746, prestw. till tjenstgöring
i Qwistofta. Död 1783. Ifr. II. 250. Sonen

Erasmus war pastor i Hammenhög.

Eduard Corvin, prestson frän Cimbrishamn, blef

student 1748, tjenstgjorde pa flera ställen och wista¬
des pa sednaste ären i Munkarp. Han anmäl¬

de 1794, da han biträdde prosten Gram i Lö¬
derup, sig wara sinnad att frän trycket utgifwa en

bok, med titel: Herrar Prostar eller Kyrkoherdar
och Comministrar i deras rätta sammanhang att ut¬

härde sing plikter mot hwar mand; han önskade att
domkapitlet wille anmala bøken till det bästa; men
domkap. wille først derom yttra sig, sedan boken
blifmit insänd och öfwersedd. Død 5 1805. Gift

m. en dotter af kyrkoh. Thulin i W. Karup.

Hans Peter Sommar, prestson frän Dahlköpinge,

prestw. till tjenstg. i Hammarlöf och dog efter fa Kr.
*

1758

12

Lars Westerdahl, student 1745, hade klockarelagen
het i Köpinge; d. 1779.

—

1

Jöns Lundegard, son af klockaren i Gjerdslöf
Erasmus L. och Greta Munthe, prestdotter frän

Heßlunda, blef student 1750, hade klockarelägenhet
i Winslöf; død 9 1794. Gift 1. m. Sophia

Elis. Kröger, dotter af prosten K. i Winslöf. 2.

m. A. M. Karström, prestdotter fr. Mellangreswie.
Barn: Johan, past. i Cimbrishamn. Carl Pe¬
ter, past. i St. Köpinge. Erasmus, pastorsadj.

Simon Paul Billing, prestson frän Ofraby, stud.
1746, blef swagsint; d. 2 1797.

27 Nils Loven civiliter mortuus 1774 lede ännu
1798 och wistades i Ousby.
Lars Fenk, son af mantalskommissarien Gustaf F.

och Anna Petronella Appelberg, foddes i Christian¬

stad § 1732 och blef dimitteraad frän Christianstads
skola till academien 1750 med wackert witsord. Ef¬

ter sina foräldrar ärfde han betydlig formögenhet.
Sedan han fatt klockarelägenheten i Nosaby, efter¬
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sträfwade han ingen ytterligere befordran, ehuru
han skall warit en kunskapad man och skicklig prest.
Död ½ 1797. Gift 1. m. skolkollegan Christian

Rolufs enka Christina Kamph, d. 1775, 2. m.
Brita Katrina Lyck, d. 1799, dotter af prosten
L. i Stoby. Sonen Gustaf blef prost i Oppmanna.

Swen Hallberg; d. — 1785.
Jöns Brandt, d. 1776.
Anders Sundberg; d. 22, 1801.

Per Oniding, prestson frän W. Karup, blef kongl.
hofpred. och past. i St. Wähla i Upland.

Johan Didrik Roth, f. omkr. 1719, blef rektor
wid Cimbrishamns skola 1752 och dog 7 1763.

Gift 1753 m. Helena Bodella Ohreus, d. 1762.

De hade 4 barn.

2

Gotthelf Fredrik Kemmer, pressen fran Mjellby,

1749
Johan Fredrik Prowitz, kollega wid Carlshamns

skola; d. 1773.
Johan Vogt, son af stadskom. Abraham V. i Chri¬

stianstad, føddes 1729, war magister, blef vice koll.
1762 och ord. 1768 wid Christianstads skola. Död

21. 1802.

Christian Magnus Hoffberg, prestson frän Hjersas
f. 1734, blef kollega wid Christianstads skola 1785.
Död L. 1791. Gift m. Christ. Botilla Kock.

Jöns Rönstrom prestw. till tjenstgöring i Brag¬

arp; d. 1773.
Ernst Johan Gabriel Nykibeck, son af prosteen Jo¬

han Gabr. N. i Höja, føddes Th. 1733 och blef
student 1750. Han wille bliswa prestwigd 1754
och ingaf till domkap. en attest af innehäll, att han

war født 1730, men tydligen forfalskad. Dä dom¬

kap, dröjde att meddela swar i hans ansökning om

ordination, ingaf han derom en ny ansökan, hwari

han wid Gud och allt heligt bedyrade att han in¬
gen forseelse begätt, ehuru hans fiender torde derfor

beskylla honom. Pa skedd forfrägan upplyste kyrko¬
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herden Thulin i Höja att N. war født 1733, och

han mäste wänta med prestwigning till 1758. Han
hade äfwen klockarelägenheten i Höja. Kyrkoherden
Winding derstädes, som war en from man och herrn¬

hutismen tillgifwen, blef ett foremal for Nes owilia
och anfölls af honom med anklagelser (jfr. IV. 189)
och i predikningar. En af N. i Höja hällen pre¬

dikan pa 1 Sönd. e. Päsk utgafs 1779 frän trycket.

Ingängsspräket är 2 Tim. 35 och ämnet: Gudaktig¬
hettens öfning. Den är alltigenom riktad mot den
tidens Aläsaren, hvilkas andaktsöfningar utom kyr¬

kan forklaras for ett sjelfdiktadt lagtwäng. N.
utgaf ock en tingspredikan, hällen i Kjeflinge. Han

dog ½ 1786. Gift 1771 m. Laurentia Feuk
fran Christianstad. Barn: Maria Dorothea f.
1772. Ulrika Lowisa f. 1774, gift med kyrkoh.

Douzette i O. Herrestad.

1759 28

4

Swen Johan Sønberg, prestson frän W. Ljungby,
befstat 174, fodan magister; blef swagsint.

Död m. 1803.
Johan Thornmark (se II. 182) war 1798 i Carls¬
hamn; d. 2 1812.
Kunt Øniding, prestson frän W. Karup; d. 1772.

Magnus Nordstrom; d. 1780.

Erasmus Lundin, student 1748, død 1 1785.

Sigbrand Hegardt prestw. till tjenstgöring i Hwel¬

linge; d. 1771.

2 Martin Stephas, magister; d. 1784.
Lars Victor Stare, huspred. hos greswe Horn;

fjergick tilk Götheborgs stift.

7.

Georg Wickenberg; hade klockaretjensten i Hjorts¬

berga; d. . 1791.

Jöns Falkengren war häradsprest i Skytts härad;
død 1785.

Daniel Ekelund dog som kollega wid Carlskrona

skola 1785.

1760 2 Petrus Wählin, prestson frän Skabersjö, blef stu¬
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dent 1753, sedan magister, kapellan i Glimäkra; d.

1781. Gift med Anna Sara Cronholm, prest¬
dotter frän Glimäkra. Sonen Lars Peter war

theol. dokt. och prost i Norrhwiddinge.

Peter Cronholm, prestson frän Glimäkra, mag. och
kollega wid Carlshamns skola. Död 1786.

7 Carl

Ring, prestson frän Ofwed; d. 3, 1794.

Erie Ljunggren; d. 1786.
Arvid Holmstrom, köpmansson frän Cimbrishamn
blef student 1753, sedan magister, rektor wid skolan

i nämnde stad 1762, d. 22 1786. Gift 1765 m.
Anna Stina Linck, d. 1778. De hade 6 barn

17610. Anders Schönbeck, klockarepr. i Barkäkra; d. 7 1799.
Gotthard Winckler, kollega wid Landskrona skola

1776—1783.
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Knut Hult, student 1755, frös hjäl under ett starkt

prwäder 4de sondsk Adv. 1788. Hans enka wan¬
drade næra 50 ar derefter omkring och anropade

menniskors medlidande, med anledning af mannens

bedröfliga andalyckt.
Johan Rydelius, son af domprosten Magnus R.
och født 1721. Prosten Rusch kallade honom till

prest 1755 i hopp att af Saulus kunde bliswa en

Pauluse, och- yttraderetning af en i sitt stoft
wordad stam, har han warit hittills säsom en bäll

kringkastad af en widrig lycka. Jag kan fuller icke

frängs, at densamma ju i början af sitt utspirande,

sedan stammen formultnade och genom sin utgäng
ei widere kunde meddelg, denng sin telning sin kraf¬

tiga saft, warit till en del sjælf skulden till sin rin¬

ga fortkomst och tillwärt i lyckan, men Forsynens
allwisa styrelse har likwäl sä ögonskenligen wärdat
sig om honom, att han blifmit ford utur den ena

skolan i den andra, till deß han af en ofruktbäran¬

de gren bliswit en fruktbärande. Han har nu 4
ars tid warit här a orten, dels i denna min for¬

samling, dels i dessa sednare 2 ären hos Her Pro¬
sten Lycks i Stoby att informera det barn. Under
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denna tid kan jag i sanning betyga, att Herren pä
Krskilligt sätt sökt honom och att han äfwen lätit

sig af hans näd sinna. Har han både under min
och sin tid wid regementet i Malmö spjernat emot

udden, sä har han sedermera fattat ett annat sinne,
sa att han blifwit det wäsendet af hiertat undergif¬
wen, som han forr med sä mänga Martiis barn be¬

strida sökt.“ Rydelius blef forst ⅓, 1761 prestwigd,
war nägon tid huspredikant pa Araslöf och blef

sedan bruksprest pa Gusum.
1762

2 Ihan Gabriel Billing, prestson frän Jemshög;
fr. V. 331, 333.
19

4

3

Johan Peter Löfberg, f. 1740, kollega wid Ystads
skola; d. 1812.

2 Jonas Ibsonius, student 1749, klockareprest i Wä;

d. 7 1796. Hans dotter Ulrika Eleonora war
g. m. kyrkoh. Martini i Höreryd.
—

Sien Holmstrom, prestw. til tjenstgoring i Bille¬
af

berga; d. 1779.

1763 □

*

4

Otto Dahlman, student 1742, war vige pastori

Asmuntorp; d. 1786.
Paul niding, prestson frän W. Karup, d. 1774

som pastorsadjunkt i Runneby. Gift med Anna

Stina Bottsacc.

2. Nils

Jakob Kröhl, pastor wid Sprengtportska re¬

gementet; d. 1790.
Adam Magnus Widell prestw. till Hörby d. 1769.

12 Christian Kröger, son af prøsten K. i Winslöf, f.
1749, blef mag, i Greifswald. 1780, F. Pastor 1769.

d. 1828. Gift m. Maria Thorsell.
Christian Henningsson prestw. till Tyska forsam¬
lingen i Malm. Död 1777.

Magnus Gunnerns, klockareprest i Gullarp; d. 1806.
Emanuel Corvin, prestson frän Cimbrishamn, stu¬

dent 1756, d. 12, 1792. .

Fredrik Panthel, kand., prestw. t. Lyngby d. 1773.
E. Dahlbøm, hospitalspredikant i Ystad; d. 1770.
V.

29
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Johan Wiræus, prestw. till Hemmesdynge, sedan
vice rektor i Sölwesborg.

Johan Jakob Sundius, prestson frän St. Herre¬
stad, f. 1789, student 1755, war en af herrnhutis¬
mens warmaste wänner, from och wälmenande, men
utan owanligare kunskaper och gäfwor. Hans bref¬

werling med doktor C. Kullberg är omnämnd III.

373. Han hade 1774—1776 tjenstledighet och wi¬

stades deels i Stockholm, dels i Skara stift. Dom¬
kap. i Skara begarde 1775 underrättelse om hans

uppförande; Lunds domkap. swarade att det warit
oklandradt. 1776 missiverades han till Gudmun¬

torp, men wille undandraga sig det, under förebä¬

rande af sä swag helsa, att derwarande, pastor ei

kunde wara beläten med hans hitrade. 1784 war

7. 1 han vice pastor i Höja Sedvare war han i Alle¬

rum, der an dog omkr. 1820.
1764

2 Andreas Leche, magister, prestw. till tjenstgöring i
Christianstad; d. 7 1808.

Christopher Hambn Barsebäck.
Petrus Ohman

Borreby d. 1773.

Gustaf Möldener; död som vice amir. predikant i
Carlskrona.

—

2

Reinhard Wollberg prestw. till Kyrkheddinge; død

h. 1771.
Torsten Murberg Raby vice pastor

pa Hven 1768, d. 1772.
Dawid Duncker, pastor wid Sprengtportska rege¬
mentek, d. 1784.

1768. Adolf

Bockberg prestw. pa kalkelse af öfweramira¬

len i Carlskrona; blef swagsint.

Jakob Didrik Stare, prestw. pa kallelse af baron
Liewen pa Lärkesholm war 1768 nädärsprest i

Fridlefstad; d. 1786. Ifr. sid. 132.
Moberg, kandidat.

Jonas Hwalling, prestw. till Wanstad; d. 1766.
Lars Lanerns Reslöf; d. 1771.
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Herbst, prestw. pä general Adlerfelts kallel¬

se; død 1767.
1766 10

15

Hans Peter Hageberg, student 1756, extraord. re¬

gementspastor; d. 1789. Gift 1782 m. K. L. Bru¬
zelius, prestdotter frän Trelleborg, sedan g. m.

kyrkoh. Wankif i Hällaryd.
Goran Petræus, klockareprest i Kiaby; d. 22, 1785.

Jakob Faxe, son af prosteen F. i Christianstad, f.
28 1725, blef student 1741, magister 1757, kollega

wid Malm skola 1760; d. 1, 1797.

Paul Niklas Lindewall, klockareprest i Swedala;
d. 2½ 1805. En ogift dotter leswer ännu.
Henrik Lars Hagman, pressen frän Womb, f. 1742,

student 1761, klockareprest i Hwellinge; d. — 1820.
1769.
1770

Erasmus Klintorph; d. 1770.
10

1.

Isak Wetterholtz, rektor wid Carlshamns skola;
død. 1775.

— — — —

Olof Samuel Ljungberg, student 1768, magister:

død 1783. Sonen Peter Samuel war prost i

Mads S. Petri.
Barthold Christian Holmstrom, student 1763, ma¬

gister; d. ⅓ 1799 i Hofby.
Swen Ulrik Nidelsteim, kandidat; d. 2 1790.

11. Gustaf Adolf Törning, prestw. d. Billinge; d. 1773.
Jakob Landgren, f. 1742, student 1750, klockare¬

prest i Espi 1799, d. 1 1821.
Per Norberg prestw. till Engelholm; d. 7 1792.

Peter Henriksson; d. i Färlöf 1. 1797.

Jonas Hwaling, prestw. till Höjg war 1798 vice
past. i Arrie; d. 9 1803, samma dag som han

skulle predikat prof i Mellangreswie.

Jöns Carl Lindstrom, prestson frän Heßlunda
blef swagsint.
o. Jonas Ekelund blef pastor i Alsheda af Wexis
stift. Se I. 277.
Ambrosins Westring, stud. 1763, d. 1783. Se I. 170.

Ins Agnilen, student 1764, d. * 1800; en ogift

dotter leswer ännu.
292
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1771 22, Petrus Herlin, prestson frän Hörby, student 1767,

d. 28, 1789.
Johan Julius, prestson frän St. Herrestad, student
1768, klockareprest i Wisseltofta; häradsprosteen Ko¬
ren foreslog 1793, att han skulle sättas under for¬
myndere, pa det att han ei mätte supa upp sina

nödigaste husgerdspersedlar; d. 2 1794.
Peter Trendelenburg, son af tyska pastørn i Malm

Philip T., blef student 1767, prestwigd till fadrens

biträde, kollega wid Malmö skola 17755 d. 1779.

1773. Jöran Landgreen, student 1764, død i Ausäs
1. 1787.
Lorenz Christopher Retzins blef pastor i Tädene

i
af Skara stift 1799. Hans biographi forekommer

Biogr. Lexikon.
4. 1

2

Achi.)

Johan Magnus Brandt, forre Rest¬

Henrikldener, kollega wid Carlshamns skola;
Höd. 1787. 1794

17742 Jöns Efwerlöf.
1776.

27 Lars Qniding, prestson frän Bösarp, student 1767
magister; se II. 166.
5.
Nils Gyllstrøm, klockareprest i Kiaby; d. 2½ 1808.

Lars Peter Widing, magister, blef 1783 kommin.

4

i Hewis Elene forsamling i Stockholm.

Arild Dahlqwist, student 1768, d. 9 1783.

2Johan Erasmus Bjugg, prestson frän Ahus, koll.
wid Helsingborgs skola 1784, afskedad 1818; war

enligt ett yttrande af skolans inspektor Lutfattig

—

oftygg och stundom wanwettige; d. — 1824.

Jöns Norstrom, student 1769, tjenstgjorde 1798
Oderjunga.

Nils Klerck, student 1768, d. 1. 1800.
Lars Frödelius, extraord. regementspast. wid norra
skanska kavalleriet.
Fredrik Anders Berghultz d. 1777.

17772. Erik Lyckon, lärare wid skeppsgesseskolan i Carls¬
krona; d. 1783.
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Nils Magnus Appelqwist, prestson frän Listerby,
f. 1755, d. 1780.

Andreas Svenonius; afsatt 1797.

Swen Malmsten, student 1766, d. 28, 1809.
Christian Engstedt, prestson frän Borreby, blef stu¬

dent 1774, hade klockarelägenhet i Borreby. Död
2 1803, nyß forut uppford pa forslag til Mellan¬
greswie efter J. Haling (se sid. 451). Barn: Jo¬

han Magnus, past. pa Hwen. Lars, pastors¬
adjunkt. Charlotta Lowisa, g. m. kyrkoh. O.

Häkansson i Qwiinge.
Erik Kinbom, student 1772, extraord. amir, pred.

Död 1 1789.

1

Carl Magnus Julius, prestson frän St. Herrestad,
f. i Fridlefstad 1754, student 1768, undergick pasto¬
ralexammen 1797, blef titulär vice pastor 1802, hade

klockarelägenhet i Tryde; d. 1. 1817. Gift m.
Ingr. Katr. Berggren. Sonen Johan Hen¬
rik ar kyrkoh. i Sølbergade.
Elas Magnus Livin, extraord. regementspastor, er¬

höll befordran i Ostergöthland.

12 Daniel

Seldener, barnhuslärare i Carlshamn; d.

13 1792. Gift m. Maria Christ. Strömberg,
detter af bruksläkaren Arv. Christopher S. Sonen

Jöns Henrik är fyrkoh. i Burlöf.

Johan Christian Weibull; d. 2, 1808.
Abraham Rasch, huspred. hos fältmarskalkinnan

Staael von Holstein; war 1786 i Glimäkra; af¬

satt 1787.

l. 599. Feue af¬

Jonas Bergman, kollega wid Carlskrong skola; d.
7. 1794.
1779 20

Erland Lagerlöf, extraord. regementspastor wid

Sprengtportska regementet.
Jonas Hjellman, huspred. hos öfwerstløjtnant von
Schantz; d. 22, 1805.

2 Bernt Peter Santesson, prestson frän W. Ahlstad,
f. 2, 1757, student 1772, mag. 1778, kollega wid
Malm skola 1779, regementspastor 1781, tog af¬
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sked frän denna befattning 1785, men kjenstgjorde
som prest nägon tid derefter. Död2 1834. War

gift och hade flera barn.
Anders Leufstrom, kollega wid Helsingborgs skola;

erhöll afsked 1801, forføll genom dryckenskap.
Lars Olsson; d. 12. 1792.

Jakob Nathangel Lindström, prestson frän Heß¬
lunda; d. 1787
Häkan Holm; d.1791.
1780 20
16
Olof Henrik Pihl, extraord. regementspredikant.

Död 2 1809.

Paul Bibau, student 1774, extr. regementspredikant
Död 18 1801.
Hans Henrik Hellstrøm, son af en hofrättskommis¬

sarie, fødd i Tullstorp 1, 1756, blef student 1772.

huspred. pa WramsGunnarstorp 1796, extraord
batalsønspredikant s. d., klockare i Wemmerlof 1801.

Død 1826.

2.

Alexander Lindelöf, magister; d. *), 1788.

Wilhelm Callman, f. 1757, blef klockarepresti

Jemshög 1788, d. 2, 1801.
1781 31
—

Carl Erik Gram, magister; d. 1783.

Achatins Fjellander; d. 22 1790.
Andreas Wise tjenstgjorde wid tyska forsamlingen

i Carlskrona; d. 1781.
Nils Kallenberg, student 1776, tjenstgjorde i Carls¬

krona 1798.
Daniel Flintzberg, prestson frän Foste; d. 2 1789.

17821

af

Nils Løven, prestson frän Reng, huspredikant pa

Hanaskog; d. 22 1783. o.
Carl Peter Appelqwist,f.

1759, prestson fran Li¬

sterby, klockareprest der; d. 1810.

Peter Strickart Rubens, prestson frän Andrarum,

student 1776, d. 7 1799.
Anders Hollenius; d. 1788.

Per Olof Hertzman.

Anders Hult; d. 9 1795.

455

1783 1 Mils Brugelius, prestson frän Hwellinge, blef ma¬
gister 1772, doc. i orientalspr. 1773, rektor wid

Helsingborgs skola 1776, d. 2 1787.
Christian Ernst Michaelis.

Arvid, Johan Möller, prestw. till Hellestad; d. 1788.

Hans

Nilsson Knästorp.

Erik Tullberg, student 1770, kollega wid Landskro¬

na skola; d. 1 1789.

2.

Erasmus Johan Albrecht, student 1776, dog som

kloskareppest i Gjerdslöf 2 1827, 68 ar gammal.

Gift 1. med Petronella Trana, d. 1791 wid
35 ärs Alder. Barn: Elisabeth Margreta f. 1786.

2. m. Johanna Windelius, prestdotter frän

Hällaryd, d. 1801 wid 37 ärs Alder. Barn: Con¬

stantia Magdalena, g. m. prosten Ekstrom i Gjerds¬
löf. Johan Magnus f. 1796. Ulrika Jakobing f.

1798. Olof Wilhelm, pastorsadjunkt.

17842. Carl Anders Kjerrulf, prestson frän Grämanstorp;
se IV. 206. Han war gift och hans detter Char¬

lotta war gift med en swarfware S. Björkman.
Ephraim Stare, gottlänning, blef foreständare for
Brödraförsamlingens skolinrättning i Götheborg; d.

1841 wid 80 ärs Alder.
Paul Westerberg, student 1777, dog 1785 som ad¬

junkt hos dokt. C. Kullberg i Strö, som höll lik¬
predikan öfer honom.

Johan Mathias Lakke, son af en stadskassor i Lands¬

krong och född der 1755, blef student 1775, klockare¬

prest i Runneby 1792. Død 1820.
Petrus Flintzberg, prestson frän Foste, klockareprest

i Hjernarp; d. 5 1812, efterlämnande enka, wid
nann Margreta, och barn.

1785 26

Magnus Myrling, student 1778, vice pastor i As¬
muntorp; d. 9 1812. Sonen Hans war pastors¬

adjunkt.

i
Albrecht Pifarski, son af en fjömilisbokhällare
Carlskrona, f. 1760, student 1773, magister 1781
vice lektor wid kadettskolan i Carlskrona 1784, lä¬
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rare wid skeeppsgosseskolan s. K., tjenstsførde sedan

som prest pa flera stallen, sist i Haslöf, der han
dog 2 1833.

1786 . Anders Holm, student 1780, extraord. regements¬
pastor d. 9 1807.
Swen Julius Sjöholm; war 1798 tjenstledig, miß¬
tänkt for mordbrand och kand for delig moralitet.

Olof Andersson, klockareprest i Mjellby och fader
at blatinaren Andersson; jfr. V. 311 ff.

1787 24 Johan Aborg, östgöthe, pædagog i Barsebäck med
25 redr ärlig lön. Död 7, 1817.
Lorenz Malmorin, student 1776, død i Qwerre¬

stad 1 1799.
Lorenz Hesselgren, huspredikant hos greswinnan

Dücker pa Ellinge, tjenstgjorde 1797. Hardeberga;
d. 9 1809. Gift med Benedikra Knutsson, d.

1855. Sønen Olof=Gabriel är kyrkoherde i
16.

Weinierisf. J.

17881. Olof

Bruzell, bondeson frän Löwestad och født

1763, blef student 1784, tjenstgjorde länge i Fren¬

ninge och dog der i 1829.

1789 8. Nils Eriksson Areschoug, f. 1764, mag. i Greifs¬
wald 1788, kollega wid Christianstads skola 1794,

d. 7. 1810.

15

—

Mathias Westerdahl; d. A. 1796.

1790.

Lars Leufstedt, son af en kofferdikapten, f. i Ystad

1759, student 1779, klockareprest i Löderup 1802

d. 1 1829.
Welof Möller, son af en rädman i Cimbrisham,

f. 1765.
1791 1.

betalte

Ins Björck, son af en snickareis Christianstad
och født 1766, blef student 1782, erhöll klockarelä¬

genhet i Riseberga 1793. Død 1, 1831. Gift 1.

1798 m. Elsa Christina Möller, død 1811,

hwars far war klockare. Barn: Sophia, g. m.
prosten Lagstrom i Esps. Fredrika. Johanna.
2. 1812 m. Engel Christina Bergeström, d.
1817, dotter af prosten dokt. B. i Helsingborg.
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Sarl Peter Lindskog, prestson frän Cimbris, stu¬

dent 1779, d. 2 1795.
Erasmus Lundgard, son af v. past. Jöns L., stu¬
dent 1778, d. 18 1813.
Swen Möller, klockareson frän Bosarp, f. 1765,

prebendekommin. i Hardeberga 1810; d. 1 1820.

Gift med Fredrika Lowisa Olin, enka efter
kyrkoh. Folker i Hyby; d. 1856.

a

Nils Borck, extr. regementspred. wid konungens
eget wärfwade regemente; d. 1794.

Christopher Forsman, werm., klockareprest i Or¬

kelljunga; d. 28 1810.
Hans Peter Enström, student 1776, d. 22 1805.

Sonen Johan war kyrkoh. pa Ifö.
Carl Fredrik Kyhle prestw. till tyska forsamlingen

i Malm; d. 2 1796.
de —

Adolf Fredrik Brøberg, afsatt, for grof lastbar¬
het 1894.

.

.

.

*

Christian Westerdahl, skollärare i Carlskrona;
død 1798.
Nils Swensson, bondeson frän Glimäkra och født
1767, studerade forst juridik och blef hofrättsauskull¬

tant, men öfwergaf denna bana, da nägon jurists

samwetslöshet wäckt hans afsky, war en tid adjunkt
hos dokt. Kullberg i Strö, blef for chitiastiska me¬
ningar forbjuden att utöfwa prestämbetet. Död i
Hör 2 1839. Ifr. der Kullbergs biographi i

Biogr. Lexikon.

1792 2.

Lars Sandmark, klockaresøn frün Cimbrishamn och
født der 1756, blef student 1780, undergick pastoral¬
examen 1808. Se wid Mjellby V. 314 ff. Pa sednaste
Kren war han tjenstledig. Død 18 1827. Gift m.
Anna Maria Holmbeek, dotter af inspektoren
Truls H. och Anna Cec. Pihlgärd. Barn: Sara

f. 1784. Nils, f. 1786, landtmätare.

Carl Johan Kemner, student 1786, blef swagsint:
død 1799.
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12 Magnus Holmblad, kkockareprest i Gammalstorp;
død 2, 1817.
Martin Casten Enrenins, prestson frän Kropp;

blef swagsint.

1793 1

Johan Jakob Holmbeck, son af inspekt. Truls H.,
föddes i Nobbelöf wid Østad 1767, blef stud. 1787,
erhöll klockarelägenheten i Söfde 1804, foreslogs ofta

till pastorat. Død 1837. Gift m. Anna Beata
Kilander, klockaredotter frän Söfde. Barn: Char¬
lotta Sophia f. 1804. Andreas f. 1807. Anna

Gustawa f. 1809.
Per Brandtberg, götheborgsbo, tjenstgjorde 1798 i

W. Wram.

2 Anders Carlbom, kollega wid Helsingborgs skola;

1

otjenlig som lärare, enl. dokt. Follins Ambetsutlä¬

tande. Död 1806.

16215. 2.

Johan Christian Hütze, son af en hejderidare och
172.

født 1 Bibstorp 1784, Blef stud. 1785, hade klockare¬
lägenhet i Löwestad; erhöll afsked pa begäran 1821.
i
Magnus Stendahl, bondeson frän Stenberga

Wexjo stift, f. 1763, blef student 1786, erhöll infö¬

dingsrätt i Lunds stift 1806, død 7 1818.
Nils Lindberg; öfwergick till Götheborgs stift.
Per Wißlo war 1798 vice pastor i Herrstorp

af

Fürs härad; d. 14, 1808.
179426i Zacharias Hartelins; d. 1797.
1795

se

Gustaf Sjöborg, prestson frän Högestad, blef stud.
1785, magister, regementspastor, kyrkoherde i Lan¬
genhaushagen i swenska Pommern; d. 1801.

Vars Moderns, klockaresøn Fran Köbbelsf wid Østad,

f. 1766, blef student 1787, undergick Pastoralexa¬
men 1805, tjenstgjorde pa sednaste ären i Farhult.

Död 1 1841.
Zacharias Kilgren, prestson frän Frenninge, f.

22 1768, stud. 1782, mag. 1790, vice koll. 1799,
ordin. 1803 wid Carlskrona skola; blef swagsint.

9. Swen Sundell, son af en kakelugnsmakare i Carls¬
hamn, f. 1770, d. 1823.
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Gustaf Christian Herwander, borgaresøn fran Chri¬

stianstad, f. 1769, student 1790, tjenstgjorde som
vice pastor pa flera ställen och gjorde som predikant
uppseende, kanske i synnerhet genom sin starka stäm¬

ma. For öfrigt synes han hafwa warit en bland
de adjunkter, hvilka kyrkoherdarne icke gerna motto¬

go till bitrade. Han inställde sig 1804 enligt dom¬
kapitlets missio i Hästweda, men afwisades af kyr¬
koh. Bäth, sedan denne med synbar wrede“ ge¬
nomläst missivet och mot H. yttrat bedröfwande

utlättelser. H. begaf sig derefter till Lund, hvilket
domkapitlet ogillade och forklarade att han bort stan¬

na i närheten af Hästweda for att afwakta widare
besked; äfwen formanades han att for anständighe¬
tens bibehällande och undwikande af widriga omdö¬

men wara forsigtig i walet af de personer han
nyttjade till sällskap wid forefallande resor.“ Der¬

efter sick H. missin till fyrkohberg, i Landskro¬

na, men blef der anho afwisad, under forewänd¬
ning att E. syknade rum for en adjunkt och att han

ingen behöfde, säsom numera till helsan äterstalld.
Domkapitlet gaf E. wid handen, att han wäl i sta¬

den kunde skaffat bostad at H. och att han icke bort

afwisa honom. H. begarde att fa wara ledig tille
nägot trängmäl yppades“ dit han kunde forsän¬

das. Död 2½ 1837. Gift med Hatr. Mar.
Gadd dotter af pr. Lukas G. i Gladsax. Børn:

Johan Gustaf. Maria Lucia Jakobina. Ingrid
Christina.

IV.)

Johan Christian Pømmer tjenstg. 1798 i Ossio.

Peter Högstedt, hwars fader war pdagog i Ystad,
føddes 1770, tjenstgjorde 1798 i Söfwestad; tog af¬

sked frän prestämbetet.

1796 . Jonas Heurgren, son af en tullbesökare i Lund, f.
1771, student 1787, d. 2. 1823. — Gift 1. med

Anna Katr. Rammelius, prestdotter frän Ham¬

menhög. 2. med Brita Charlotta Wankif,
prestdotter frän Ullstorp; d. 1854. Barn: Amalia,
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1787 2. Sen Herman, son af en möllare, f. Lemmestr

28. 1771, stud. 1788, kapellan i Glimäkra 1807

død 5. 1829.

Peter Nordstrom, klockareson frän Oxie, f. 1770,
dog i Oppmanna 1, 1850, efter att flera är haf¬
wa warit tjenstledig.

Ingvar Andersson, bondeson fr. Jemshög, f. 1772,

student 1793, klockare i Jemshög 1802, d. 2, 1822.
Carl Modig; d. 2 1809.
Gudmund Linden, torpareson frän Wissefjerda af
Calmar stift, f. 2 1771, blef student 1794, extra¬

ord. batalsonspredikant 1807, erhöll infödingsrätt i
Lunds stift och foreslogs flera gänger till pastorat.
Död 7 1844. Gift 1806 m. Anna Sophia

Engstedt, prostdotter frän Qwistofta, f. 1774.
Barn: Lars Engstedt. Carl Fredrik; båda an¬

2

stalldg wid usteenssningen.4

1798 E. David han Lund, son af en fabrikör i Lands¬
krona, f. 1769, blef student 1789, undergick pasto¬

ralexamen 1816, d. 7, 1829.

1799 ie

Carl Westberg; d. 22, 1809.
Swen Rilsson, bondson frän Jemshög, f. 1774, d.
a 1842 i Fridlefstad, efter att hafwa warit tjenst¬
ledig flera Kr. Dottren Carolina är gift med

prosteen Böklin i Köpinge.
*

Johan Peter Akergren; d. 2 1811.

1800.
22).

9

Jeppe Petersson, extraord. batalionspredikant. Död

18, 1800.
Swen Ulrik Billing, prestson frän Igelösa, student
t huspredikant hos barvn llenkrock, d. 1800.

Truls Homell, bondsøn frän Mjellby, f 1767, stu¬

—

dent 1795, erhöll klockarelägenhet i Twing 1804,
undergick pastoralexamen 1810, erhöll titel af vice

pastor 1817. Død 7 1834.
Hans Henrik Winberg, son af en hejderidare och
fødd i Andrarum 1. 1775, blef student 1794, un¬
dergick pastoralexamen 1810, erhöll kgl. hofpredi¬
kantstitel 1815; död som vice pastor i Bunkeflod
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— 1831. Gift 1819 m. Hedwig Reginna En¬
geström, prestdotter frän Kerrstorp af Oxie härad,
død 1856.

17.

Johan Stephanus Wiren, student 1791, prestw.
till Stiby.
Nils Molin, urmakareson frän Pehrstorp, f. 1774,

1801

stud. 1797, erhöll klockaretjensten i Tophamn 1821.

2

Jöns Dawid Friis, klockareson frän Bjeresie, f.
P. 1774, blef student 1792, prestw. till Ingel¬

storp, der han erhöll klockaretjenst; d. 22 1843.
Anders Gestrich; tog afsked frän ämbetet.
Thure Andersson, bondson frän Hjernarp, f. *
1776, blef student 1792, d. 1. 1833. Gift 1804

m. Elisabeth Carolina Holm, d. 1819, dotter
af inspekt. Nils H. och Elis. Palm. Barn: Johan

Elias, handlande i Götheborg. Nils Andreas
prest. Carl Gustaf, skollärgre. Johanna Eli¬

sabeth. Ulrika Sophia. Anma Sophia.
Jakob Andreas Schreilson af pastersadjunkten

Nils. S., foddes i Sorby 1775, blef. student 1793,
klockare i Winslöf 1810. Död 7. 1825.
Lars Henrik Billenwist, prestson frän Höreryd, f.

1776, student 1793; blef swagsint.
Hans Peter Bergelin; d. — 1809.

Gustaf Wettersten, prestson frän S. Willie f.

5.

1776, student 1788, Undergick pastoralexamen 1810;

d. i Fulltofta i 1829.— Gift med Helena
Bath, prestdøtter frän Hästweda. Barn: Jöns
1802

24
16

Jakob Magnus Bergstrøm, son af en inspektor

føddes i Kropp 9 1771, blef skudent 1790, under¬
gick pastoralexamen 1810.
Carl Reinhold Homan, son af en hendsskrifware

217.

och fødd i Ingelstorp M. 1777, blef student 1794,
undergick pastoralexamen 1812, bkef titulär vice pa¬

stor 1814. Død 1. 1829,147. Logte see

5

Jonas Fredrik Angelin, son af kyrkoherden A. i

Konga, föddes 18 1777, blef 1student. 1793, død

P. 1829.
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Per Johan Ruth, son af en landttullswaktmästare

i Carlsham, føddes 2, 1777, blef student 1793,
kollega wid Carlhamns skola 1805, rektor 1811.

Död P. 1837. Gift 1. 1805 med Christina

Elis. Aman, død 1817, dotter af en radman i
Carlshamn. Barn; Joh. Peter, f. 1808. Mag¬
dalena Christina, f. 1806. 2. 1817 m. Jo¬
hanna Cecilia Cronholm, prestdotter fr. Glem¬

minge. Barn: Maria Christina, g. m. vice

past. Johan Hallengren. Carl Oskar, f. 1820,

kollega wid Malm skola.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1832.

Peter Hallongreen, son af en waktmästare, föddes i
Christianstad 1773, blef student 1797, undergick pa¬

storalexamen 1811, prebendekomminister i Stäfwie
1813—15; d. 184. Gift 1807 m. Christina
179 liges, deter af prosten der R. i Westerstad. Barn:

Carl f. 1808. Ehriskkan f. 1811. Gustaf f. 1813.
Andrietta f. 1815. Petrus f. 1817. Lowisa f. 1820.

1803 21

Johan Hommerberg, klockareson frän Womb, f.

2. 17763 tjenstgjorde 1814 i Asmuntorp; han ef¬
terlämnade enka, som lefde 1857.

Japhet Borggren, bondeson frän Borgeby, f. 2
1778, blef skudent 1797, d. 7 1841. Gift 1807

m. Anna Marg. Kock, prestdotter frän Hörröd.
Barn: Carl Ulrik. Jöns Erik. Lars Petter. Chri¬

stina Petronella. Johanna Sophia.
Swen Häkansson, bondeson frän Dagstorp, føddes
1778, student 1800, undergick pastoralexamen 1812,

d. 2, 1819 i W. Karup.
Arvid Melander, skomakareson frän Fleninge, f.

1773, student 1802, erhöll klockaretjensten i Ahus

1810; kand for nälhet och cynism; død 2 1833.
1804 *
la Anders Molin, son af en urmakare och född i
Pehrstorp 1778, blef student 1801, d. 2 1817.

Bengt Sawarin, prestson frän Hofby, f. i Qwi¬
dinge 1776, war underofficer 1790—1800, blef stu¬
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dent 1801, undergick pastoralexamen 1808, blef pre¬

bendekomminister i Huste 1810; d. 2 1815.

Carl Peter Inbenlatz, gästgifwareson Frän Wan¬

neberga, f. 1779, stud. 1800, erhöll klockarelägenheten i

Finja 1819, død 1, 1828, efterlämnande enka C.
J. Fristedt, prestdotter frän Orkelljunga.
Johan Cedergren, son af en konstapel, føddes i

Sörby 1778, blef student 1800, kapellan i Bark¬
kra 1813, d. 7. 1841. — Gift 1812 m. G. M.

Cederfelt, enka efter öfwerstlöjtn. Gahm i Carls¬
krona.

Carl Iswarsson, torpareson frän Kiaby, født 7
1779, student 1802, d. 7 4818.
Hans Myrling, son af pastorsadjunkten Magnus

M., foddes i Malm F., 1781, blef student 1801
død 1828.

1806 22.

Anders Rafsten, murareson frän Efwerd, f. S.,
1774, blef student i Lund. 1794, i Greswald 1805,
dit han kommit efter en forresa genom Lera af En¬
ropas länder; slottspredikant i Christianstad. Död

28. 1822.
Abraham Lindbom, wäfwareson frän Räbelöf, f.

h. 1776, student 1797, d. 7 1815.

Jeppa Häkansson, bondeson frän Hwitaby, f. 22,

1770, blef student 1801, vice pastor 1812, død 24
1837. War wälmenande och samwetsgrann, men
högst enfaldig. Gift 1818 m. Botilla Lindgist.
Per Märtensson, son af en jordbrukare, f. i Sälls¬

hög 1780, blef student 1802, prebendekomminister i

Uppdkra 1810, v. pastor i Bagar 1820. Död
*. 1828. — Gift m. Sophia Pikulell, hwars

far war regementsadjutant. Barnars Olof.
Swen Emanuel, pastorsadjunkt. Anders Eh¬

renfrid.

4

1807 2 Pantel Bruzelius, son af en garfware i Lands¬
krona, føddes 2, 1778, blef student 1797, huspre¬

dikant pa Hanaskog 1807, titulär vice pastor 1820;
død 28. s. K.
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Jakob Lundgren, skraddareson frän Landskrong, f.
1781, student 1802, huspred. pa Bosjökloster.

Åke Johan Malmros, prestson frän Höja,
f.
Malms . 1780, blef student 1796, d. — 1818.

Johan Ahlstrøm, prestson frän Hörröd.

1808 9 Fredrik Christian Rudolph; d. . 1809.
Anders Hollstein, son af en ryttere, føddes i Asum
af Gärs härad 1778, blef student 1806, erhöll klo¬

karetjenstøn i Afarum 1811, blef titulär vice pastor

1817. Död ½ 1824. Gift 1812 m. Ulrika Ry¬
berg, hwars far war kopparslagare. Barn: Olo

Ulrik f. 1814. Carl Isak f. 1816.

Peter Jepsson, son af en ladufogde, føddes i N.

Wram 1781, bles stud. 1797, d. 7 1821 i Ham¬

marlöf.

2.

Johan Jufwerwist; d. — 1814. Gift m. Mar.
4
1

hvist. Emlund, prestdotter frän Wankifwa.

1809 2 Afsat, prestson frän Womb, f. 22, 1780,
blef student 1794, magister 1802, juris kandidat
1807, vice pastor pa flere stillen; afskedad.

Tyke Kiander, bondeson frän Kiaby, f. 1783, stu¬
dent 1804; afsatt for dryckenskap 1822.

Jons Erasmus Bring, prestson fran Ossis, f. *

1784, blef student 1798, innehafvare af klockarela¬

genheten i Allerum 1817, d. 2 1825. - Gift
m. Johanna Thulin, dotter af kyrkoh. T. i Al¬

lerum. Barn: Maria, g. m. handlanden Risberg
i Lund.

Fredrik Pettersson, son af en timmerman, føddes
i Lund 1783, blef student 1802, afsattes omkring

—

1820 for dryckenskap, men lede ännu pa 1830talet
och lifnärde sig med tiggande.

—

2.

Edvard Camp, son af en inspektor, føddes pa

Bergsisholm 1781, blef student 1803.

1810 2. Nils Johan Fick, borgareson fran Christianstad,
f. — 1785, student 1801 i Lund, 1808 i Upsala,

huspredikant pa Hwidarp; d. 2½, 1822.
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1811 9, Per Anders Billholm, son af en möllare, föddes i

N. Wram 1781, blef stud. 1803, vice rektor i Söl¬
wesborg 1807, pedagog i Asum 1809, d. 1 1825.
Christian Julius Kjellman, prestson frän Löwe¬

stad, f. — 1787, student 1803, undergick pastoral¬

examen 1817, blef swagsint.
Johan Magnus Boander; d. 1 1814.

2. Anders Gustaf Holm, son af en inspektor, føddes
pa Wands 1786, blef student 1797, magister 1814,
huspredikant hos fältmarskalken Stedingk 1817, hos

greswe Hamilton 1819, upphörde omkr. 1830 att
tjenstgöra som prest och uppehöll sig i Lund samt
gaf lektioner i orientalspräk och flera af Europas

moderna spräk, flyttade omkring 1837 till Göthe¬

borg, der han nägra ar forsörde sig pa samma sätt,
förföll mer och mer genom dryckenskap och intogs
slutligen pa Danwikens hospital.

Johan Hammarin. *
Isak Pihl, klockareson frän Ousby, f. 1787, stud.

1810, erhöll klockarelägenheten i Billeberga 18163

død 1, 1827.
1812 20
ha¬ August Ludvig Pehrsson, son af en handlande i
Lund, føddes 1, 1782, blef student 1799, magister
1805, kollega wid Landskrona skola 1808, rektor

1812, d. A. 1817.
Nils Ljungholm blef tjenstgörande i Stockholm
1813, komminister wid Jakobs forsamling derstädes

1823, d. 1848.
Emanuel Kullberg, son af prosten der Carl K., fød¬

des i Strö ½ 1786, blef student 1802, erhöll kloc¬
karetjenst i Gudmuntorp 1830; d. 22 1834.

Peter Andreas Wigreen, tjenstgjorde i Nättraby

død 12 1815.
Swen Westesson, son af en möllare, foddes i Fjel¬

kestad J. 1789, blef student 1808, innehaware af
klockarelägenhet i Mjellby, war anklagad for tide¬

lag, da han dog 2 1830.
V.

30
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1813 2 Olof Swanander, prestson frän W. Ahlstad, f. i

Hyby 1, 1786, blef student 1801, magister 1811,
pastorsadjunkt i Stockholm 1814, legationspredikant
i London s. A.; død i Afrika P. 1815.

Häkan Erland Hellichius, prestson frän Torrlösa,
f. i Malms . 1784, student 1802, magister 1814.
død 1823.
14

2 Holger Persson Thøren, son af en fordbrukare,
föddes i Asarum 9, 1789, blef student 1813, in¬
nehafware af klockaretjenst i Hästweda; d. 7 1829.
Gift 1822 med ..... Lindell, hwars far war

inspektor.

1814 2 Frans Georg Jablonski, son af en hejderidare, fød¬
des i Ramsäsa T 1790, blef student 1809, død

28. 1828. Han utgaf en predikan pa 3 sönd.i
Adv. 1819, hwarur som prof pen den tiden wan¬
lig predikoster in anföras följande: Den ogudak¬

tige bäfwar i olyckan, ty han har ett ondt samwete

Han kan icke med tälamod uthärda motgängens
pröfningar, ty han känner icke rätta kallan, hwar¬

ifrän detta tälamod skall hämtas. I farans stund
mißtröstar han, ty hans tro är falsk — den swig¬

tar, ty han will icke hämta nagen styrka af Guds
ord; men sa forhäller det sig ikke med en uplyst

kristen, en sann religionens tillbedjare.“
14 Magnus Tørndal, son af en smed, foddes i Full¬
tofta 18 1786, student 1802, philol. kandidat 1809
huspredikant hos baron W. v. Schwerin pa Zirekö¬

pinge. Död.

*

*

*

Johan Ludvig Broome, prestson frän Trands,f.

i 1789, student 1803, innehafware af klockarelä¬
genhet i Trands 1821, død 10 1831 i W. Sal¬

lerup. Gift m. Christina Apollonia Schön¬
beck, dotter af kyrkoherden S. i Trands. Barn:

Maria Ulrika, f. A. 1830, g. m. fanjunkaren
C. M. Brinck.
Swen Johan Andersson, son af prosten A. i Ystad,
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föddes 2 1788, blef student 1806, innehafware af
klockaretjenst i Fridlefstad 1822, d. 14, 1831.

Nils Henrik Pihl, klockareson frän Ousby, f. —
1790, blef student 1813, innehafware af klockare¬

tjenst i Ousby 1812, undergick pastoralexamen 1821.
ihogkommes sasom en allwarlig prest. Död 183

Gift m. Christina Lengswist, dotter af kommi¬

nistern L. i Wirestad af Wexjö stift. Barn: Carl
August, prest. Märten Wilhelm, prest. Mag¬
dalena Elisabeth, g. m. kyrkoh. I. Ohlsson i

N. Rörum. Mathilda, g. m. pastorsadjunkten

O. Andren.

2 Johan Odman, son af kyrkoh. O. i Listerby, fød¬
des i Bästad 1, 1791, blef stud. 1810; d. 18, 1822.

Magnus Ekdahl, bondeson frän Tolänga, f. 22
1786, stud. 1811, aman. wid domkap. 1815—1823,

afskedad frän prestämbetet 1840. Gift 1817 med

Elin Holm. Barn: Carl Pius Victor f. 1826.
Jonas Magnus Wallfrid f. 1829. Anna

Sophia, g. m. fängpredikanten i Carlskrona G.

A. Feuk.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1832.

1815 * Gustaf Fredrik Lindqwist, son af en hattmakare i
Carlskrong, foddes 10 1792, blef student 1808;

død i Lösen S. 1831.
Jöns Fredrik Bökman, klockareson frän Sölwes¬

borg, f. — 1790, blef student 1809, innehafware
af klockarelägenhet i Gammalstorp 1818, titulär

vice pastor 1821. — Gift 1831 med Christina

Laurentia Hjortzberg, prestdotter frän Backa¬

ryd. Barn: Anna Beata f. 1832.
18

Chr. Samuel Holm, prestson frän N. Swaluf, føddes
22 1791, student 1809, domkyrkoadjunkt i Lund

4

1821—23, innehafware af klockaretjenst i Billinge;
d. 2. 1840. Gift m. Christina Beata Ols¬

son, prestdotter frän S. Willie.
Lars Engstedt, son af pastorsadjunkten Christian

E., føddes 1792, blef student 1810; d. 21,

1820.

30.
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1816 10 Isak Brodd, son af prosteen Per B. i Engelholm,
is

föddes § 1793, blef student 1807, innehafware af
kapellaniet i Barkäkra 1842. Död 1856.

Mathias Angelin, bondeson frän Oppmanna, f.

2 1793, blef student 1810, nädärsprest i Hobyi
Blekinge 1819, innehafware af klockaretjenst i Kia¬

by 1821, d. 22 1827. Gift m. Carol. Margr.

Schweder, enka efter prosten Quiding i Hoby.

Barn: Anna Christina, g. m. vice past. P. A.

Edahl.

2. Henrik Julius Högstedt, klockareson frän Tullstorp,
f. — 1793, blef student 1813, innehaware af kloc¬
karetjensten i Tullstorp 1830; d. 1, 1835. Gift

1829 m. Christina Carolina Träckel, hwars
fader war gravör.

2 215.

1818 1. Anders Ulrik Andersson, son af prosten A. i Ystad,
*

föddes 2 4790, blefstudent 1806, vice kollega i
Østad 1812, mag. 1814, v. kollega i Malms 1815

i Lund 1816, innehafware af klockarelägenhet i
Fridlefstad 1833. Död 1 1842.

Georg Eilert Oberg, son af skräddaremästaren O.
i Christianstad, foddes + 1794, blef student 1812,

undergick pastoralexamen 1834.

— 4

1819 28. Samuel Plantin, son af prosten P. i N. Rörum,
föddes i Carlskrona 7 1794, blef student 1810,
philol. kand. 1812, tjenstgj. i N. Rörum; forföll

genom dryckenskap. Död 7. 1828.
Nielas Olsson, son af mjölnaren Olof Pehrsson

och. Anna Nilsdotter, føddes i Mörarp 18, 1793
blef student 1813, innehafware af klockarelägenheten

i Runneby 1821. — Gift 1. 1825 m. Cecilia

Söderlund, d. 1828. Barn: Alexis, f. 1825,

arrendator. Anna Sophia, f. 1827, g. m. fa¬
brikör C. G. Trolle i Carlskrona; 2. 1842 med

Sara Elisab. Asp, d. 1846.

Bengt Andersson, bondeson frän Mjellby, f. —

1792, student 1812; d. i Billinge i 1837. Gift

med .... Björnberg.
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4 Paul Christopher Billing, prostson frän Ousby,

f. — 1794, blef stud. 1810, innehafware af kloc¬
karelägenheten i Winslöf 1826, d. 1, 1845. Gift

1834 m. Elisabeth Billengren, hwars far war

auditor.

Per Erik Nordstedt, prestson frän Cimbris, f. 20
1796, blef student 1811, innehafware af klockarelä¬
genhet i Cimbris; død 8 1832. - Gift m. Hel.

Soph. Bergklint, dotter af prosten B. i Gladsax.

*

Gustaf Wettersten, klockareson frän Allerum, fød¬

des 1796, blef stud. 1813; d. 18 1832 i Lyngby af
Bara härad. Gift m. Maria Adamsson. Barn:

Gustawa.
Carl Fredrik Elmlund, prestson frän Sörby, f.

18
1820

— 1796, student 1812.
Samuel Bleckertz, huspredikant pa Ortofta; till¬

hörde Linköpings stift.
Carl Gustaf Elmlund, prestson frän Sörby; blef
swagstnt.—

7 Gustaf Adolf Brøberg, son af en waktmästare,
föddes i Lund 7 1798, blef student 1811, nädärs¬

prest i Höreryd 1824; d. 7, 1828. Gift m. Jo¬
hanna Rosenwist, enka efter kyrkoh. Billen¬

wist i Höreryd.
Carl Peter Westrin, prestson frän Wanstad, f. i
Billinge . 1797, student 1815, undergick pastoral¬

examen 1834, warit vice pastor pa flera ställen;
tjenstledig sedan 1849. Död i Christianstad 1857.

1822 1. Gabriel Areschong, son af en handlande i Ystad,
föddes + 1799, blef skudent 18183, død 1856 i

Calmar efter att i flera är hafwa warit itjenstledig.

kun Malte Aman, prestson frän Efweröd, fodd i Skar¬
—

tofta T 1790, blef stud. 1807, d. i Nättraby 1828.
Carl Niklas Ljunggreen, son af en fanjunkare, fød¬

des i Annelöf 1798, blef student 1814, kyrkoherde i
Wamblingbo pa Gottland 1834.
Carsten Danielsson, bondeson frän Billinge, fød¬

des 2 1797, student 1818, kapellan i Glimäkra
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1836, i Barkskra 1857, tilltr. 18592 — Gift 12
1843 med Christina Maria Nordström, d.

1853 enka efter kyrkoherden Eustrom pa Ifö.
Barn: Daniel Gustaf Schmeling f. 1844.
Johannes Benedikt Theodor f. 1847.

Nils Johan Ekdahl, kyrkoherde i Adolf Fredriks

forsamling i Stockholm.
1823 21

12

Per Gustaf Björkman, prestson frän S. Olof, f.
2. 1797, blef student 1816, huspredikant hos ba¬
ron von Otter, innehafware af klockarelägenheten
i

N. Rörum 1831, d. 1 1840.

Rolf Sager, köpmansson fran Christianstad, f. 1
1799, blef student 1817, afsattes frän prestämbetet

184. Død 7 1845. Gift med Wilhelmina

Bersken, dotter af kronobefallningsm. Lars B. och

M. S. Gyllenskepp.
Bernhard Philip Kbener; død 28 1824 i W.

Karleby.

*

182424 Jöns Ludwig Segerström; dog efter fa Kr.

Lars Christian Lander, kollega wid Carlskrona

skola; død 5 1829.

1825 □ Lars Peter Bergendahl, klockareson frän Wallkar¬
ra, f. — 1801, student 1820, skollärare i Engel¬

holm 18315 d. 2½, 1842.

Pähl Johan Bostrom, son af garfaren Häkan
B. och Hel. Plsson, föddes 22 1802, blef student

1819, magister 1829, prebendekomminister i Stäng¬
by 1828, kollega wid Lunds skola 1831. - Gift
1833 m. Sophia Ulrika Löfmark, dotter af se¬

kreteraren Joh. Wilh. L. Barn: Johanna Carolina

f. 1835. Lars Wilhelm f. 1837. Maria Sophia

f. 1839. Carl Johan f. 1842. Anna Gustawa f.
1844. Nils Haquin f. 1847. Henrik Theodor f.
1849. Charlotta Eleonora f. 1852.
Mathias Elof Gadd, son af prosteen Lucas G. i

Gladsax, føddes i Landskrona 28 1802, blef stu¬

dent 1819, innehafward af klockarelägenheten i Finja
24
1830. Döder
1850.
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1. Gustaf Adolf Möller, son af en skomakare i Hel¬
singborg, føddes + 1798, blef student 1817, pa

begäran afskedad 1853. Död 1857.

Jöran Anders Andersson, f. i Jemshog 2, 1802,
blef student 1819, kollega wid Carlshamns skola

1832. Död 2. 1853.

18267. Erik Magnus Holst, son af prosteen H. i Tygelsid,

föddes der P. 1801, blef student 1819, magister
1838, innehafware af klockarelägenheten i Jemshög

1843, titulär vice pastor s. d. — Gift L. 1843
m. Hel. Christ. Low. Hammar, f. 1 1814

dotter af prosten H. i Jemshög. Barn: Eliana
Wilhelmina Christina f. 2, 1844. Nils

Olof f. — 1846. Lowisa Maria. Sophia
Charlotta. Hedwig Carolina. Erika He¬
lena.

1827 24

Otto Christian Schlüter, son af prosten S. i W.
Ahlstad, foddes i Trelleborg . 1803, blef student

1823, undergick pastoralexamen 1838, erhöll pa be¬

gäran afsked frän prestämbetet 1857. —Gift 12
13
1831 m. Maria Sophia Wieslander, dotter
af öfwerfältläkaren Magnus W. Barn: Hilma Ul¬
rika, f. 1832. Maria Heloisa Rosimunda f. 1835.
Theolinda Georgina Eudoxia f. 1838. Axel Lud¬

wig f. 1840. Selma Augusta Wilhelmina f. 1842.

Fredrik Hjalmar Julius f. 1847. Otto Victor Ru¬

dolf f. 1849. Magnus Gabriel Eugene f. 1852.
Hans Peter Lindegren, f. i Laholm i 1803,

student 1821, erhöll inddigenatsrätt i Lunds stift
1827, skollärare och pastorsadjunkt i Bästad 1831.
Död 2 1833. Gift 1829 m. Maria Carolina
Bond, hwars fader war bruksförwaltare. Barn:

Clara Georgina Amalia f. 1830.

7. Carl Henrik Roswall, son af en inspektor och født
i Gumlösa 2, 1804, student 1821, d. 1, 1839.
Carl Magnus Böckman, son af kyrkoh. Martin B.
10
i Söderhwiddinge, føddes i Carlshamn
. 1803,
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blef efter skolgäng i Lund student 19, vice pastor

i Brönnestad 1852.

Gift 1852 m. Charlotta Christina Hjorth,
dotter af fältprosten Hans Otto H. i Mellby,

Martin Persson, son af landtbrukaren Per Mär¬
tensson och Karna Hansdotter, föddes i Bunkeflod

22, 1804, gik i Malm skola, blef student 1825,

innehafware af klockarelägenhet i Hammarlöf 1832,
vice pastor der 1849—57.
Gift 1. 1832 m. Johanna Benedikta Bag¬

ge, d. 1840, dotter af häradsprosten Gustaf B. i
St. Herrestad. 2. 1842 med Engel Bagge, sy¬

ster till forra hustrun och enka efter kyrkoh. Wankif
i St. Herrestad.

1828

2 Carl Andreas Benedictus Räf, son af amirali¬
tetswarfskommissarien N. G. Raf och Märtha Be¬

——
1

ned. Parski, f. i Carlskrona 2½, 1798, blef efter
skolgang i Carlskring skuden 1813, phil. magister
1820, vice kollega wid Carlskrona skola s. K., or¬

din. koll. 1821 och rektor 1823 wid samma skola,
L. N. O. 1853.

Gift 2. 1828 med Henriette Katrina
Nordström, dotter af rädman Petrus N. i Carls¬

krona. Barn: Carl Gustaf Salomon, f. 1829,
phil. mag. och lärare wid Carlskrona skola. Emil

Theodor, f. 1833, amir. kammarskrifware.

Jöns Truzell, son af en arbetskarl och född i Lund

2½ 1799, blef student 1819, død 1, 1853.
Jonas Fredrik Stenhoff, son af handlanden C.

G. Stenhoff och I. C. Bergelin, føddes i Carls¬

hamn 2 1803, blef efter skolgäng derskades student
1820, innehafware af klockarelägenheten i Tor¬
hamn 1839.

Gift 1834 m. Märtha Christina Odman,
dotter af prosteen O. i Listerby. Barn: Mathilda

født 1835.
Fredrik Wilhelm Schlytter, son af prosteen S. i
W. Ahlstad, føddes i Trelleborg . 1805, blef stu¬
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dent 1821, død som prebendekomminister i Kerrstorp

i 1848. Gift med Charlotta Hofwerberg,
dotter af häradsprosten Joh. H. i Barsebäck.
1829 28
s. Johan Peter Althin, son af kyrkoh. A. i Skanör,

föddes i Bastad 1 1802, blef student 1819, for
närwarande vice pastor i St. Herrestad.
Gift 1 1831 m. Mathilda Edberg, dotter af
kyrkoh. E. i Esphult. Barn: Carl Johan, f. 1832, stud.
Albert Rudolf Ludwig, f. 1834, handelsbokhällare.

Johan August Henrik, f. 1837, handelselev. Mau¬
rits Ferdinand Emil, f. 1838. Johanna Rosalie

Margreta Mathilda, f. 1842.
Carl Magnus Häkansson, f. i Herslöf 2 1805
fadren war kronobefallningsmann; student 1823; d.

2. 1852.
1830 7 Jakob Weidegren, borgareson frän Bästad och født
7 1804, blef student 1821, lärare wid Asums pæ¬

dagogi; d. 2 1840.
20

Nicolans Hemesse, son af konditorn Jean Henrik

H. och Gustawa Palm, foddes i Helsingborg L.
1804, genomgick derwarande skola och Wexjö gym¬

nasium, blef student i Lund 1824, phil. magister

1832, vice rektor wid Carlskrona skola 1832, ord.

rektor wid samma skola 1838.
Gift . 1843 m. Carolina Wilhelmina

Schmidt, dotter af kommersrädet W. Schmidt.
Barn: Sophia Wilhelmina, f. 1843. Gustaf Theo¬

dor, f. 1845. Henriette Louise, f. 1848. Wilhelm
Alphons, f. 1849. Anna Augusta, f. 1852.

V. Gustaf Klefberg, köpmans=son frän Malmö och
fødd der V 1807, blef student 1824; d. 2 1836.

Theodor Wiebe, son af prosten W. i Billeberga,

föddes der 2 1807, blef student 1824, pastor wid
skanska husarregementet 1841, vice pastor i Qwi¬

dinge; d. 7 1844.

7

1831 □ Christopher Erik Ströberg, son af organisten Erik
S. och Margr. Carlstrom, foddes i Ousby ½, 1807,
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blef efter skolgäng i Wexis student 1828, tjenstgör

sedan 1841 i Fridlefstad.
Gift 1846 m. Wilhelmina Bersen, dotter
af v. befallningsmannen Lars B. och M. Gyllen¬

skepp, prostdotter frän Fridlefstad.
Lars Gustaf Hoffstedt, son af gästgifwaren Lars
H. och Charl. Falk, føddes i Hofwa af Skara stift

9 1806, blef efter underwisning i Skara skola och
gymnasium stud. 1826, erhöll infödingsrätt i Lunds

stift, blef pastor wid skanska husarregementet 1845,
vice pastor i Reslöf 1855, pastor i Hofby 18
1858, tilltr. 1860. (IV. 92.)
Gift 1847 med Beata Charlotta Palm,
dotter af v. befallningsmannen Olof P. och A. E.
Tullgren. Barn: Charlotta Elisabeth, f. 1848. Lars
Olof, f. 1851. Frans Wilhelm Julius, f. 1852.

18322

Larl Adolf Unge, f. i Tunhem af Skara stift 12
1802, fødten wär militär; student 1823; innehaf¬

ne

ware af klockarelägenheten i Grönby 1838; har in¬

fodingsrätt i Lunds stift; forestär Grönby pastorat.

Gift 1838 m. Margreta Smith, dotter af

handlanden Joh. Gust. S. i Strömstad. Barn:

Johan Gustaf, f. 1839. Adolf Carl, f. 1840.

1833 P. Nils Theodor Simonsson, son af prosteen Per S.
i Wanstad, føddes i Bärslöf 2 1808, blef student
1824, phil. mag. 1838, lärare wid Lunds kathedral¬

skola 1839, rektor wid Christianstads skola i 1843.
Gift 2 1847 m. Johanna Gustawa Ca¬
vallin, dotter af prosten C. i Borlunda. Barn:

Albert Nathangel, f. 29, 1848. Erika Margr.

Wilhelmina, f. 2. 1849. Oliwa Johanna Beata

f. ⅓ 1852. Clara Lydia Mortana, f. 12 1855.

Emma Stephanie Jakobing, f. 2. 1857.
Häkan Hellman, son af klockaren Per Larsson och
Brita Andersder, foddes i Fagered i Halland 22, 1809

började wid 15 ärs Alder att studera och blef 1828

student i Upsala, men reste följande æret till Lund,
prestwigdes der med kgl. tillätelse, blef 1834 theol.
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docens och 1835 phil. magister. Som prest tjenst¬
gjorde han forst i Hellestads och sedan i Uppäkra

pastorat, men lämnade i April 1837 den presterliga

tjenstgöringen till fölid af wacklande helsa och for

att ef forsumma sing akademiska göromäl. Kort

derefter insjuknade han allwarsamt och afled —
s. 4. Wid hans begrafning predikade Thomander
öfer 1 Cor. 12, 4. 5. 6. Ingängsspräket ar

Cor. 4, 2. och ämnet: Icke skikligheten, icke werk¬
ningskretsen, icke framgängen, utan troheten är huf¬

wudsaken hos en Christi tjenare. Denna predikan
ar tryckt jemte korta personalier öswer H., i hvilka
yttras: AAlla sing göromäl forrättade han med ut¬

märkt alwar och ordning samt ett nit, hwars ren¬

het icke en skugga af anledning forefanns att miß¬
tänka. De wigtiga delar af prestbildningen hwilka
Klägo honom skötte han med mycken samwetsgrann¬

het. Af själ och hjerta war han prest, dertill wigd
efter allt hwad menniskor kunna döma, af en osyn¬

lig hand, och presterligt war nära nog allt hwad
han sade eller gjorde. I Guds ords betraktande

war han ganska forgfällig och han hade i begge
deß grundspräk säkra och aktningswärda insigter.
Renhet, ordning och mätta utmärkte hans yttre wä¬
sende. Hans wälwilliga utseende tillwann honom

lätteligen aktning och tillgifwenhet, men han mottog
med warsamhet hwad i detta hänseende bjöds ho¬

nom. Wänner önskade han sig icke mänga, de fa
han walde woro honom mer än wanligt tillgifna.
Sin faders uppoffringar och sin moders innerliga
kürlek omtalade han alltid med mycken tillgifwenhet.

Sin tid anwände han wäl, han war rädd om stun¬

derna, han hade ei mänga att undwara. Fäfängt

tal behagade honom föga; äfwen i orden wille han
allwar, och strängheten war honom icke fremmande.“

Den afskedspredikan, som den for tidigt bortgängne

läraren höll i Uppäkra Bönesöndagen 1837, ar
tryckt i Lund 1856 jemte en kort minnesteckning.
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H. hwilar pa Uppäkra kyrkogärd, der en enkel min¬

neswärd öfwer honom är upprest genom wänners

forsorg. Pa minneswärden läses: Dä han i sin
tid hade tjent Guds wilia, afsomnade han.“ Apostla¬

gern. 13, 36.

18342. Magnus

Holm, son af bonden Truls Mänsson och

Ingrid Olsdotter, føddes i Rinkaby 22 1806, gick
i Christianstads skola, blef student 1826, vice past.

4

i Träne 1857.

Gift ⅓ 1848 m. Carolina Jeannette Mo¬
rin, dotter af kyrkoh. M. i Gammalstorp. Barn:

Theela f. 1849.

1835 2.

Carl Fredrik Hallonsten, f. 1809, philol. kand.;
død 1836.

Nils Andreas Andersson, son af pastorsadjunkten
29
—

hure A. och E C. Holm, føddes i Hjersas 2
1812, blef efter undervisning i Götheborgs skola
och gymnasium student 1830, philol. kandidat 1833,

tjenstg. i Forslöf.
18

12 Gustaf Reinhold Säfström, f. i Carlskrona 24
1809, fadren war bildhuggare; student 1827, d. i

Skabersjo 1842.

1836 22

Nils Johan Cerpin=Stenhoff, son af handlanden

Per Wandel S. och C. S. Cervin, föddes i Carls¬

hamn + 1805, gik i skola derstädes, blef student
1822, phil. mag. 1829, vice kollega wid Carls¬
hamns skola s. K., vice past. i Twing 1837—41
prest wid ellfängelset, i Carlshamn, kastellspredikant
och vice stadskomminister dersammestädes forordnad
25.

att tjenstgöra som prest wid Swenska brunnsfors. i
Carlsbad 1858.
Gift L. 1850 med Fanny Louise von So¬
kolowsky, dotter af handlanden P. v. S. och A.

B. Castanie. Barn: Christian Petrus Nathangel

f. 1851. Mila Sophia Elisabeth f. 1854.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

1117

Nils Peter Blomswisk, død 12. 1837.
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Olof Nilsson Ingelmarck, bondeson frän Wäsby

och fød 9 1808, blef student 1828; echöll pa be¬

garan afsked frän prestämbetet 1851.

*

Petter Wilhelm Böckman, son af kyrkoherden B.

i Söderhwiddinge, f. 5. 1806, blef student 1824,
war nägon tid missionär i Amerika; d. i Göthe¬

borg La 1850.
Nils Henriksson, son af aboen Henrik Andersson

och Boel Matsdotter, f. i Hököpinge 7 1813, blef

student 1835; bitr. nu i Arrie.
Gift 2 1847 m. Sophia Paulina Böös,
dotter af hofkamrer B. och enka efter fanjunkaren

C. Lönngren.
1837

34

Jeppa Paulsson, son af torparen Pal Peppsson
och Christensa Nilsdotter, föddes i Tofta 1 1806,

gik i Landskrona skola, blef student 1828, innehaf¬
ware af klockarelägenheten i Wälinge 1850, der

han tjenstgjort sedan 1833.

4

Gift. 383 med Christina Mathilda
Nettelblad, Potter af inspektoren N. och G. Tran¬

berg. Barn: Christina Gustawa f. 1834. Pal
Jakob f. 1836. Fredrika Wilhelming f. 1840. Eva
Maria f. 1843. Enoch Jonas f. 1845. Mathilda

Helena f. 1847. Petrus Esaias f. 1851.

Gustaf Liljestrom, sond af borgaren Johan L. och

7 , 1810,
Tyre Nilsdotter, föddes i Knislinge
gick i Christianstads skola, blef student 18315 bitra¬

der i Broby.
Adolf Fredrik Lindblad, son af skräddaren Carl

L. och H. M. Wahlgren, föddes i Carlskrona

7.

1812, gick i Carlskrona skola, blef student 1828,
vacanspred. i W. Karup 1858.

*

Jöns Personne, bondeson frän Dagstorp och f.

2. 1812, blef stud. 1831, innehafvare af klockare¬
lägenhet i Billeberga. Död 2½ 1842.

22. Nils Lindstedt, son af skräddaren Jöns L. och In¬
grid Persdotter, foddes i Herslöf 2 1808, gick i
Helsingborgs skola och blef student 1825, vice pa¬
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stor i Akarp 1837—41, i Oppmanna 1842—52, i
Hwellinge 1856.
Gift 1836 med Christine Beate Berling,
dotter af kofferdikaptenen Georg Henr. B. och Elsaa

Chr. Axelsson i Skanör. Barn: Elise Georgia
Axelina f. 1836. Philip Nathangel f. 1838. Georg

f. 1840. Axel Henrik f. 1842. Ingrid Wilhel¬

ming f. 1845.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

Johan Christopher Nordström, f. i Kiaby 1.
1812; fadren war kyrkoherde i Ifö och Kiaby, se¬

dan i Onestad; student, efter skolgäng i Lund, 1829,
kapellpredikant i Eringsboda 1842; past. i Skanör

* 1856, tilltr. 1858. (II. 200.)
Gift 1843 m. Margreta Sophia Brun¬

berg, dotter af kommissarien Anders B. i Twing.

Barn: Thor f. 1845. Gerda Walfrida f. 1849.

Anders Gustaf f. 1851.
21

le

Tuswe Swensson Cederborg, son af bonden
Swen Nilsson och Pernilla Persdotter, føddes i

Knislinge 2½ 1805, gick i Christianstads skola, blef

student 1826, philol. kand. 1831, vice past. i Qwi¬

inge 1849—51.
Gift L. 1846 m. Emma Aug. Löwengren,

dotter af postmästaren L. i Hörby. Barn: Carl

August f. 1849.
u. Edward Grönwall, son af kronofogden Jakob G
och Joh. Normelin, föddes i Fäßberg af Götheborgs

stift 2 1810, blef Kudent 1823, philol. kand. 1834,
rare wid Engelholms pædagogt 1837, predikant

22
2

wid länshäktet derstädes 1842, garnisonspredikant

dersammastädes 1845, innehafware af klockarelägen¬

heten i Reslöf 1848, pastor wid norra skanska in¬
fanteriregem. 1853.
Gift L. 1846 m. Adelaide Math. Ther.

Horn, dotter af ryttm. Gust. H. Barn: Gerda
Charlotta Mariana Adelaide f. 1847. Gustaf Wil¬

helm Theodor f. 1850. Carl Axel Edward f. 1852.
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Anders Conrad Sjöbeck, son af akademieadjunkten

Häkan S. och Andrietta Noren, föddes i Lund 2,
1810, blef student 1825; vice pastor i Ortofta.
Anders Johan Björck, son af kyrkoh. i Trands

Hans Georg B., föddes i Löwestad 1 1813, blef
student 1829, vice past. i Gärdstänga 1838, i Hel¬

singborg 1840, i Bjornekulla 1844, titulär 2 hast
1845, præbendekomminister i Kerrstorp 1848
Gift 2½, 1846 med Selma Helena Hall¬

beck, d. 1854, dotter af prosten H. i Helsingborg.

Barn: Carl Gustaf f. 1847. Anton Emil Georg
f. 1852.

2.

Carsten Andreas Gustaf Asping, son af inspekto¬
ren Ludw. Gust. A. och M. G. Bruzelius, føddes

i O. Torp 18 1807, gick Lunds skola, blef stu¬

dent 1824, innehafware af klockarelägenheten i Lö¬

derup.

Gift 2 1839 med Mathilda Charlotta
Gröngwist, dotter af prosten Israael G. i Lyng¬
by. Barn: Ida Israeling Fredrika f. 1840.
Gustaf Israel Anders f. 1841. Carsten Johan

Ludwig f. 1842. Oscar Birger Eugene f. 1843.

Ahla Selma Mathilda f. 1848. Sigurd Hugo
Ernst f. 1850. Bror Jöns Ludwig Alfred f. 1852.
Ins Pehrsson Thomæns, son af landtbrukaren
Per T. och Karna Waldemarsdotter, foddes i Glim¬

skra 1 1813, blef student 1835, vice past. i Sku¬
rup 1852.

August Ferdinand Carlsson, son af kyrkoherden
C. i Bosjökloster, føddes 21 1814; d. — 1846.

1838 2

Gustaf Ludwig Sylvan, son af handlanden Chri¬

stian S. och C. S. Sandstrom, føddes i Østad 5
1815, blef student 1834, lärare wid skeppshossesko¬
lan i Carlskrona 1837, kastellspredikant i Kungs¬

holmen 1838. Død 1 1851.
Gift m. Sophia Clementina Rhamn, dot¬
ter af tullforwaltaren R. i Carlskrona. Barn:

Theodor f. 1847.
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1. Otto Christian Malmström, son af kyrkoherden

M. i St. Harrie, føddes der 2. 1811, blef student

1828, vice pastor i St. Harrie 1842—45, præben¬
dekomminister i Stäfwie 1846—56.

Gift 2. 1848 med Gustawa Mathilda
Torslow, død 1855; fadren war inspektor. Barn:

Erik Gustaf Paulus f. 1849. Gustaf Fredrik

—

6

f. 1850.
Häkan Palsson Hellman, son af rusthällaren Pal
Christensson och Karna Häkansdotter, foddes i Norr¬

hviddinge — 1813, blef student 1833, vice pastor

i O. Torp 1850.
Gift d. 1851 m. Fredrika Theodora Au¬

gusta Stenbeck dotter af kyrkoh. S. i O. Torp.
Carl Jakobson, f. i Lund 2, 1815, gick i Lunds

skola, blef student 1831, bitr: i Haslöf.

—

Gift 1842 m. Gustawa Bruzelius, dotter

af prosteen Niks B. i Tomarp.

1839 2 Ins Holmøren, son af waktmästaren H. och Kar¬

na Larsdotter, f. i Christianstad 2, 1816, gick i
skola derstädes, student 1833, foreständare for rädd¬

ningsinstitutet i Raby 1840—42, innehafware af
klockarelägenheten i Gjerdslöf 1843, v. past. i W.
Wram 1857—58.

Gift 2 1842 m. Joh. Wilh. Math. Ma¬
rissal, köpmansdotter frän Hamburg. Barn: Joh.

Low. Edla Theresia f. 1852.
27
13

Johan Gillberg, son af smeden P. Gillberg och
Else Jeppsdatter, f. i Weberöd 1 1809, gick i

Lunds skola, student 1828, vier kollega wid Lunds

in
—

skola 1835, v. pastor i Hjernarp 1846—49, tjenstg.
i Gudmuntorp.

Gift 1849 m. Troen Olsdotter, dotter af
gästgifwaren O. Andersson i Margretetorp. Barn:

Hilma Amanda f. 1851.
Daniel Engdahl, son af strandfogden E. och Elina

Persson, föddes i Carlshamn . 1811, gick i skola

derstädes, blef student 1829, innehafware af klockare¬
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tjenst i Qwistofta 1841, titulär vice pastor 1841,

vakanspred. i Qwistofta 1858.
Gift ⅓ 1842 m. Hilda Eleon, Charl. Munck
af Rosensehöld, dotter af prosteen i Qwistofta Daa¬

wid M. af R. Barn: Hilda Eling Dawida f.

1842. Amanda Emilia Julia Desideria f. 1846.
Edwin Alexis Dawid Samuel f. 1848. Bror Ehar¬

hard Swante Ultimus f. 1849.

Nils Lundahl, son af muraregesällen H. Lundahl

och Lucia Nilsdotter, foddes i Christianstad 3,
1811, gick i skola derstädes, student 1831, vice pa¬

stor i Balkkra 1847—48 och 1850—51 under riks¬
dagarna, forbjuden att prestämbetet utöfwa 1858.

Georg Carl Löwengren, født i Christianstad 27
1814; fadren war regementswäbel; student 18315

prebendekomminister i Kerrstorp 1856.
Gift 2, 1843 med Elsa Johanna Flens¬

burg, dotter af prøsten F. i Hwellinge. Barn:
Christinaf 1844. Nils Peter Johan f. 1847.
Georgina Carolina Johanna f. 1849.
Carl Oscar Holmstedt, son af handlanden Olof

H. och Anna Beata Follin, prestdotter frän Ottarp,

föddes i Malm ⅓ 1815, gick i Malmö skola, blef
student 1833, titulär vice pastor 1845, vice pastor i

W. Sallerup sedan 1848.
Gift 12, 1849 med Elsa Fredrika Beata

Follin, dotter af prosten F. i Sjörup.

Fredrik Erman, son af klockaren Peter E. och Hel.
Ahlbeck, foddes i Strö af Frosta härad i 1815,
gick i Lunds skola, blef student 1833, vacanspred¬

i Borlunda 1858.
Gift 7 1842 m. Sophia Josephina Grön¬

wist, dotter af prosten G. i Lyngby. Barn: An¬
na Helena f. 1843. Johan Alfred f. 1847. Fre¬

drik Joseph f. 1850.
Nils Liljestrom, son af borgaren Johan L. och Tyre
Nilsdotter, föddes i Hjersas 2. 1815, blef stu¬

V.

31
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dent 1836, v. past. i Görslöf 1840—44, i Gjerds¬
löf 1853—54 och 56—58.

22. Gustaf Henrik Mkerblom, foddes i Carlskrona 2
1808; fadren war underofficer; gick i Carlskrona

skola; student 1824; tillf. kollega wid Carlskrona

skola 1829, ordinarie 1831, philol. kandidat 1833,
tjenstgjorde som amir. kompastor 1839—49, kyrko¬

herde i Onsaka af Götheborgs stift 1847, tilltrad¬
de 1849.

Gift m. Margreta Dorothea Alexanders¬

son, døtter af prosten A. i Lösen.

Gustaf Abraham Carlsson Molin, f. i Färlof
2 1811, foräldrar; inspektor Carl M. och Joh.
Soph. Vauth; genomgick Götheborgs skola och gym¬

nastum; stud. 1830; v. past. i Fjelkestad 1854—58.

Gift 1848 med Elisabeth Löfgren, dotter
kyrkolerden S. i Hjernarp. Barn: Carolina Mar¬

greta Johanna f. 1849. Carl Gudmund Wilhelm
f. 1850. John Gulbrand Gustaf f. 1852.
Jöns Westerberg, f. i Stro af O. Göinge härad

L 1811, foräldrar: inspektor Swen W. och Kar¬
na Lundström; gick i Malmö skola; student 1829.

phil. mag. 1838; v. pastor i Qwidinge 1847—51,
i Wäsby 1854, i Wälluf 1857, vice stadskommini¬

ster i Helsingborg 1858.
Johan Regner, föddes i Reng 2, 1815; foräldrar:

Kboen Jöns Mänsson och Bengta Trulsdotter; stu¬
dent 1835; tjenstgjorde i Gullarp 1844—54, død

der 1, 1854.

—

Gift 2. 1848 med Olivia Amanda Wal¬
lengreen, dotter af löjtnanten W. och Anna Bör¬

jesson.

Jonas Anders Fast, son af prosten F. i Forslöf,
f. — 1815 i Bästad, student 1834, philol. kandidat

1837, død i Forslöf 2. 1843.
Tuve Nilsson Hasselqwist, bondeson frän Ousby,

f. ⅓ 1816, student 1835; utflyttade 1852 till Ame¬
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rika och tjenstgör wid swenska forsamlingar i Il¬
linois.

Gift 1852 med Eva Cerviin, dotter af hand¬
landen Frans C. i Christianstad.
Albert Joseph Ibohm, f. L 1816, d. 1. 1844.

7. Carl Niklas Ahnfelt, son af prosten A. i Knas¬
torp, føddes i Gullarp 2, 1810, blef stud. 1826,
phil. magister 1835, vice pastor i Bosarp 1842, i
Knästorp 1844, predendekommin. i Hellestad 1849,

pastor i Trands + 1856 tilltr. 1858. (II. 360.)
Gift 7 1843 m. Mathilda Maria Bernhar¬

dina Ekstrand, dotter af großhandlaren Swen
E. i Carlshamn. Barn: Ida f. 1844. Anna Ly¬

dia Elisabeth f. 1846. Otto.

Olof Hallengreen, son af klockaren Hans H., fød¬

des i Frenninge 2 1812, gick i Lunds skola, blef
student 1836, v. pastor i Borreby 1854—55.
Gustaf Alexander Börkholtz, son af skomakaren

B. och Hel. Hempel, föddes i Lund 3 1815, gick

i Lunds skola, blef student 1830, phil. mag. 1844,
vice pastor i Lösen 1849—53, titulär vice pastor

1849, innehaware af klockaretjenst i Lösen 1849—58,
vice pastor i Sölwesborg 1853—57, tillf. lärare
wid Sölwesborgs skola 1857.
Fredrik Gustaf Granfeldt, f. i Markie 2 1815
fadren war vice auditör; student 1833; död som
vice pastor i Qwidinge — 1847. — Gift m. Ul¬

rika Malmgren, prostdotter frän Swedala och
sedermera gift med præsten Tollin i Skabersis.
Anders Mathias Agren, son af rusthällaren Mats

Persson och Karna Jönsdotter, föddes i S. Aby
1. 1815, student 1836, vice pastor i O. Ljungby
1842, i Akarp 1846—49, i Fulltofta 1849—1855.

Gift 1 1846 m. Emilia Aurora Brinck

dotter af kyrkoh. B. i Akarp. Barn: Alma Con¬
stantia f. 1847. Sanna Emilia f. 1849. Fritz

Emanuel f. 1850. Malte Theodor f. 1852.
312
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Jonas Peter Gülich, f. i Lund 2, 1816 foral¬
aldrar; rädman Hans G. och Christina Gullander,

prostdotter frän Brandstad; student 1827, philol.

kandidat 1837, lärare wid Asums pædagogi 1841,
vice pastor i Brandstad 1848—49 och 1851—1858.

Gift + 1842 m. Anna Helena Ekelund
dotter af prosten E. i Brandstad. Barn: Amalia

f. 1843. Ida f. 1845. Ernst f. 1846. Linnaa f.
1848. Hjalmar f. 1840. Oscar f. 1852.
Hans Fredrik Johan Westerberg, f. i Carlskrona

i 1816 foräldrar; hattmakaren W. och M. C.
Lindqvist; student 1832 efter skolgäng i Carlskrona
phil. magister 1841 vice rektor i Christianstad 24
1842, rektor wid Sölwesborgs skola 1843, rektor wid

Helsingborgs skola 1850.

Gift . 1846 med Heloise Gust. Enge¬
strøm, død 1858, dotter af häradshöfd. Carl E.
Barn: Maria Christina Wilhelming f. 1847. Lo¬

wisa Christina Gustawa f. 1850. Hilda Emilia

Rudolfing f. 1852.

Carl Christian Nordstrom, f. i Kiaby 2 1816.
fadren war paast. i Ifö och Kiaby, sedermera i One¬
stad; student 1835 efter skolgäng i Lund, vice pa¬

stor i Wemmerlöf 1849, i Andrarum 1852, i Hör¬
röd 1854.

Gift 2 1850 med Carolina Mathilda

Brunberg, dotter af hofrättskommissarien B. och
Fredr. Dor. Böhme. Barn: Alma Beata Doro¬

thea f. 1852.
1840 24

Swen Emanuel Märtensson, f. i Uppäkra 7
1817 fadren war vice pastor (se p. 463); student
1834. Död 2, 1850. — Gift 1848 m. Maria
Söderberg, dotter af prosten S. i Brönnestad.

2 Axel Carl Jacob Raab, friherre, f. — 1808; stu¬
dent 1823, phil. mag. 1829.
Per Axel Ekdahl, f. i Carlshamn 2 1811, for¬

aldrar: vice pastor Magnus E. och H. C. Sten¬

hoff, stud. 1826 efter skolgäng i Carlshamn; phil.
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magister 1841; tjenstgör sedan 1842 wid Christian¬

stads och Wä forsamlingar; kallad till fjerde prof¬

predikant i Akarp 1858.
Gift 2 1850 m. Anna Christina Ange¬
lin, dotter af vice pastor Mathias A. och C. M.

Schweder.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.
Olof Johan Hellichins, f. i Torrlösa P. 18123

fadren war pastor i Billinge; gick i Malm skola,
blef student 1831, phil. magister 1838, v. pastor i

Billinge 1842, i Hofby 1848, Ystads S. Petri
1850, Skurup 1851, Högestad 1852. Död i Ystad

7 1856. — Gift + 1844 med Wilh. Maria
Pettersson, f. 2 1817, dotter af kyrkoh. P. i

Finja. Barn: Brita Margr. Theodora f. 1844.
Edward Mathias f. 1846. Ingeborg Mathilda f.
1847. Alfred Wilhelm f. 1849.

Karlaman Hoffstrom, f. i Carlskrona P. 1817
fadren war pastor i Twing; gick i Carlskrona sko¬

la; student 1836.

ho Axel Johan Akerman, son af prosten A. i Knä¬

storp, f. i Hellestad 2 1817, gick i Lunds skola,
blef student 1835, vice pastor i Björnekulla 1845,
i Halmstad 1857, pastor wid skanska dragonrege¬

mentet 22 1857.

Gift 2, 1848 med Margreta Christina
Borg, dotter af prøsten B. i Farhult. Barn: An¬

ders Johan Rudolf f. 1849. Axel Fredrik f. 1851.

Wilhelm Georg f. 1853.
Anders Johan Andersson, son af qwarnegaren A.
och I. C. Nilsson, föddes i Kjeflinge i 1817,
blef student 1835, vice pastor i Trands 1847,

i

Ofwed 1848, pa Hwen 1853—56, tjenstg. i Lands¬
krona.

2 Johan Paulin, bondeson frän Algutsboda af Wexis

20

stift, f. 2 1810, student 1831, innehaware af
klockarelägenheten i Hör 1838, v. pastor der 1849.
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Gift 1835 m. Maria Christina Lyckberg,
dotter af handlanden L. i Wexjö. Barn: Bror Per

Johan f. 1835. Jona Ingri Maria Wilhelmina
f. 1837. Jakob. Gustaf Magnus f. 1838. Joseph
Carl Philip f. 1841. Aurora Magdalena Char¬

lotta f. 1845.
Johan Hallengreen, f. i Lund — 1813; foräldrar:
acad. waktkarlen Anders H. och Elna Jönsdotter

student 1829; philol. kand. 1838; titulär v. pastor
1843; vice pastor i Bunkeflod 1846.

Gift 7 1846 m. Maria Christina Ruth,
f. 1818, dotter af rektor R. i Carlshamn. Barn:

Johanna Maria f. 1847. Laura Carolina f. 1849.

Hilda Elvira Sophia f. 1851.

—

1841 1. Lars Abraham Wadstein, f. T. 1805 i Rörum;
2.
føräldrare vice heradshöfd. Abraham W. och H. C.
Rosenberg; student 1822, philol. kandidat 1834;
rektorsduplikant wid Christianstads skola 1835—37,
vice kollega wid Lunds skola 1837—38; lärare wid

skeppsgosseskolan i Carlskrona 1847.
Gift ⅓ 1846 m. Annette Eleonora Jord¬

berg, dotter af kofferdikapten I. och Gunilda Elf¬
wersson. Barn: Thekla Seraphia f. 1847. Ernst

Alarik f. 1849. Thekla Helena Gunilda f. 1854.
Johan Menander, f. i Riseberga + 1807 fa¬
dren war arrendator; student, efter skolgäng i Lund,
1825; phil. magister 1853; tjenstgj. wid Lunds lär¬

dømsskola 1827—30 och wid wexelunderwisnings¬

skolan derstädes 1830—33; extraord. amanuens wid

universitetsbibliotheket 1838, ordin. amanuens 1843
vice pastor i Lomma 1844—52, wid Lunds dom¬
kyrkoförsamling 1852—55, sedan domkyrkoadjunkt.

Gift 2 1844 med Anna Maria Rosen¬
lund. Barn: Helena Maria f. 1851.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

9 Olof Wilhelm Albrecht, f. i Gjerdslöf 2½ 1801
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fadren war vice pastor student, efter skolgäng i

Ystad, 1820 i Lund och 1832 i Upsala.

Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.
Hans Henrik Ringius, f. — 1808 i Silfäkra;

fadren war prost derstädes; student, efter skolgäng i
Malm, 1828; phil. mag. 1838; biträdde i Norr¬

hwiddinge 1841—1857; innehafware af klockarelä¬
genheten i Glemminge 1856, tilltr. 1857.

Skrifter see Lunds stifts matrikel 1854.
Carl August Pihl, f. 2 1818 i Ousby; fadren
war pastorsadjunkt; genomgick Wexis skola och gym¬

nasium; student 1837, innehaware af klockarelägen¬

hetten i Hoby i Blekinge 1848.

Gift 2. 1848 m. Emilia Wulff, dotter af
prosten W. i Hoby. Barn: Nils Henrik Carl f.

1849. Ida Charlotta f. 1852.

2 Abraham Peter Cronholm, son af rädman Frans
C. och B. E. Corvin, prestdotter frän Finja, føddes

i Landskrona 2 1809, blef student 1825, phil.
magister 1829, docens i nord. hist. 1831, e. o. adj.

1834, ord. adjunkt i historien 1838, extraord. hist.

prof. 1849, erhöll afsked frän universitetet 1855.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854; deß¬

utom: Sweriges historia under Gustaf II Adolfs

regering, 2 band.
Magnus Lilieblad, f. — 1811 i Frenninge; for¬

aldrar; rusthällaren Nils Mänsson och Ingar Pers¬

dotter; student 1831, vice pastor i Nobbelöf och
Skifwarp 1852—58; innehafware af klockarelägen¬

heten i Wemmenhög.
Carl Gustaf Brambeck, f. i Wemmerläf Th. 18115
fadren war kyrkoherde der; student 1830; phil. ma¬

gister 1838; husprest pa Børringe 1842; innehaf¬

ware af klockarelägenheten i Gustafs forsaml. 1847.

pastor i Jäder af Strengnäs stift 1851, tilltrad¬
de 1853.

Carl Johan Isak Ekwall, f. i Malmö 7, 1812.
föräldrar; placemajoren Carl E. och Christ. Soph.
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Beckström; student 1831 philol. kand. 1839, tjenst¬

gör ef mer i Lunds stift sedan 1856.

Jakob Alexander Kropp, f. i Hammenhog 2*
1817, foräldrar: gästgifwaren Adolf K. och Maria

Reuterdahl; student 1834; philol. kand. 1839, vice

pastor i Borreby 1855—58, i Hofby 1858.
1842 24l.

Swen Hasselqwist, f. i Sölwesborg 28, 18135

föräldrar; timmerman Er. H. och Ingar Akesdotter:
student 1840; innehafware af klockarelägenheten i

Ousby 1852.
Gift 1857 m. Ewa Christina Sofia Eure¬
nius dotter af prosteen E. i Ousby.

Johan Henrik Grönwall, f. i Ystad 1 1817, for¬
aldrar; sämskmakaren Troed G. och Eina Katring
Lundwist; student 1832 phil. magister 1838; rek¬

torsduplikant i Ystad 1839, vice rektor der 1840;
Köllega wid Lunds Kl. 1842.

Gift 1. 1848 med Julie Adrian, dotter af
prosten A. i Kyrkheddinge. Barn: Johan Theodor
f. 1850. Axel Edward f. 1852. Elin Mariaf.

1854. Augusta f. 1857.

Magnus Olof Brobeck, f. i Sölwesborg i 1818

foräldrar: garfwerifaktoren Nils B. och Kjersti
Nilsdotter; student 1835 lärare wid Gjorloffska

skolan i Landskrona 1847—57; vice paast. i Lands¬
krona 1851—55, i Barkkra 1857.

Gift 1 1847 med Charlotta Mathilda
Jörgensen, d. 1855, dotter af säpmästaren Sören I.
Barn: Marting f. 1848. Carl Olof f. 1849. Au¬

gust Herrman f. 1852.
Ju¬ Magnus Gottlieb Ammilon, f. i Malms 22
1817 foräldrar; fürgaren Carl Magn. A. och M.

H. Hallbäck; student 1834; phil. magister 1841

lärare wid Malm lärdomsskola 1844.
Gift 7, 1848 med Hilda Maria Collin,
dotter af prosten C. i Skabersjö. Barn: Marie

Jeannette f. 1850. Carl Esaias f. 1852. Oscar

Magnus Theodor f. 1853.
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Johan Peter Appelgreen, f. i Swedala L. 1817.
fadren: prost i Stödhaf; student 1835; vice pastor

i Qwidinge 1846, i Skabersi 1849, i Höreryd
1852—1855.

Troed Brodin, f. i Broby af Göinge häraad 5
1818; foräldrar; hemmansegaren Mäns Jönsson

och Hanna Troedsdotter; student 1838; vice pastor
i Landskrona 1855.

Carl Emanuel Trägärdh, f. i Listerby — 1818

fadren: prost i Trands; student 1836 phil. magi¬

ster 1841, vice pastor i Womb flera ar, i Hofby
1857, i S. Olof 1858.
Gift ⅓ 1852 med Charlotta Nelander,
dotter af prosten N. i Högestad.

Nils Hjalmar Bruzelius, f. 2, 1819 i Ottarp;
fadren: prost i N. Wram; student 1837, v. pastor i

N. Wram 1851—52; tjenstg. i Herslöf.

Gift 2. 1847 med Beata Augusta Sö¬

derberg, dotter af prosten S. i Brönnestad. Barn:

Andreas f. 1848. Althea.
Carl Oskar Akerhjelm, friherre, f. i Engelholm

i 1819, foräldrar: (öjtnant Fredrik Magnus A.
och A. D. Miliander; student 1836, pastorsadjunkt
wid finska forsamlingen i Stockholm 1846, extra¬
ord. kgl. hofpredikant; innehafware af Riseberga

klockarelägenhet 1856.
Gift 1. 2. 1848 med Swea Rosina Wret¬

man, d. 1853, dotter af hofrättsrädet Johan W. i
Stockholm. Barn: Rika Minna Rosina f. 1849.

Knut Ossian f. 1850. 2. 1858 m. Johanna Sophia
Karlström, dotter af kyrkoherden K. i Barkäkra.
Skrift se Lunds Stifts Matr. 1854.

2. Johan Christopher Toll, friherre, f. 1816,phil.
magister, har erhällit pa begäran afsked frän prest¬

ambetet.

Swen Malmborg, son af klockaren Mäns Malm

och Sissa Nilsdotter, f. i Qwiinge i 1816, stu¬
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dent 1834, innehafware af klockare= och skollärare¬

tjenst i Christianopel 1851.

Gift 1. 1844 m. Mathilda Lowisa Hintze,
dotter af guldsmed Jonas H. och M. E. Braune

Barns=Maria Cecilia f. 1844. Nils Johan Mag¬
nus f. 1848. Fredrik Ernst Emanuel f. 1851.

2. 1856 m. Carolina Swedman.

Hans Andersson, f. i Flackarp * 1817, foral¬
drar; bonden Anders Smensson och Kjerstin Nils¬

dotter; student 1834, phil. magister 1841, vice pa¬

stor i Gessie 1855.
Skrift: se Lunds Stifts Matr. 1854.
Lars Andreas Trägärdh, son af prosten Smen T.

i Hwellinge och född der 1 1818, gick i Malm
skola, blef student 1835, phil. magister. 1841, pre¬

bendekomminister i Bjereshög 1848—1857, tjenstg.

i Malms.
Gift a 1848 med Anna Maria Broome
dotter af prosten B. i W. Sallerup.
Swen Jakob Morin, son af kyrkoherden M. i

Gammalstorp och född i Mörrum 28, 1818, blef

student 1835, phil. magister 1853, vice pastor i
Knästorp 1852, i Ahus 1854—56, tjenstg. i Chri¬

stianstad.

1843 1

Christian Swensson Hyllen, son af en jordbrukare
och född i Röke . 1813, blef student 1840, inne¬

hafware af klockarelägenheten i St. Harrie, tjenst¬
gör der.
Gabriel Herman Anlin, son af akademibokhällaren
Nils A. (sonson till kyrkoherden Bernt A. i Bös¬

arp och Joh. Elis. Kjellsson, føddes i Lund 2
1818, blef efter skolgäng i Christianstad stud. 1839.

Gustaf Wilhelm Sjöberg, son af prosten S.
i

Söderhwiddinge och f. i Landskrona 2 1818, blef

student 1838, vice pastor i Farhult 1847—50, i
Qwiddinge 1851—56, i Heßlunda 1856—58.
Gift 2 1846 m. Othilda Fredrika Mar¬

tina Borg, dotter af prosteen B. i Farhult. Barn:
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Nils f. 1847. Nicolina Rudolstaa f. 1849. Alma

Helena f. 1854.

Lars Persson Johansson, f. i Asmuntorp L.
1818, foräldrar: Aboen Per Johansson och Sissa

Nilsdotter; student 1840; vice pastor i Akarp.

Johan Elof Oniding, son af prosteen Q. i Nättra¬
by och fødd der 2 1818, genomgick Wexis skola

och gymnasium, blef student 1838, philol. kandidat
1841, amanuens wid Lunds domkapitel 1843, fore¬

ständare for Lunds skolmästareseminarium 1848.
14

a Lars Lundberger; d. 2 1844.
Lars Justus Trägärdh, son af prosten T. i Tran¬

as, foddes i Listerby P. 1820, gik i Lunds skola,
blef student 1838, vice pastor i Balkkra 1844, i

Wanstad 1847, i Ullstorp 1856.

1844 18.

Abraham Fröding, son af kyrkoherden F. i Esp.,

føddes der P. 1818, gick i Malm skola, blef stu¬
dent 1837.
Frans August Bergelin, f. i Carlskrona 7 1819
foräldrar: skomakaren P. O. Bergelin och Ulr. Ju¬
ren; gick i Carlskrona skola; blef student 1839.

kyrkoadjunkt i Carlskrona.
Peter Neander, son af bonden Nils Jönsson och
Kjersti Bengtsdotter, föddes 28, 1819, blef efter

skolgäng i Landskrona student 1840, innehafware
af klockarelägenheten i Billeberga 1844.

Gift 1846 med Hedwig Ingeborg Ahn¬

ström, dotter af timmermannen Häkan A. Barn:
Nils Ehrenfrid f. 1847. Hilma Elisabeth f. 1848.

Häkan Adils f. 1850. Axel Herman f. 1851.

Nils Strömborg, bondeson frän Winslöf och født
8. 1820, student 1839, katechet wid Jacobs och
Johannis fors. i Stockholm.
Börie Magnus Möller, son af hofrättskommissa¬

rien Per M. och Charl. Joh. Malmberg, f. i We¬

rum 2 1820, student 1839.
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Johan Lundblad, son af ryttmästaren Knut L. och
Cecilia Tegman, f. i Engelholm 22, 1820, student

1837, d. 9. 1856.
Märten Wilhelm Pihl, son af pastorsadjunkten
Nils Henrik P. och född i Ousby V. 1820, ge¬

nomgick Wexis skola och gymnasium, blef student
1838, extraord. amanuens wid Lunds universitets¬
bibliothek 1842, phil. magister 1844, andre dom¬

kyrkoadjunkt 1845 —50, prebendekomminister i Husie
1850, død 7 1856. Gift 2 1847 m. Sophia

Josephina Hellstenius, f. 1824, dotter af dom¬
prosten H. i Lund. Barn: Lowisa Christina Pe¬
tronella f. 1847. Wilhelm Gustaf f. 1849. Jakob

Henrik f. 1851. Carl August f. 1854. Märten

f. 1856.

John Fredrik Härstedt, son af inspektoren Math.
H. och Soph. Dählbom f. i Helsingborg . 1819,
student 1838, prebendekomminister i Lomma 1852, i
Fjelie 1858.
Gift 1857 m. Sophia Helena Ekelund,
dotter af prosten E. i Trelleborg.

* Erik Ludwig Lindergren, son af fältwäbeln L. och
Anna Gust. Wilke, f. i Malm 2, 1817, student
1835, innehaware af Ausss klockarelägenhet 1844,

vice pastor i Auss 1853—56.
Gift 2 1848 med Anna Wilhelmina Ul¬

rika Westerström, dotter af prosteen W. i Ausis.

Barn: Anna Christina Gustawa f. 1849.

1a Fritz Molin, son af landtbrukaren M. och Ewa
Charl. Vauth, f. i Färlöf 2 1819, blef student
1838, vice pastor i Nobbelöf 1858.

Gift 1858 m. Emilia Sophia Kallenberg.
Nils Peter Pettersson, som af tunnbindaren P.

och Ottil. Chr. Ljung, f. i Malm 1, 1819, blef

student 1837, vice pastor i Hörby 1847—49, i
Grämanstorp 1850—51, i Riseberga 1851.

Gift ⅓ 1850 med Emilia Sophia Weibull,
dotter af prosten W. i Hörby. Barn: Anders Wei¬
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bull Theodor f. 1851. Henriette Christine f. 1852.
Magnus Alfred Bruzelius, son af prosten B. i

N. Wram, f. i Ottarp 12 1820, student 1837, vice

pastor i Ingelstad 1851—54.
Elias Fridolph Hammar, son af prosten H.

Jemshög, f. T. 1820, student 1838, phil. magi¬

ster 1853, vice pastor i Näsum 1853.
1845

17

14

2.

Nils Lindow, f. 1819, d. 1. 1849.
Per Jönsson, bondson fr. Reslöf, f. 1 1807, stud.

1829.

Johan Peter Hofwerberg, son af prosten Johan H.
i Barsebäck och født der i 1815, blef student 1830,
phil. magister 1838, kollega wid Landskrona skola
1843, bataljonspredikant wid Wendes artilleri 1846.

Gift 2 1847 m. Maria Henriette Aker¬

hjelm, dotter af löjtnanten friherre Fredrik A.
Barn: Johan Gustaf Fredrik f. 1848.
Per Otto Schultz, son af kofferdikapten Peter S.

och Louise Tegman, f. i Lund af, 1821, student
1839, vice pastor i Stäfwie 1857.

Carl Rudolf Wulff, son af prosten W. i Hoby
och född der 2 1822, blef student 1841, v. pastor

i Hoby 1847—49.

2.

Olof Stille, bondeson frän Fjelkinge och född der

* 1817, student 1841, vice pastor i Norra Rö¬

rum 1853, i Norra Wram 1854—56.
Swante Georg Björck, son af kyrkoherden B. i

Trands och född i Löwestad —, 1819, stud. 1839,
phil. magister 1853, tjenstg. i Stoby.

Gift *), 1852 med Mathilda Elisabeth
Jönsson, dotter af prosteen I. i Stoby.

Per Johnsson Engström, son af Abden John An¬
dersson, föddes i Ousby 28, 1820, genomgick
Wexis skola och gymnasium, blef student 1843, vice

pastor i Ullstorp 1853—56, tjenstg. i Kägeröd.

Carl Jacob Collin, son af prosten C. i Glimäkra,
föddes i Malms 18 1821, student 1839, phil. ma¬
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gister 1853, vice pastor wid Lunds domkyrkofor¬

samling 1855.
Gift 1856 med Ebba Adrian, dotter af pro¬

sten A. i Kyrkheddinge. Barn: Carl Martin
f. 1857.

Erik Johan Schütz, son af urmakaren Samuel S.

och C. M. Wernstedt, f. i Carlshamn 22, 1822,

gick der i skola, student 1841, vice pastor i Hjorts¬
berga 1846—49, i Listerby 1849.
Gift 1851 med Christine Cederstrand,

dotter af prosten C. i Hjortsberga.
Carl Johan Brugelius, son af prosteen B. i N.

Wram, f. i Ottarp i 1822, gick i Lunds skola,

student 1841, bitr. i Wallby.

1846 2½ Nils August Aman, son af prosteen A. i Söfde
f. der 2. 1820, gick i Lands skola, student 1839,
innehaware af klockarelägenheten i Söfde 1850.
Carl Magnus Adrian, son af advokatsiskalen i Gö¬

tha hofrätt Lars Samuel A. och E. M. Nordstrom

föddes i Jönköping P. 1821, gick i skola der och
i Lund, student 1840, vice pastor i Söfwestad

1847—48.

Per Torkelsson Lindner, son af skolmästaren P.
Torkelsson och C. E. Rosenqwist, føddes i Hwel¬
linge i 1823, student 1841, vice pastor i Mel¬

langreswie 1854.
Gift 1848 m. Katrina Elisa Pettersson,

dotter af sjökapt. Petter Hansson i Skandr. Barn:

Johan Petter Christian f. 1849. Anna Fredrika
Cecilia f. 1850. Axel Christopher f. 1852.
18472.

Swen Nilsson Frenning, son af riksdagsmannen
Nils Mänsson i Skumparp af Frenninge forsam¬

ling, f. — 1815, gick i Lunds skola, student 1834,
biträdde i St. Harrie 1847—57, nu i Bjereshög.

Georg Wilhelm Landgren, son af ladufogden Nic¬

las L. och Bened. Oberg, f. i Ystad 1 1821,

495

gik i Malm skola, student 1840, v. pastor i Ystads
S. Marie pastorat 1853.
Gift 1853 med Augusta Sophia Wulff, f.

1830, d. 1858, dotter af prosten W. i Hoby.
Johan Molin, timmermans=son frän Carlshamn

och född der 2 1821, student 1841, død i Brag¬

arp P. 1853.
Hans Daniel Johan Wallengren, son af prosteen
W. i W. Ljungby, føddes i Lund i 1823, gick i

Christianstads skola, student 1842, tjenstgör i W.

Ljungby.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.
Nils Andersson Laurin, son af bonden Anders

Larsson och Ingar Pälsdotter, föddes i Stoby *
1823, gick i Christianstads skola, student 1842, vice

past. i Burlöf 1854, i Farhult 1856, i Lomma 1858.
Gift 1856 med Emilia Ahnfelt, dotter af

prosten A. i Farhult. Barn: Ingrid Gabriella

f. 1857.

2 Nils

Peter Grömberg, son af bagaren Swen S.

och fødd i Christianstad 1, 1812, gik i skola der
student 1831, philol. kandidat 1840.
Gift 1853 med Charlotta Höckert, dotter

af Løjtnant H. i Malm.
Olof Christian Tellemak Andren, son af handlan¬

den Christian A. och Joh. Malmqwist, f. i Malm

2½ 1824, gick i skola der, student 1841, utflyttade
till Amerika 1856.
Gift 1856 med Mathilda Pihl, dotter af pa¬

storsadjunkten och klockaren i Husby. N. H. Pihl.

1848 18

Christian Victor Pfarski, son af forwaltaren wid

kongl. flottan Zacharias P. och F. M. Strömholm,
föddes Carlskrona 2 1816, gick i skola der, blef

student 1831, phil. magister 1838, apologist wid
Carlskrona skola 1840, koll. wid samma skola 1847.
Lorenz Andreas Bäth, son af handlanden Jöns

Magnus B. och Ulr. Low. Brinck, føddes i Malm

a 1816, gick i skola derstädes, blef student 1833,
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phil. magister 1841, vice kollega 1840 och ordin.
1841 wid Malm skola, slottspastor i Malms 1849,
past. i Hammarlof 2 1856, tilltr. 1857. (II. 1779.)
Gift 28, 1849 m. Alfhilda Lundblad, dot¬

ter af ryttmästaren Knut L. och Cecilia Tegman

Barn: Hilding Laurentius f. 1851. Albert Ul¬

rik f. 1853.
Knut Killander, bondeson frän Glimäkra, f. —

1817, gick i Christianstads skola, blef student 1842,

v. pastor i Lemmestr. 1856.
Carl August Sunesson, son af inspektoren S. pa

Gyllebog, føddes + 1822, gick i Ystads skola, blef

student 1841, tjenstg. i Oppmanna.
Elias Enoch Sensson, son af trädgärdsmästaren
Swen S. och M. E. Nordberg, föddes pa Bosjö¬

kloster i 1822, gick i Malm skola, blef student
1840, vice pastor i Brunnby 1851, død 2, 1857.

Gift + 1854 med Julia Tengwall, dotter

af direktor O. C. Tengwall och C. M. Lang.
Jöns Victor Constantin Brorström, son af pro¬

sten B. i Borreby, f. 3 1823, gik i Lunds skola,
student 1840.

Christian Olof Herslow, son af prosten H. i Häst¬
weda, f. i Christianstad 2, 1823, gik i skola der,
blef student 1842, tjenstor i Hästweda.

Lars Arvid Bergh, son af hofrättskommissarien

Swante B. och Joh. Sjöstrom, f. i Christianstad
1 1824, gik i skola der, student 1841, vice pa¬

stor i Farhult 1855, i Burköf 1856.
Ephraim Bager, son af handlanden Eman. B. och

Brita Börjesson, f. i Malm 2 1824, erhöll
elementarbildning i Christiansfeld och i en privat¬

skola i Lund, blef student 1841, phil. mag. 1847,
vice pastor i Tygelsi 1849—50, wid Malm Ca¬
roli fors. 1856, tjenstg. wid sistnämnde forsamling.
Gift 2 1849 m. Erika Gustawa Kallen¬

berg, f. 1827, dotter af prosteen K. i Tygelsio och

Clara H. Roosval.
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Carl Daniel Edward Petren, son af mölnaren

Carl Henrik Pettersson och Maria Chr. Rudelius,

f. i O. Ryd af Linköpings stift . 1825, gick i
Lunds skola, blef student 1842, erhöll infödingsrätt
i Lunds stift 1847, extraord. amanuens wid Lunds

univ. bibliothek 1848, phil. mag. 1850, innehaf¬
ware af klockarelägenhet i Borgeby 1853, prebende¬

kom. i Huste 1856.
Gift 1857 m. Charlotta Göransson, dotter

af v. häradshöfding G. i Lund och Petr. Chr.
Brorström.

12 Per Welinder, son af hemmansegaren Per Pers¬
son och Kjersti Bengtsdotter, føddes i Wa 2 1819,
blef efter priv. underwisning stud. 1845, v. past.
i Ystad 1852, i Stängby 1853.
Gift 2. 1851 m. Fredrika Wilhelmina

Hammar, f. 1822, dotter af landtbruk. Johannes

H. och Maria Thulin. Barn: Petrea Wilhelmina

f. 1854. Birger Laurentius f. 1855. Ernst Chri¬
stian f. 1856.
Rudolf Holmberg, son af Landtmät. Joh. Ad. H.

och Sophia Klint, f. i Listerby 1, 1823, genom¬
gick Wexis skola och gymn., stud. 1843, prebende¬

kom. i Hardeberga 1851.
Nils Petter Nyström, son af smeden N. och
Christ. Hobro, føddes i Hyby i 1824, gik i

Malmö skola, student 1843, bitr i Torrlösa.
Carl Abraham Danielsson, son af kronoskogwakt.
D. och Elin Larsdøtter, f. i Lösen 1, 1824, gik

i Carlskrona skola, student 1844, v. past. i Lyngby
1857.
Fredrik Rudolf Rietz, son af skowakarealderm.
Carl Fr. R. och Ulr. Eleon. Malmberg, foddes i
Carlshamn . 1825, gick i skola der, blef student
1842, titulär vice pastor 1854, vice past. i K. Nöb¬

belöf s. K.
August Ferdinand Hallberg, son af guldsmeden

H. och Joh. Bengtin, f. i Christianstad J. 1825,
V.

—
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gick i skola der, student 1844, lärare wid Carls¬

krona forses folkskola 1848, wid amir barnhus¬
skolan 1857.
1849 20

Sewerin Cawallin, son af prosten C. i Borlunda

och född der 2 1820, blef student 1831, phil.
mag. 1841, docens i grekiska spr. 1843, specimine¬

raade for theol. adjunktur 1849.

Skrifter: se Lunds Stifts Matrikel 1854.
Utom de der upptagna: Lunds Stifts Herdaminne
2—5. 1855—1858, och nägra öfwersättningar.
Anders Blomstrand, son af lektor Joh. B. och

Sewerina Rodhe, fodd i Wexis P. 1822, genom¬

gick Wexis skola och gymn., student 1840, phil. mag
1844, theol. docens 1846, predikant wid Lunds
lazaret 1852, missionär i Ostindien.

Skrifter se Lunds 1stifs matrikel 1854; utom

—

de der näund Lucherska Kyrkans Symbolik, 1855.
Gustaf Victor Schaar, son af prosten S. i Fjel¬

kinge, f. i Carlskrona 2 1819, stud. 1838, phil.
mag. 1847, tjenstg. i Glimäkra.
Hans Hansson Thyren, son af bonden Hans Sö¬

rensson och Anna Jönsdotter, f. i Grönby 1817
stud. 1845, v. p. i Huaröd 1853—55, prebendekom¬

minister i Hellestad 1858.
Georg Magnus Kulk, son af juristen Ake K. och
A. B. Dahlstrøm, fodd i Brandstad i 1823, gick
i Malm skola, student 1840, skollärare i Tore¬

kow 1849.

Gift 1850 m. Josephine Christ. Kull, dott¬
ter af kantorn K. i Engelholm.
Swante Petrus Ahlstrøm, son af klockaren A. i

Gjerdslöf och Hel. Hallbeck, f. i Nobbelöf 2
1825, gick i Østads skola, student 1842, slottspastor

i Malm 1858.

7.

Anders Victor Christian Ross, son af prosten

R. i Bosarp, f. derstädes + 1824, gik i Carls¬
krona skola, student 1842, phil. mag. 1847, inne¬

hafware af klockarelägenhet i Kiaby 1855.
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Carl Johan Wilhelm Peterson Bergfors, son af
hofkamrer Jon. P. och Soph. Magd. Riis, f. i

Landskrona — 1822, gick i skola der, student 1839,
vice stadskom. i Landskrona 1852.

Gift 1854 m. Sophia Maria Efwergren,
dotter af prosteen E. Hörby.
Nils Axel Theodor Sjøren, son af hofrättskom¬

miss. Johan S. och Ewa Kemner, f. i Borgeby
28, 1822, gick i Landskrona och Lunds skolor, stud.

1842, tjenstg. i Bärslöf.
Gift 1854 med Cecilia Sehoustrup frän

Köpenhamn.
Nils Jacobsson, son af hemmansegaren Jac. Ja¬

cobsson och Hanna Nilsdotter, f. i Efweröd 29.
1824, gick i Christianstads skola, student 1845, død

i 1854.
Lars Christopher Thulin, son af klockaren Lars

T. och Sophia Kallenberg, f. i Höja 2. 1825,
gik i Helsinghorgs skola, student 1842, død P.
1854.
1850

14
15

Olof Adolf Optatus Warholm, son af prosteen

W. och S. M. Wästfelt, foddes i Warnhem af
Skara stift + 1816, student 1836, extraord. amann.

wid Lunds univ. bibliothek 1842, phil. mag. 1844,

prebendekom, i Uppäkra 1850.
Gift 2 1850 m. Sara Gunilda Wenner¬

berg, dotter af prosten W. i Lidköping. Barn:

Margreta Gunilda f. 1851. Gunnar Olof f. 1852.
Clas Warholm, den forres bror, f. 2, 1821 i

Skara, gick i Carlstads skola, stud. 1839, phil.
mag. 1844, theol. docens 1848, pastor wid Södra

skanska infanteriregementet 1855, kyrkoherde i Slöta
af Skara stift 1858, tillträder 1861.
Gift 1856 m. Mathilda Rudensehöld, dot¬

ter af grefwe Thorsten R. Barn: Anna, f. 1857.

Skrifter: 2 acad. afhandlingar.
Herman Wihlborg, son af kapten Herman W.
320
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och Maria Hammar, f. i Landskrona 20
so 1825,

gick i Ystads skola, student 1842, bitrader i Jemshög.
Malte Carl August Ström, son af kammartje¬

naren Per S. och Lovisa Booson, f. pa Ofweds¬

kloster 2 1826, gick i Lunds skola, stud. 1844,
innehafware af klockarelägenhet i Widtsköfle 1857.
Gift 1857 m. Louise Quiding, dotter af pro¬

sten Q. i Nättraby.
20

2 Swen Johan Nilsson Heimer, son af v. härads¬
höfding B. Nilsson och Hel. Katr. Borgström, f. i
Sölwesborg 28, 1826, gick i Carlshamns skola,
student 1845, v. past. i Bjereshög 1857—58.

1851 — Johan Ludwig Bong, son af bokbind. C. L. Bong

och Ewa Charlotta Holst, f. i Christianstad 1
1824, gick i skola der, student 1842.

Nils Peter Nordborg, son af traktor Jöns Nils¬

son och Marg. Nordberg, f. i Malm 2, 1825,
student 1846, innehafware af klockarelägenhet i W.
Ahlstad 1853, tjenstg. i Malmö.
Gustaf Christian Björck, son af kyrkoh. B. i Tran¬

as, f. i Löwestad § 1826, gick i Lunds skola, stud.
1844, biträder i Kjellstorp.

4

2 Mäns Abraham Böös, son af kyrkoh. B. i Raf¬

lunda, f. i Hör ⅓ 1818, gick i Malm skola,
student 1838, innehafware af klockarelägenheten i
Balkkra 1845, v. pastor der 1853—54 och 1856
58.
Gift 1852 m. Maria Charl. Berlin, dotter

af prosten B. i Balkskra.
Nils Johan Christian Eftergren, son af prosten

E. i Hörby, f. i Harlosa 2 1826, gik i Lunds

skola, student 1845, bitr. i Hörby.
August Ludwig Christopher Sjöberg, son af pro¬

sten S. i Söderhwiddinge, f. i Landskrona 2.
1826, gick i Lunds skola, student 1845, v. past.

Söderhwiddinge 1854—58, tjenstg. ännu der.
Frans Emil Oscar Kock, son af stadssiskal K.
och U. P. Berg, fødd i Carlshamn i 1828, stu¬
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dent 1847, vice pastor i Helsingborg 1857—58,

tjenstg. i Farhult.
Alfred Benedictus Nilsson Heimer, son af v. hä¬
radsh. B. Nilsson och H. K. Borgstrom, f. i Söl¬

wesborg 2, 1828, gick i Carlshamns skola, stu¬

dent 1847, kapellpredikant i Eringsboda 1858.

1852 29

Carl Johan Larsen, son af prosten L. i Brägarp,

16

f. i Helsingborg 2 1821, gick i Lunds skola, stu¬

dent 1842.
Peter Andersson Rosen, son af bonden Anders

Häkansson och Elna Persdotter, f. i Bjereshog 2
1823, student 1846.
Per Rönbeck, son af bonden Häkan Bengtsson och

Hanna Larsdotter, f. i Jemshög ⅓ 1824, gick i
Carlshamns skola, student 1847.

Lars Jacob Löføren, son af kyrkoh. L. i Hjernarp
och född der i 1825, gick i Lunds skola, student

1844, tjenstgör i Sølberga.
Abraham Rasmusson Kjellander, son af bonden

R. Hansson och Sissa Bengtsdotter, f. i Fjelkin¬
ge 2. 1825, gick i Christianstads skola, student

1845, v. pastor i Sörby 1853.
Carl Wilhelm Appelgreen, son af prosteen A. i
Stödhaf, f. i Swedala 2 1826, gick i Lunds skola

student 1845, bitr. i Stödhaf.
Herman Christopher Engene Lindqwist, son af
tingsnotarien L. och E. D. Segerström, f. i Lund

2 1826, gick i Østads skola, student 1845, biträ¬

der i Efweröd.
Johan Christopher Bring, son af prosten B. i
Arrie, f. i Ossid i 1829, gick i Lunds skola, stu¬
dent 1847, bitr. i Tullstorp 1852—58.

1853 2.

Malte Carl Joseph Eurenius, son af prosten E.
i Ousby, føddes i Ofwed 2 1821, gick i Lunds

skola, blef student 1839, phil. mag. 1844, v. koll.
wid Landskrong skola 1846, i Malms 1847, ord.

lärare wid sistnämnda skola 1849.
August Wilhelm Hagens, son af landtmätaren
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Johan H. och Chr. Pramberg, født i Mällby ?
1826, gick i Lunds skola, student 1847, v. past. i
Ossio 1854. Döb d. 1857.

Johan August Malmøren, son af skomakarealder¬
man Nils M. och B. C. Boman, f. i Christian¬

stad 1 1829, gick i skola der, blef student 1847,

biträder i Raflunda.

2.

Olof Christian Holmqwist, son af klockaren Ake

H. och Soph. Wæström, f. i Gumlösa 2 1821,

gick i Christianstads skola, student 1839, phil. mag.

1847, vic. lärare wid Sölwesborgs skola 1843,
ordinarie 1845, kyrkoherde i Träne 2. 1858, tilltr.

1859. (V. 109.)
Häkan Häkansson, son af nämndemannen Häkan

*

Häkansson och Maria Märtensdatter, f. i Widt¬

i Kiel.

skiske 2. 1825, gickstads skla, student 1845.

Dog 18 .

2

Göran Ahlgren, son af landtbruk. Joh. Christ. A.

och Anna Lindstrom, f. i Christianstad i 1828,
gick i skola der, student 1847, bitr. i Köpinge.

27.

Anton August Appelqwist, son af riksdagsfull¬

mägtigen i bondeständet Gust. Bernh. A. och Ceci¬

lia Jonsdotter, föddes i Hjortsberg 1. 1827,

gik i Carlskrona skola, blef student 1846.
Hans Andreas Flyborg, son af handlanden H. A.

Flyborg och Joh. Dor. Platzman, f. i Helsingborg

a 1828, gick i skola der och blef student 1847,

tjenstg. i Efwerlöf.
Jöns Nilsson Mellander, son af bonden Nils

1. Nilsson och Joh. Jonsdotter, f. 1 Mälleberga 12
1830, gick i Malm skola, student 1850, v. past.

Backaryd 1853.
1854

* Peter Fredrik Carlsson, son af klockaren Gust.
Carlsson och Hel. Phil. Dahlberg, f. i St. Kö¬

pinge i 1827, gik i Ystads skola, student 1846,
v. past. i Kyrkheddinge 1854, i Asum 1855.
Jöns Christian Ewald Akeson Lundgard, son af

radman A. Akeson och Joh. Soph. Lenander, f. i
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Cimbrishamn 28, 1827, gik i Ystads skola, student

1848, tjenstg. i W. Sallerup.
Anders Nystedt, son af klockaren Mats Matsson
och Anna Andersdotter, f. i Rennelanda af Elfs¬

borgs län 28 1819, gick i Wenersborgs skola, blef

student 1846, erhöll infödingsrätt i Lunds stift 1856.

7. Folke Wilhelm Sjøbohm, son af borgmäst. Christ.
Jac. S. och H. C. Kindgren, f. i Carlskrona 3,

1821, gick i skola der, student 1839, phil. mag. 1844,
v. kollega wid Carlskrona skola 1843, ord. lärare

wid samma skola 1848.
Gift 7 1849 med Sally Göthilda Aspe¬

green, dotter af kronobagaren Gust. Cast. A. Barn:

Folke Jacob Theodor f. 1850. Christian Casten
Göthe f. 1851. Hanna Sally Charlotta f. 1852.
Christian Heideman, son af smeden Dan. Chr. H.

och Metta Larsdotter, f. i Harlösa P. 1819, gik i
Lunds skola, student 1840, innehaware af klockare¬
lägenheten i Tommarp.

Paul Henrik Paulsson, son af wagnmakaren Jöns

Pählsson och Boel Nilsson, f. i Lund 2 1827

gick i Lunds skola, student 1847, tjenstgör i Glim¬
kra.
Gustaf Adolf Collin, son af prosten C. i Skaber¬

sid, f. 3 1830, gick i Lunds skola, student 1847,
huspred. pa Skabersjö.
1855 1 Carl Wilhelm Norström, son af fältkamrer N.

och Christ. Smith, f. i Christianstad 2 1829, gick
i skola der, student 1848, bitr. i Billinge.
Johan Johansson, son af bonden Joh. Iwarsson

och Katr. Isaksdotter, f. i Söderhwiddinge ? 1829,

gick i Lunds skola, student 1848, huspredikant pa
Lungby.
7

Anders Wilhelm Mauritsson, son af inspekt.

Anders M. och Ulr. Bergmann, f. i Winslöf 28
1827, gick i Christianstads skola, student 1847, v.

past. i Hällaryd 1856.

2.

Andreas Bruzelius, son af prosten B. i N. Wram,
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f. i Ottarp + 1824, gick i Lunds skola, student

1840, phil. mag. 1847, extraord. bibliotheksaman.

1849, theol. kand. 1855.
Swen Libert Bring, son af prosten B. i Arrie, f.

i Ossio 7 1826, gick i Malm skola, student 1844,
phil. mag. 1850, theol. kand. 1855, theol. docens
1856, lazarettspred. i Lund.
Pehr Johan Pihlstrand, son af hemmanseg. Jöns

Sörensson och Kjersti Olsdotter, f. i Hellinge
7.
1816, gick i Malm skola, student 1840, lärare wid

allm. barnskolan i Lund, tjenstg. i Hellestad.
Nils Wennerberg, son af husmannen Mäns Knuts¬

son och Karna Bengtsdotter, f. i Walinge V.
1826, gick i Helsingborgs skola, student 1848.

5.

Jacob Otto Henrik Bergqvist, son af theol. prof.

der B. i Lund, f. der 1831, gick i skola der,

— student 188, tjensig 1 Raby.

22.

Magnus Christian Herrlin, son af skolmäst. Pe¬

ter H. och Metta Mänsdotter, f. i S. Willie 18
1818, gik i Østads skola, student 1838, phil. mag.
1844, lärare wid Christianstads skola 1846, pastor
wid Wendes artilleriregemente 1857.
Carl Christian Rothstein, son af gartermästaren

John R. och Katr. Eriander, f. i Helsingborg .

1819, gick i Lunds skola, student 1835, phil. mag.
1844, lärare wid Christianstads skola 1848.
Gift med Maria Andersson.

Magnus Victor Bruunström, son af kaptenen B.
och C. L. Nobelius, f. i Stora Harrie i 1824,

gick i Lunds skola, stud. 1842.
Gift m. Augusta Hjelmberg, dotter af kyr¬

koherden H. i Wanstad.

7.

Peter Lundberg, son af timmerman L. och Kjersti

Olsdotter, fødd i Christianstad2. 1825, gik i
Christianstads skola, blef student 1845, tjenstg. i Fosie.
Åke Insson, son af boen Ins Bengtsson och

Nilla Persdotter, f. i Hästweda 7 1830, gick i

Christianstads skola, student 1849.
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Carl Johan Brock, son af skräddaren B. och I.

M. Pettersson, f. i Lund 2 1831, gick i skola der,
student 1850, bitr. i Mörrum.

1856 24

Nils Adolf Estberg, son af guldsmed Axel Gabr.
E. och Joh. Mar. Wahlman, f. i Carlskrona 2.

1823, gick i Carlskrona skola, student 1840, phil.
mag. 1847, ord. lärare wid Carlskrona skola 1852.

Nils Andreas Björkman, son af swarfwaren B.

och Charl. Kjerrulf, f. i Grämanstorp 2, 1826,
gick i Lunds skola, student 1847, duplikant wid

Carlskrona skola 1852—1855, slottspastor i Chri¬

stianstad 1858.
Per Larsson Lindsid, son af aboen Lars Nils¬

son och Karna Olsdotter, f. i Tygelsis + 1826,
student 1848.

Lars Anders Petterson, son af skolmäst. Carl P.
och Cecilia Andersson, f. i Lund 21 1827, gick i
Lunds skola, student 1846, bitt i Höja.

284.

Holser Anders Witt, son af amir. past. W. i
Carlskrona, föddes i Carlskrona + 1818, gick i

Carlskrona skola, blef student 1835, phil. mag. 1841,
v. notarie wid Lunds domkap. 1842—44, konrektor

wid Malm skola 1843, kyrkoherde i Helsingborg)

1858, tilltr. s. A.

Gift 1 1846 m. Sara Schultz, dotter af
sjökapten S. och Lov. Tegman. Barn: Ingr. Lov.
Sophia f. — 1847. Peter Otto Holser f. 1848.
Gustaf Henrik f. 1, 1849. Emilia Wilhelmina

f. 22, 1851.
Skrifter se Lunds stifts matrikel 1854.

Bengt Andersson, bondeson, f. i Helsingborg 2
1823, gik i skola der, student 1839, phil. mag.
1847, duplikant wid Helsingborgs skola 1845, kol¬

lega wid Østads skola 1849, rektor derstädes 1850.

Gift 1. 1850 m. Helena Wilhelmina Ro¬

mare dotter af färjemannen R. i Helsingborg.

Simon Olof Hendeberg, son af guldsmed H. och
Christ. Rödding, f. i Helsingborg ⅓ 1821, gick i
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skola der, student 1839, phil. mag 1844, v. rektor
i Helsingborg s. K., duplikant i Ystad 1845, v. rek¬

tor der 1848, ord. kollega 1850.
Gift 2 1851 m. Hulda Charlotta Bolin¬

der, dotter af tullförwaltare B. Barn: Olga

Petrea Wilhelmina f. 1852.

2.

Anders Fredrik Cronhamn, f. i Lund 2 1813,
nädärsprest i Espi 1858.

1857 28

Nils Petter Wilhelm Wallengren, son af prosten
W. i W. Ljungby, f. i S. Willie P. 1828, stu¬

dent 1849, tjenstg. i Balkkra.

Frans Wilhelm Petersson, f. 22 1831, student

1851, tjenstg. i Carlshamn.
2. Johan Theodor Ekelund, son af inspektor Johan
E. och Anna Steenberg, f. i Anderskaf 22 1827
gik i Østads skola, student 1848, tjenstg. i We¬

sterstad¬
Bengt Walerius, son af bonden Per Bengtsson

och Elna Eriksdotter, f. i Hofby 1, 1833, gick i
Lunds skola, student 1853, vacanspred. i Löwestad
1858.

in Henrik Samuel Brandt, son af kyrkoh. Lars Joh.

B. i Ortofta, f. der 1, 1833, gik i Lunds skola,
student 1851, tjenstg. i Norrhwiddinge.

Johan Fredrik Brandt, den forres bror, f. 28,
1834, student 1852, tjenstg. i Wanstad.
27

2 Anders Thulin, son af bonden Jöns T. och Kjersti
Swensdotter, f. i Werum 1 1824, gick i Chri¬

stianstads skola, student 1853, tjenstg. i Lösen.
Abner Theodor Larsen, son af prosteen L. i Bra¬

garp, f. i Ingelstad —, 1830, gick i Lunds skola,
student 1851, tjenstg. i Tullstorp.
1858 □
1.

Nils Anton Johan Wingreen, son af prosteen W.
i S. Rörum, føddes der 2 1835, blef student efter

skolgäng i Lund 1854, tjenstg. i S. Rörum.

4. Carl Johan Ekelund, f. i Jemshog 1831, stud. 1853.
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1 — 3

Forandringar,
hwilka icke forut i detta arbete kunnat upptagas, hafwa

inträffat wid:
Biskopsämbetet, I. 214.

W. Faxe dog 2 1854 och eftertraddes + 1855 af H.
Reuterdahl, I. 242, som 2½, 1856 utnämndes till

arkebiskop i Upsala, hwarefter J. H. Thomander, I.
408, blef biskop i Lund 2 1856.
Domprosteriet, I. 243.

Sedan det stätt ledigt 1852—55, da H. Reuterdahl

war statsräd, blef det efter hans utnämning till biskop

forklaradt ledigt till ansökning, och E. G. Bring, I.

409, utnämndes till domprost 22 1856.
Hellestads pastorat, I. 265.

A. N. Sundberg utbytte detta pastorat mot Uppäkra 1858.
Kyrkheddinge pastorat, I. 376.
C. F. Adrian dog 2 1854, och M. Borgström, V.

29, blef pastor har i 1855, tilltr. 1856.

Uppäkra pastorat, I. 409.

Efter E. G. Brings befordran till domprost war pa¬
storatet ledigt till ⅓ 1858, da det öfertogs af A. N.

Sundberg, I. 265.
Bjereshögs pastorat, I. 415.
E. S. Bring dog 2. 1855, och J. Friberg, II. 199,

blef pastor här 1, 1856, tilltr. 1858.
Mellangreswie pastorat, II,82.

H. Schartau dog 2. 1857.

Hwellinge pastorat, II. 121.
N. J. Flensburg dog P. 1857.
Hammarlöfs pastorat, II. 179.
M. A. Schmitt dog i 1855, och L. A. Bath, V.

495, blef past. har 22 1856, tilltr. 1857.

Skanörs pastorat, II. 199.
Efter J. Fribergs transport till Bjereshög blef I. C.
Nordström, V. 478, past. här 7 1856, tilltr. 1858.
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Espi pastorat, II. 256.

N. Loven dog 1 1858.
Gustafs forsamlings pastorat, II. 263.

J. S. Nibelius dog, 1856, och L. Feuk, V. 1774,
blef pastor har i 1857, tilltr. 1859.

Trans pastorat, II. 360.
J. Ternström erhöll transport till Fjelkestad 1855, och

C. N. Ahnfelt, V. 483, blef pastor här — 1856,
tilltr. 1858.

Prostämbetet i Frosta härad, III. 1.
S. Nilsson dog 2 1858, och J. P. Ramberg, III. 25,

blef tillf. prost 7 1858.
Borlunda pastorat, III. 75.
S. Nilsson d. som ofwan.

Prostämbetet i Färs härad, III. 95.

J. N. Quiding dog ½ 1858, och I. O. Berggren,

III. 102, blef prost — 1858.
Löwestads pastorat, III. 124.
J. N. Quiding d. som ofwan.
Brandstads pastorat, III. 139.

I. Benzell dog i Lund 7, 1856, och C. Lindeblad,
III. 311, blef past. här 12, 1857, tilltr. 1858.

Wombs pastorat, III. 153.
G. A. Wigren, V. 240, blef pastor har i 1856, till¬

trädde 1857.

Forsta stadskomministraturen i Landskrong och Wadensid

pastorat, III. 294.
E. M. Werlin dog 2 1858.
N. Swalufs pastorat, III. 311.

Efter C. Lindeblads transp. till Brandstad blef stadskate¬

cheten i Götheborg Josua Colliander, smäl., f. 1822,

pastor här d. 1857, tilltr. 1858.
K. Nobbelöfs pastorat, III. 318.

G. H. Aulin dog 10 1857.
Qvistofta pastorat, III. 327.

H. S. Akerberg dog 7 1858.
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Helsingborgs, Wällufs och Raus forsamlingars pastorat, III.

362, 363.
Efter P. Wieselgrens transp. till domprosteriet i Gö¬

theborg 2 1857, hvilket tillträddes i s. K., blef H.
A. Witt, V. 505, pastor i Helsingborg . 1858, och

I. C. Wadstein, III. 366, pastor i Wälluf och Raus

s. d.
Prostämbetet i Ingelstads härad, IV. 76.

P. N. Anglin, dog 2 1857, och I. G. Eckerbom,
IV. 113, blef prost + 1857.

Hofby pastorat, IV. 92.

P. N. Anglin d. som ofwan, och L. G. Hoffstedt,
V. 474, blef pastor har 18, 1858, tilltr. 1860.
W. Karups pastorat, IV. 257.

C. C. Eberstein dog i 1858.
Prostämbetet i W. Göinge härad, IV. 301.
W. Wahlqwist flyttade 1858, se III. 267, och F. Hor¬
ney, IV. 335, blef tillf. prost 1858.

Akarps pastorat, IV. 363.
J. Nyman dog 2 1857.
Träne pastorat, V. 109.

O. C. Holmqwist, V. 502, blef pastor här 2, 1858,
tilltr. 1859.

Listerby pastorat, V. 248.

M. Sjöberg dog 2 1858.

Nägra rättelser och tillagg.
Forsta delen.
Sid. 3. Att ärkebiskop Absalon egentligen hetat Axel ar icke
historiskt bestyrkt; først frän 15de och 16de ärh. har man

säkra exempel pa ett dylikt namnombyte. Ifr. Nord.

Univ. Tidskr. II. 1, 24 ff.
og

20. Christen Pedersen öfwersatte hela bibeln. Ifr. Kir¬

kehist. Samlinger II. 3. 394 ff. Kbhvn 1854. Han war

icke prest i Helsinge, men wistades der hos en anförwandt.
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Sid. 21. Biskop N. Palladins war redan 1544 gift i Tysk¬
land och hade tre barn. Sonen Peder fick 1556 ett

kanonikat i Lund.
og 62 r.. 5 nefr. Prosten Nissenius war icke i egenskap af

riksdagsman i Stockholm 1680. Inga prester fran Lunds

stift deltogo i detta ars riksmöte. Ifr. Bexells Bidr.
till Sw. Kyrkans och Riksdagarnas historia, f. 104.
9

108. Ordet Högstsalig“ lärer forst bliswit brukadt i
Carl XI's skrifwelse angende klagodagen efter dr. Ul¬

rika Eleonoras död; der foreskrifwes att presterna i bönen
borde säga: Hennes Majestät, wär allernädigsta, nu

högstsaliga Drottning, i stallet for Lär christendoms¬
syster“. Lunds domkapitel kallar henne blott salig“
sitt bref 22 1693, hwari presterna formanas Latt, for
att contestera sin sorg, ga med flor pa haftarna och hälla

sine hustrur till at bruka tarfelige och erbare kläder“
og

162. Bland biskop Engestroms barn är uteglömd: Ul¬

rika, f. 1746, d. og 1829.
9

216. H. Spandemager war født i Malmö; fadren hette

Ole och war troligen spannmakare. —Samma sid. Att
Peder Lauridsen bliswit uppgifwen sasom pastor i Lund

samtidigt med Spandemager, härleder sig frän en oriktig
interpunktion i biskop Mogens Madsens leswerne, af ho¬

nom sjelf uppsatt pa danska, men i latinsk öfwersättning
tryckt jemte hans Series episcoporum Lundensium
Det heter der, att Mogens Madsen blifmit prestwigd

1550 af Frans Wormersen, Ladsistentibus et adjuvan¬
tibus Lectore Theologo P. Laurentii, Parocho Lun¬

dens, Dans Joh. Spantlemager m. m. Säkert bor
skiljetecknet efter Lundens utstrykas och orden parocho

Lundensi hänföras till Spandemager.
og

217. Dä utg. af detta arbete, i strid med andra forfat¬
tare, t. ex. C. G. Brunius (Beskr. öfwer Lunds dom¬
kyrka, 2 uppl. s. 258), uppgifwit att Mogens Madsen
aldrig warit pastor wid Lunds Domkyrka, sä bor detta

ytterligare upplysas. I Mogens Madsens nyßnämnda

leswernesbeskrifning uppgifwes ikke att han haft ifräga¬
warande ämbete, men wäl att han 1571 efterträdt Span¬
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demager säsom Presbyter in Torne Herredal, Ofwer¬

sättaren har säkert här ätergifwit det danska provst
med Presbyter hvilket plägar betyda sockenprest. Att
Mogens Madsen 1578 icke war pastor i Lund, kan man

sluta deraf, att han pa titelbladet till sin Veries epi¬
scoporum Lundensium, som da synes wara afslutad,

kallas Lector Theologie, theol. lectoratet war nem¬

ligen icke förenadt med pastorsbeställning wid domkyrkan.

Att han 1584 icke war pastor i Lund, upplyses af hylinings¬
fullmagten for detta är, och att han eiheller war det 1586

synes deraf att i handlingarna rörande mester Jacobs

dödsdom (se hans biographi i detta arbette II. 274 ff.)

forekommer mester Oluf“ säsom sognepræst i Lund¬
Sid. 226. Dä utg. uppgifwit att Chr. Papke 1682—1688
warit ei blott pastor i Lund, utan ocksädomprost, sa har
det skett med anledning deraf att P. i Lunds ordinations¬

bok pa mer än ett ställe kallas for Larchipræpositus“.
Enl. Brunius, anf. st. siddan 337, war B. Humerus

troligtwis den første pastor i Lund, som hade titel af

domprost.
Samma sid. Enl. Brunius, anf. st. sid. 305, blef Gabriel
Lundberg 1682 2dre theol. prof. och swensk pastor wid

Lunds domkyrka. Säkert menas biskop Hahns swäger

Gabriel Lundeberg, som war pastor i Wäckelsäng af
Wexjo stift 167584. Ett bref frän Hahn till E. Lind¬

schöld af är 1681 innehäller att H. till th. professor fö¬
reslagit Emag. Gabriel, i afsigt att derigenom betaga

en annan incapabel person all tanka derpä, men att mag.
Gabriel torde helst wilja stanna wid sitt pastorat. Att

han icke emottog professionen och pastoratet i Lund är

alldeles säkert, ty han war 1682 riksdagsman for Wexis
stift, och fortfor att wara pastor i Wäckelsäng ända till
1684. — Enl. Brunius, anf. st., war prof. Linnerius

tysk pastor och prof. Dalhem swensk pastor frän 1689 till

1692, da, efter Dalhems död, Linnerius blef swensk pastor,
och ingen tysk pastor mera tillsattes.
og

245. Oluf Swanne blef prest 1639.

, 253. Augustinus Andersson har et warit stadskomminister,
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men hade betjenat Lunds hospital och Räby socken i 12
ark, da han afsattes 1645 for lägersmäl, begänget un¬
der hans enklingsständ; begärde 1648 hos konungen re¬

stitution till prestämbetet, enär han ei lärt nägot annat,
hwarmed han kunde fortjena sitt uppehälle; Bisk. Winstrup
tillstyrkte ansökningen, men man känner icke, huruwida

den bifölls, eller ef.
Sid. 254. P. Binberg war westgöthe och prestwigdes + 1716
till tjenstgöring i Raby.
og

255. I. E. Barfoth blef prest 1769.

og

260. Morthen Jörgensen prestwigdes till pastor i Hel¬

lestad 1 1640.
og

263. J. Hedenskog blef student 1716 och prestwigd —
17729.

og
og

9

265 r. 5 nefr. stär 1851, läs 1852.

267. Söffren Jörgensen prestwigdes till pastor . 1653.
282. Andr. Nicolai blef student 1656 och prestwigd ?

1669.
og

287. L. N. Bager prestwigdes + 1657.
294. J. H. Schreil prestwigdes 28, 1711 till tjenstgöring

og

i Osterslöf. — O. Denell prestwigdes + 1729 till
tjenstgöring i Mällby.
296 r. 10 fr. st. 1843, läs 2. 1842.
og
og

i

302 r. 15 st. 2 l.. 22, 1792.
305. Att Olof Bagger kallas domprost, torde wara

felaktigt; utg. har i denna uppgift fölit Stähl, Biogr.
Underr om Lunds professorer. — Oloff Parsson prest¬

wigdes — 1665 till paast. i Bonderup.
og

og

319. P. Winding blef student 1689 och prest . 1705.

336. N. Hjorth war troligast ikke søn af Fredrik H. i
Auss.

og

341. J. N. Stenhoff war magister och prestwigdes L.
1762.

og

343. H. H. Tinckel kallas Coronensiis och prestwigdes till
komminister i Swedala T 1640. — Niels Hansen

prestwigdes till komminister i Gjerdslöf 7 1650.
og

349. G. Wisingh prestwigdes 12 1673 till komminister
i Söderhwiddinge.
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Sid. 358. M. P. Kraghprestwigdes

7, 1651 till kommi¬

nister i Orkelljunga.
„

359 r. 11 st. 1676 1. 1677.
360. G. Hyphauff blef student 1705 och prest 28, 1711.

og

371. M. Ottesson prestwigdes 28, 1657 till tjenstgö¬

ring i Bjellerup.
372. H. P. Melby prestwigdes 1 1674.

og

373. H. Torslow prestwigdes 2 1713.
381 r. 12 och 13 nfr. stär: warnegaren Jonas S.

og

Hästad; l. Radman Christopher S. i Lund.
383. O. Hinstrom prestwigdes 1 1705 till tjenstgö¬

og

ring i Silfäkra.

388 r. 4 nfr. tillägges: Gift P. 1842 m. Helena

og

Maria Ahlqwist, prestdotter frän Womb. Barn:

Christian Henrik f. 1844. Christina Maria Elisabeth
f. 1848.

og393. L. Brumberg prestwigdes + 1714.

af

„

407 r. 11 nefr. st. 1805, 1. 1807.

af 2

412. M. P. Hobro prestwigdes + 1655 till commi¬

nister ædis primarie Lunde nee non in Biellerup et
Räbyk — S. s. C. N. Holbeck prestwigdes 1, 1675.

og 415 r. 1 nfr. st. 1843, 1. 1844; s. r. 1847, 1. 1850.
419. A. Kahl blef student 177200 och prest . 17729.

* 421

r. 3 nifr. tillägges: Gift 1796 m. Sara Helena

Bodin.

Andra delen.
Sid. 39. M. H. Torslow prestwigdes + 1674 till tjenst¬

göring i Malmö.
og
og

40. A. Nolen prestwigdes + 1704 till regementsprest.
41. H. Frost blef student 1722, prestwigd ⅓ 1729 till

tjenstgöring i Köpinge. —S. s. r. 16 I. 1, 1746.
r.. 26 1. Th. 1757. —r. 33 1. 1. 1770. — r.. 35 1.

14 1789.
og
9

*

42. I. Carsman prestwigdes d. 1777.

47. Lars Palm blef prestwigd2. 1780.
48. J. N. Ponget prestwigdes i Lund 1, 1724.
V.

33
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Sid. 49. J. F. Hoth prestwigdes 2, 1731.
og

54. P. Bäck blef stud. 1713, prest 2 1721. — r. 14

st. * 1. 1.
og

55 r. 13 st. blef sedermera; l. blef P. s. K. prest¬
wigd till¬

og
og

60. O. Bering blef stud. 1710, prestwigd S 1721.
63. Christen Hansson prestwigdes till komminister i

Arrie , 1659.
66 r. 8 st. 1691, 1. 1691 — prestw. till

og

67. A. Tiliander prestwigdes 28, 1700.
69. O. Blomelius blef stud. 1705, prestw. 2, 1712.

og
og

og

70 r. 13 st. 17738 l. 2 1738.
75. C. G. Nykiörck war født 28 1697, blef student

1719, prest 2. 1722. — r. 5 nfr. st. 18, 1. 2.
83. Chr. Kundtzon, prestwigdes till pastor i Ingelstad
og

12, 1650.
og

87. S. Frandzön prestwigdes till pastor i Foste 28.
1645.

„ 88. J. Flensburg prestwigdes + 1677.
„ Sr. 14 st. — 1. 2.
„ 98. Ewa Charlotto Liebmann war gift med kyrkoh.

Petræus pa Ifö; se V. 99.
104. Jens Aars prestw. till past. i Kerrstorp, 1666.

105. M. Sommar prestwigdes § 1703.
113. P. Stuure prestwigdes till pastor . 1681.
2)
28
116 r. 14 nfr. st. —
l. — — s. 118 r. 7 st.
1

28
I.
7.

og

124. I. Bering hade en son benämnd Lars, som blef
student 1736, och en dotter Margreta, g. m. inspektoren

I. Rundberg.
og

130 r. 13 nfr. st. Nilsson l. Hansson. — S. s. H.

Hagman prestw. till pastor i Reng 18, 1678. Hans
dotter Katrina war gift 1. m. Bengt Fredriksson, borg¬

mästare i Skanör, 2. m. rädman Werner derstädes; In¬

grid war g. m. løjtn. J. F. Stolt.

og 144 r. 15 st. Hans Nilsson, las Nils Hansson.

„ 146. P. Hegardts son Lars war tullinspektor i Lund.
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9148. Nils Hansson Cimbres prestwigdes till pastor i

Slägarp — 1656.
og

151. B. Tydell prestwigdes . 1721 till tjenstgöring

i Slägarp.
9

155. D. Jacobsson prestwigdes 7, 1640 till tjenstg.
Lomma.

157. O. B. Santesson, f. 2, 17725 i Broby, blef
prestwigd 2 1751 till tjenstg. i Nobbelöf.
9,

158 r. 13 st. P. 1. 2.

161 r. 4 st. — 1. 1.
og
164. S Sylvins prestwigdes + 1700.
166. G. Swanholm blef student 17720, prestwigd 2

og

1730. — r. 16 I. — 1735. — r. 7 nefr. 1. 7 1744.

og 181. U. Staafs son Petrus blef stud. 1718.

189 r. 15 st. — 1.256.
„

193. Hans Nielsen, prest i Falsterbo, war 1530 wid

herredagen i Köpenhamn.
210 r. 41 nfr. st. 1690, 1. 1699.
og

221. O. Mandorff bleff g. 1. 2. 1731 m. Brita
Falkman, som dog 1 1733; 2. 2. s. K. m. J. K.
Brandt.

og

228. I. C. Trägärdh har i Onnarps dopbok, wid an¬

teckningen om ryttaren Castens barn 1780 tillagt: For
min sjukdoms skull war Casten tilsagd att d. 24 komma
upp med barnet till dop här i Gjerdslöf, men oförmo¬

dadt kom han d. 23 p. m. da jag, som omöjligen kunde
fa antingen stöfwel eller sko pa och faledes ei wara kläd¬

der, mäste, det mig aldrig wid presterlig forrättning händt,
wara utom andra prestkläder an Calott och krage. Detta

war nu, rebus sie stantibus, indifferent. Men hwad gör

icke ähörares egensinnighet Barnet war kommet och
borde ef foras odöpt tillbaka“
og

258. I. C. Trænovins sick ett pastorat pa Seland,
men klagade 1680, at det war sä litet, att han ei kunde

lifnära sig der.
*

260. M. Fabricii soner Jöns och Johan bleswo stu¬

denter 1734. Om Jacob Fabricius se sid. 441.
330
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Sid. 300 r. 10 nefr. tillagges: Troligen är han den Johan
Steensön (son af guldsmeden Sten Pedersen i Köpen¬
hamn), som af herredag blifmit dömd forlustig sin befor¬
dringsrätt till prestlägenheter, formedelst han imod sin

standsplikt haffde ladet sig till slagsmaal forstaa, sin ret

med en degen at forsicte och som 1641 anhöll att äterfä
sin befordringsrätt och presterade bewis att han blifrit
student 1632, rest till Holland och Frankrike, aterkommit
1638 och 1639 tagit theol. examen samt derwid befunnits

hafwa gjort god profect. 1656 begarde han kgl. tillätelse
att emottaga annat pastorat, om han dertill bleswe lagli¬

gen kallad.
og

303 r. 3 nefr. st. 21 1. 2.
327. A. Mortensön uppgifwer i en ansökning om

og

lönförbättring 1641, att han warit pastor i Oja 37 Kr

och forut nägra är medtjenare i Ystad. Biskop Winstrup
intygade att Dja pastorat war mycket litet.
329. P. Hagström hade en son som war medicine dok¬
og

tor, och 2 döttrar, Petronella, d. i Lund 1857, och
Charlotte, som ännu leswer.
og

337 r. 1 st. Daniel, l. Claudius.
341. M. Sundii son Petrus blef student 1749.

og

I. C. Julii aldste son Gustaf blef student 1768.

Tredie delen.
Sid. 24 r. 4 tillägges: Sonen Johan Magnus war pastor

i O. Torp.
og

25 r. 1 nfr. st. 1798, 1. 1793.

130. Fru Litholander, fodd Liljenstrahl, berättas
og

hafwa warit forlofwad med en, som sedan blef kung, och
med en som blef riksräd. Hem den sednare war upp¬

gifwes ei; den forre war den bekante kungen pa Corsica,
Theodor von Neuhoff, som lärer warit i Lund i sällskap

med Görtz. Som prestfru skall hon for sina visiter pa

herrgärdarna lätit forse en bondwagn med ett stort kar,

hvilket skulle forestalla souflett.
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Sid. 159 r. 4 tillägges: g. m. sadelmakaren Scharffenberg i
Lund.

246. I. M. Göddick kallades till pastor af fru B.

„

Scheel for Ortofta socken, men L. Harrie socken utöfwade

sjelf sin kallelserätt, enligt kollationsbreswet, som sinnes i
Ortofta pastorsarchiv.

275. Prosten Stræthovins lär hafwa forfattat: Ett

og

kort och grundadt skriftmätigt betänkande om trolldom, sa¬

tans forbund med en ond menniska, om trullfolk och de¬

ras bortfarande, sammankomster, mältider, forwandlingar,

gemenskap, otukt, wäkselbarn, spädomar, samt spökelse,
skatters och läkedomars skande, spiritibus familiaribus
och fast om hela satans magt uti den otrogna hopen; tje¬
nande wid denna werdens sista tid Gud till ära och be¬

römmelse, gudfruktigom till lärg och underrättelse, ogud¬
aktigom till warning och forskräckelse, utur den heliga
Skrift och ätskillige theologorum samt andra berömme¬

lige och trowärdige authorers skrifter colligeradt och fore¬

staldt af Andr. Joh. Stræthovio Bexell, Bidr. t. Sw.
Prestersk. o. Riksdagarnas hist. III. 158.
456. S. Follins dotter Anna Beata war g. m. handl.

9

Olof Holmstedt i Malmö.

Fjerde delen.

Sid. 206. Det war eiI. Kjerrulfs dotter, utan hans son¬
dotter, som war gift med swarfwaren S. Björkman.

Ifr. V. 455.
9
og

289. F. Botsaces son Fredrik blef pastor i Röke.
383. P. Lyckas dotter Brita Katrina war gift med

pastorsadjunkten och klockaren i Nosaby Lars Feuk.

Femte delen.
Sid. 1 ar uteglömd: Jacobus Olai i Ahus, prost i Willands

härad 1584.
25. Prosten Schultz son Gustaf Carl Fredrikf. 1770.
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Sid.. 43. Carl Gustaf Bjugg war fødd i fadrens sednare

aktenskap.
52 r. 8 nefr. st. dotter, l. stydotter.

og

58. Till rättelse af uppgiften om L. Rönbecks barn

og

hänwisas till hans blographi s. 442 f.
76 r. 14 nefr. tillägges: Engela Sophia, g. m. pro¬

og

sten Sonnberg i W. Ljungby.
82 uppgifwes genom mißtag att prof. Stähl hällit tal

og

ofmer prosten Bjugg och hans fru; de citerade orden

yttrades wid prosten J. P. Herslows och det hustrus

(s. 14) begrafning.
171 r. 17 st. 1775, 1. 1755.

og

238. Carlskrona tyska fors. gjorde 1769 ansökning hos

*

K. M. att f Nättraby till ständig anner. Forsamlingen

deröfer hörd, Lutlät sig, att da Wättraby pastorat läg
1. under Tyska forsamlingen i der Francks tid, da blef stun¬
dom sentroch stundom bittida gudstjenst, ehuru messan

alltid utlystes till kl. 11. Utom det beswäret att skicka
till staden efter prest, som da icke alltid war till sinnan¬

des; hwarföre forsamlingen ingalunda wille wara Tyska

fors. underlagd, hafwandes aldrig oredigare härstädes
tillgätt, in da for tiden. (Ur Sockenstämmoprot., med¬

deladt af kantor Paulsson.

244 r. 13 nefr. st. Ringius, l. Ring.

og

291 r. 11 nefr. st. 1574 1. 1584.
og

305. Jonas Pedersen är troligen den Jon. Petr. Ble¬

og

chingus, som — 1658 prestwigdes till tjenstgöring wid
armeen.

*

464 r. 10 st. — 1. 2.

37

*
Nägra statistiska uppgifter rörande presterskapet

i Lunds stift *).
Under tiden frän 7, 1560 till 2, 1577 wigdes i Lunds

stift, som da innefattade 290 pastorator med 615 kyrkor, 235
*)Införda i tidningen Snäll=Posten“ ar 1857; har hafwa dock näg¬

fra uppgifter bliswit corrigeraade. Med afseende pa deras tillförlitlighet
ifr sid. 425.
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prester, eller i medeltal icke fullt 14 ärligen. Ungefür 40 af
dessa har utg. icke funnit omnämnda säsom kyrkoherdar i Skä¬

ne eller Blekinge, men det torde kunna med säkerhet antagas,

att de fleste icke dött säsom obefordrade; nägra torde nemligen

hafwa warit paastorer i nämnde landskap, fastän minnet deraf
numera forswunnit, och nägra kunna hafwa wunnit befordran

i Halland eller pa Bornholm.
Under biskop Winstrups 42 tjenstär, 1638—1679 wig¬
des 494 prester, eller knappt 12 Krligen. Af dem wunnd öf¬

wer 50, allts 10 procent icke befordran till pastorat i Skäne

eller Blekinge, men nägra bland desse kunna hafwa fätt pa¬
storat i Halland eller pä Bornholm, hwilka landskap under en
del af ifrägawarande tid tillhörde Lunds stift. — Biskop Hahn

wigde 1681—1687 96 prester eller nära 14 ärligen, och af
alla dessa dogo endast 4 utan befordran till ordinarie tjenst.
Att ett sä stort antal behöfde ordineras under dessa är, ogk¬

tadt minskningen af pastoraternas antal, forklaras deraf, att
mänga pastorater 1681 hade warit ledigg i flera ar, till fölid
af innehafwarnes död eller öfwergäng till Danmark under

krigsren.. 1681 ½, prestwigdes 25 nya kyrkoherdar. — Bi¬

skop Chr. Papke ordinerade under 5 är 66, eller 13 ärligen;
de aldraflesta woro redan utsedda till ordinarie lägenheter, och
endast 4 eller 5 dogo utan fast anstältning. — Under biskop

Steuchii 21 ambetsär wigdes 274 prester, altsa ungefür 13
hwarie är, och nägot öfwer 12 procent af dem wann ingen
befordran. — I biskop Linnerii tid ordinerades ett nägot

større antal, nemliggen nära 14 ärligen, 250 pa 18 Kr. An¬
talet af dem som ei wunno befordran, blef ock nägot større
an forut; det uppgick nemligen till öfwer 14 procent af de

prestwigdes antal. — Frän 1734 till 1740 ordinerades 54,
allts blott 8 pä Kret, men ickedestomindre blef öswer 20 pr.
af dem utan befordran. — Biskop Benzelius wigde paa ar
113 prester, altsa 16 Krligen, och bland dessa wann likaledes

20 pr. ingen befordran till pastorat. Antallet af obefordrade

prestmän hade nu sä skats, att biskopen wid prestmötet 1744

fann sig foranläten, att bedja presterskapet om Fräd pa hwad
sätt att forekomma de mänga Comministri i stiftet, hvilket
antahl redan wore ansenligare och større än nägot hwar lärer
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sig forestallas Frän forra hälften af 1700talet kan man alltsa
datera uppkomsten af en talrikare och mera rörlig adjunktorps

med sämre ekonomiska wilkor, in under den foregende tiden,

da adjunkter forordnades endast till ställen, der de werkligen
behöfdes, och sällan kringflyttades samt merändels ätnjöto in¬

komsten af eng socknen, när pastoratet bestod af twä socknar.

Oaktadt den rikligare tillgängen pa prester hade de i kyrkola¬

gen foreskrifna weckopredikningarna enligt 1744 ärs synodal¬
handlingar wid denna tid kommit ur bruk pa de flesta ställen.
Under 27 är wigde biskop Engeström 423 prester, eller 15
a 16 pä Kret. Ar 1751 ordinerades 45, 1752 31, 1753 36

o. s. w., och pä hela 1750talet 210, eller 21 Krligen.
Af

dessa 423 prester wunno 160 eller 38 pr. aldrig nägon be¬

fordran. (Jfr. I. 170). — Under biskop Celsii tid prestwig¬
des icke mer än 12 a 13 ärligen, men bland de 209, som or¬

dinerats 1778—1794, bleswo likwäl omkring 70 eller nära 33

pr. utan befordran. — Frän 1794 till och med 1800 prestwig¬
des endast 10 for hwarze är, och 25 pr. af hela antalet dogo

obefordrade. Under närwarande ärhundrades forsta ärtionde

wigdes 130 prester, 13 for hwarie är, och 38 eller nära 30

procent, dogo obefordrade. Under andra artiondet ordine¬
rades 147, altsa nära 15 for hwarie ar, och af dem hafwa

36, eller 24½ pr. icke wunnit nägon befordran. Frän 1821
till 1854 wigdes foga mer än 12 prester for hwarie är.
Alltifrän börian af 1700talet har de ordinerades antal
warit for stort i förhällande till vacanserna wid ordinarie

prestlägenheter inom stiftet, och det sa mycket mer, som Lunds

stift alltifrän des forening med Swerige nästan hwarie är
emottagit nägon eller nägra inflyttande prester frän fra Swe¬
rige. Under decenniet 1847—56 hafwa ärligen i medeltal 8

befordrade och 2 obefordrade prester afgätt.
De som pa 1730talet befordrades till pastorat, hade i
medeltal uppnätt 37 ärs Alder och tjenstgjort ungefür 10 Kr.

Trettio är forut bleswo de fleste først säsom utnämnde kyrko¬

herdar prestwigda, men trettio är sednare wanns befordran i
meddeltal først efter 18 ärs tjenstgöring och wid 43 ärs Alder.

Förhällandet ar for närwarande ungefür enghanda. 1749 fun¬
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nos i stiftet 33 obefordrade prester, som tjenstgjort öswer 10

ar; nu ungefür 100.
Om man jemfor antalet af prester med solkmängden, sa
wisa sig under olika tider ganska olika forhällanden. Den

talrika ordinationen kring medlet af forra seklet foranledde ett

werkligt öfwerslöd pa prester. 1782 uppgick antallet af tjenst¬
göringsskyldige prester i Lunds stift till 465, och da stiftets folk¬

mängd den tiden swärligen war større in 270,000, (jfr. Cron¬
holm, Skänes pol. hiist. II. 491) sä funnos blott 600 menni¬

skor for hwarie prest. Omkring 1830 funnos 350 prester for
425,000 menniskor (se Lunds Stifts Matrikel 1832), altsa
ungefür 1210 personer for hwarie prest. Nu utgör stiftets folk¬

mängd 550,000 och presternas antal 420; saledes sinnas 1300
menniskor for hwarie prest. Sistnämnde antal blir ytterligare
skadt, om man frän presternas antal afräknar 30, hvilka af

en eller annan anledning äro tjenstlediga; de für man 1410

menniskor for hwarie prest.
Biskop Hahn ereerade 4 titulärprostar, biskop Chr. Papke

ingen, Steuchius 10 och Linnerius 16. Under ären 1845—
54 utnämndes 60 titulärprostar. Ar 1735 funnos 9 sädang i
Lunds stift; 1854 deremot 100.
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Afvasker,
Ahlstad Fru, * *
Westra,

Albo harad,
Allerum

* *

* * * * *
*

* * * * * * *

*

* * *

Anderslöf.

Andrarum, *
Annelsf, *

* * * * * * *

* *

*

Araslöf,
Arrie,

*

* * *

*

Asarum,

* * * * * * *

Ask

* * * * * * * *

Antorp,

* * * * * * * *

Aug.*

* * * * * * * *

Broby,*

III. 132.

****

*

Bromma,

III. 367

Brunnby *

* * * * * * * * *

V. 350.

Bragarp,
Bräkne härad,

I. 416.

V. 268.

IV. 12

Brönnestad,*
Brösarp,

IV. 446.

Bunkeflod,

* * * * * * *

Burlsf,

* * * * *

III. 195.
III. 297.

* * * * *

* * *

Bärslöf,

Bastad,

III. 386.
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III. 264.
62.

II. 343.
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II. 215

V. 269.

IV. 399.

* * * **
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II.
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II. 155.
IV.

*
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V. 195. Brandstad,
II. 155.

* * *

IV.

II.

2.
49.

I. 388.

* * * * * * *

* * * * * * * *

*

IV.335.

III. 439
V. 291.

V. 93.

Bückaskog.

V. 180

Borrige

II. 256.

Auss,W.162

Barp,

II. 162.

Carlshamns pastorat,

V. 271.

222.

Backaryd,* * * * * * * *

V.

Balkskra,

II. 300.

Baldringe

* * * * * * * *

Bara härad,
og

* * * * * * *

ocken,*

Barkkra,

* * * * * *

* * * * * * ** *

og

II. 349

Benestad,

* * *

Bjellerup,

Bjereshög.

* * *

I. 358.

IV. 274.

Billeberga,
Billinge,

* *

IV

46.

IV.

39.

I

409.

Dalby

III. 202.

Dalköpinge,

IV. 157.

II

Bonderup.

Borgeby,

*

* * * * * * * *

Borlunda,* *

Borreby, *

* * *

Bosarp,

Bosjökloster,

* * *

* * * *

* * * * * *

E
Eswerlöf
Esweröd,

IV

142.

Ekeby.*

IV

62.

I. 259.

* * * *

* * * *

II. 185.
V. 134.
V. 103.

V. 226.
* * * * * * * * *

* *
* * * * *

Eljaröd

Elleholm
Emitslöf

III.

64

Engelholm,

IV.

70

Eringsboda

II. 338

*

* * * * * * *

Degeberga, * * * *
Djursd,* * *

134

I. 258. 265
I. 325.
*

* * * *

* * * * **

Borrige,

250

III. 109.

*

III. 254.

Dagstorp,

III. 302

III. 116.

Boderup

17.

Timbrisham,

Bjorka

* *

2.

V

Cimbris,

IV.

Bjørnekulla,

stadskomministratur

196.

V

243

IV. 149

Bjuf

V. 174.
V

Christianstads pastorat
*

V. 167.

V. 167.

114.

Bjära härad

Bollerup, *
Bolshög,

stadskomministratur

Christianopel

V. 285.

I

IV

II. 330

Bjeresie,

tyska fors.

9

II. 202.

Beddinge, Lilla

Blentarp,

Carlskrona swenska fors.

I. 335.

III. 230.

Barsebäck,

stadskomministratur

Esarp

*

* *

* *

I267.
V. 115.

III. 414.
IV. 12.

V. 298.
IV. 399.

IV. 281.
V. 242.

I. 265. 370.

III. 183.

Eskilstorp

II. 73.

III. 55.

Esphult.

* * * * * * * * V. 160.

* * * *
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Espinge,
Eps, * *

III. 26.

* *

Ginge härad Westra ... IV. 304.

II. 251.

* * * * * * * *

Østra, IV. 398.

og

Gorsløs,

I 381.
* * * * * * * * * *

Falsterbo
Farhult,

* * * * *

Farstorp,
Felestad,

* * * * *

* * * * *

Fina,
Fjellie*

II. 192.

* * ** * * *

* * * * *

* *

* * *

Hellinge,

* * * * * *

Fjærestad,
Flackarp, *

** * * * * *

Henninge, *

* * * * * * * * *

die,

IV 342

Hammarlunda,*

* *

* * * *

84.

Hannas

V. 249.

Frillestad

III. 414.

Frosta härad

III.

1

I. 270.

III. 214

Hærlsse

III. 76.

* * *

Harrie Lilla

III. 245.

Storg.

III. 248.

Haßlebssarp,

II. 239.
II.

Hedeskoga

II. 110.

*

III. 26.

Fulltofta,

Helsingborg pastorat
stadskomministratur
Hemmesdynge,
**

III. 334.

Herrestad härad

H. 25

IV. 209

Färingtofta,

Stara

og

Fröf

IV. 441

III. 25

Et härad,
Frkuld,
*

* * *

III. 363.
II. 270.

II. 338.
* * —

Ostra

Hersløs,

IV. 133.
III. 298.

V. 245.

Heßlunda

IV. 258

Hjernarp

III. 434.
IV. 285.

IV. 426.

Hjersas
V. 318

Summer
Genarp,

* * *

I. 336.

327.

I. 259

Hellestad,

„

Fuglie,

Forslöf *

IV. 122.

* *

Harjagershärad,

og

86.

IV. 122.

Hardeberga

III. 119.

II.

II. 129

III. 76.

*

L. 1774.

V.

III. 367.

III. 450.

—

Hammarlof

Hammenhög,

III. 139.

Fridlefstad,

Stora

78.

397

III. 45.
* * *

V.

I. 422.

* * * * * * *

Foste,
Frenninge

Hammar,

I

* * * * *

Føgeltofta,

III. 311

III. 439

* * * * * *

* *

Hallarsd
palmstad

I. 331

* * *

Felkestad,

III. 396.
IV. 394

V. 226.

Hjortsberga
Hoby

I. 286.

Gessie, *

II.

V.

291.

Gislöf.

II. 185.

Hofby

IV.

89.

Gjerdslöf,

II. 223.

Hofterup

III. 230.

Gadsat,

See
Gimkra

Glumslöf
Erde

* *

Gryt.

*

Gramastorp,

Grønby.

* **

*

Guald,

Holmby

III.

99

Hof,

IV. 251.

405.

Huard,

II. 104.

Hurswa,

III. 319

II.

82.

I.

4

*

* * *
* * * *

*

Gumldsa,

V. 125.

III.

Hwellinge,

III. 328.

Zwitaby

IV.

II. 215. Hyllie

II. 49.

III.

49.

Haslö.

59.

Hastad,

III. 189.

II. 134.

I 286.

Häglinge,

* * * * * * *
* * * * * * *

IV.

386.

Hällaryd,

V.

47

Hästweda

II. 256.

Högands,

Högestad,

Gers harad,

*

III.

87.

V. 101.

*

* * * * * *

16.

I. 347.

II. 179.

Göddeld.

II. 110.

*

Hwen,

Gylle
* *

59.

II. 58.

Husie,

Gustaf Adolf
Gustaf,
Gedstänga,

87.

IV. 201. Hyby.
V.

Edmuntorp
Gullarp.

51

IV.

IV. 258.

Ostra

og

IV.
IV

Glostorp

73.

Hs. *
Höja,

*

III. 33.

*

III.

386.

* * * * * * * *

III.

V. M.

IV

* * * * * *

II. 349.

235.

IV.

181.

I. 336, Hököpinge II.

62.

* * *
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Hørup

V. 129
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* * * * * * * *

Høreryd,

9.

IV 342
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Hörröd, *

III. 38.
III.
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IV.

77.

III.
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S.

III. 328
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Igelssa,

* *
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II.
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*
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V
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V.
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*
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III.
*

195.

*

II. 348

og
Kropp

* *
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V.
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* *

Listerby

86.

I. 422.

* * * * *
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IV. 413.
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III
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II.
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III.
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IV

*

III. 119.
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Maglarp,

* * II. 121. 128.

Maglehem,

V. 129.

MalmsS. Petri

II.

stadskomministratur
Caroli,
og
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og
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E

* *
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Munkarp,

* * **

*

II.

43.

IV. 335.

78.

IV. 16.

V. 304.
IV. 281.

III. 38.

* * *

IV. 321.

Mällby

Mölleberga,

I. 358.

* *

Mörarp,

* *

M

* *

* * * * * * * *

Med.

* * * * *

Neslinge,

III. 408

V. 298.
IV. 113.

* * * * * IV. 312.

Norrhwiddinge,
Nosaby,
* * *
Nyms,

35.

II.
* * * * *

* * *

2.

II.

V. 210.

Mellangreswie,
Mellby, *

77.

V. 180.

**

Löwestad,

2.

I. 325.

Löderup,

* **

* * * * * *

* * * * *

* * * ** *

Näfwitshög,

* *

Nas

* * *

Näsum

*

Nättraby

* * * *

*

Nobbeld,

* * * * * * * *

* * * * * * *

III. 254.

V.

17.

V.

84.

I. 416.
III. 189.
V. 324.
V. 234.

I. 318.

II. 295.
IV. 46.

og

et

9.

I.336.

Ostra

i

I. 253.
V. 192.

*

Lyngby

Lösen,

I. 243.

III

*

Lyckeby,

333
1.

Lunds biskopsämbete,

Bese

* * * *

III. 311.
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I. 281.

Odarslöf,
Oderjunga,

*

23.

Skeglinge,

IV.

Omfjo härad,

III. 165.

Onslunda

II. 353

Oppmanna

V

69.

Ottarp,

III. 453.

Onsby.

IV

413.

Oxie härad,

II.

1.

I.

409.

og

socken,

IV. 127.

*

Qwerrestad,

IV.

Qwidinge,
Qwiinge,

Qwistofta,*

218

IV. 433

III. 319.

* * * * *

III. 124.

** * * *

III. 64.

Skegrie

* * *

II. 295.

Skifwarp,
Skreflinge,

III. 170.

Westra
Skurux

* * *

*

Skarby

* *

** *

Slimminge
Sager Lilla

* * *

IV.

Ramdala,
Ramsäsa,

V. 176

* * * *
* *

Kaus.

III. 102.
III.

Rebbelberga,

2.

362.

IV. 274.

* * *

Reswinge

I

256.

III. 221.

Remmarlöf
Reng,
Reslöf,

II

129.

III

176.

V.

Rinkaby

47.

Riseberga

IV. 209.

Ritskatslösa,

III.

IV. 226

Ryg,

Rabelöf,
Raby

434

V. 211.

Runneby

V

**

*

Röddinge

* *

Röke,*

harad,*

Rörum

og

* * *

Södra*

Snarestad * *

* *

Röstänga,*

*

*

*

249.

II. 300.

II. 239.

Starby

IV. 181.

Stenestad,

III. 445.

Stiby

IV.

66.

IV. 370.

Stoby,
Strö.

* *

* * *

og *

III. 83.
III. 183.
IV. 441.

Ströswelstorp,

*

Sturk

V. 192.

Stängby,

* *

Swaluf

IV. 162.
288.

I. 302.

I. 296.

Stäfrie,
Stödhaf

* *

Norra

* * *

III. 166.

III. 307
I. 342.

Swedala

V. 125.

Sienskop,

II. 264.

Swenstorp,

III. 298.

Sæby

Söderhwiddinge,

28

I. 267.

IV. 139.

Spjutstorp

Sürslö¬

I. 381.
III. 264.

Söfde. *

III. 109.

45

Söfwestad,

33.

Sölwesborg,

III. 202.

Sönnarslöf,

IV. 176.

H. 92.

Sörby.

IV. 386.

III

*

102.

II. 303.

(V. 127.

III. 268.

III.

** * *

243

274.

II. 148.

Stara

Smedstorp,

IV. 348.

IV

* *

Norra*

og

III.
V

Rödeby,

og

I

78.

58.

II.

II. 148.

Solberga,

Naflunda,

II.

II. 109.

härad,

Skytts

II. 170.

V. 144.

Skepparslöf,

IV. 176.

* * *

III. 83.

* *

Skartofta,

Olof, S

Pehrstorp,

Skarhult

IV. 218.

II. 343.
V. 340.

V. 115.

Sallerup

* *

—

WestraIII. 221.

Ostra III.

Sandby.
* * * * * * * * *

Saxtorp,

* * * * * * * *

Silfäkra, *

* * * * * * * *

Sillhöfda,

Simlinge,
Sibrup,

IV.

370.

III.

215.

I. 256.

* * * * * *

V. 249

* * * * * *

II. 162.

* * * *

Skabersid,
Skanör,

**

2.

I 270

* * * * * * *

*

*

*

* * * * * * * *

* * * * * * * * * *

II. 310.
I. 363

II. 192.

Tirup

*

*

Tjornarp,
Tofta,

Tolänga,

* * *

* * * * * * * *

IV. 321.

III. 96

II. 170.

* * * * *
* * * * * *

IV. 51.

* * * * * * *

IV. 291.

Torham

*

Torna härad

Torp, Ostra

III. 32.
III. 297.

* * * * * *

Tommarp,

Torekow, *

* *

* * *

*

* * * * * * * *

V. 203.

I. 215.
II. 243.
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Torrlia,

Torup.

Tossis.

III. 170.
IV.348.

* * * * * * *

Tostarp,

* * * *

Tosterup,
Tottarp

2.

IV.

* * * * * *

* * *

IV. 288.

* *

* * * * * * * *
* * * * * * * * *

IV.

9.

I

378.

II. 353.

Trands,

2.

Westra

VII

Ostra

V. 108

Vags
2

V. 68.

* * * * * * * * *

V. 102.

* * * * * * * * * * *

Wlinge,
Walluf,*

III. 403.

III. 362.

* * * * * * * * *

III. 378.

Wsby.

II. 121.

Trelleborg

IV. 139

Tryde

V.

Trine,

Tullstorp,
Twing

*

Tygelsid,

**

Mad, S.
og

V.318

* * *

Marie

H. 314.

S. Petri

II. 330

stadskomministratur II. 327.
II. 92. Zireköpinge, III. 450.
V. 240.

* * * * * * * * * *

og

* * * * * *

* * * * * * * * * I.

Törringe,

108.

II. 24.

* * * * *

—

sana, *

363.

Aby, Södra

Alstorp,*

* * * * * * * * * W. 142.

Uppäkra, I.

* * * *

Badensid,*
Wallky,

397.

III. 287.

* * * * * * * *

Norge.

*

*

Wallkara,

* * * * * *

Banke,*

* * * **

Wanskad.*
Weberød, *3
Wedby,

IV

62

V

92.

I. 303.
IV. 38.

* *

III.

* * * *

96

III. 145

* * * *
*

II. 278.

Ahus

V. 32.

Aar
og

* * * * * * * * * * *

L 78.

V.

Aryd, og 287.

Asbo harad, NorraIV. 192.
J. Sødra IV. 148.
Sm

III.

V.

132.

144.

IV. 201.

*

II. 201.
Wemmenhog härad,* * *
I III
Ofraby.
Westra, ** * II. 230
og
III. 124.
Oswed,
II. 230
Ostra
*
Wemmerlof,
IV
2. Bja,
II. 327.
* * * * * *
* * * * *

Werum

* *

*

Westerstad,
Wiby

* *

Widtsksfle,*
Wiken

* * * *

47

V. 134.

III. 378.

Willands

härad, * * * *
Willie, Södra, * * * * * *
Wimmerlof, *

363.

159

V.

* * * * * *

* * * * * * *
**

IV
III.

* * * * * * *

V.

1.

II.

288

II. 174

Oljehult,* *

Onestad,

*

Snnarp,*

* * * * * * *

* * * * * * * *
* * * * * * * *

V. 291.

IV. 303.

I 2.

Drig.

III. 287.

Orkelljunga,

IV. 226.

Ortened,

IV. 45

Orn.*

* * * * * * * * *

II. 286.
Winslöf, IV. 312
XI. 248. Ortofta, III. 245.
Wisseltofta,A. 38. Bd. IV. 237.
* * * * * * * * * *

Birke,

Wittsis.IV.

359.

Blitt¬ III.

139.

III. 145.
Bomb,
* *
Bram, Norra IV. 149.

Osterslö. V. 73.
Ostraby. M. 189.
Ostra härad, V. 166.
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Personalregister.
Anm. Man har anseett onsdigt atthar upptaga en mängd personer,
hvilka icke haft näget egentligt tillnamm och om hwilka intet eller foga
annat in namnet och ett ärtal forekommer i detta arbete.
Abelin, Hans Mattsson V. 271. Albin Per Sigwardsson,
Sigward Nilsson.

Mats Hansson

og

Mathias *

og

* *

Sigward.

A Erasm. Johan

V. 455.

Olof Wilhelm

V. 486.

III.

6.

IV

Carl Fredrik
Elias

Abrechtsson, Jacob

198.

V. 28

Söffren
Aborre

V. 290.
V. 431

III.

Michael

og

og

V.

Abfalon

91.

Morten
Alexandersson, Aron

288.

I. 376.

Jacob *

III

„

Samuel

V

Aerylæus Nils*
Bardh Carl Adolf
Swen*

Agerli¬

Arell, Jonas

Nils Peter

Göran*

Ahlgren

*
5

E

V

46.

V

508

115.

Johan*

I. 420.

Martin Erik

I. 316

X strom

Ahaswerus
Carl

—

Olaus*

og

* * * *

Swante Petrus

felt

og

Jonas

I. 380.

Pal Gabriel*

Ahustrom Abraham
Nils se Hwid

* *

* *

V. 201

og
*

*

*
og

75.
og

I 42.
III. 136.

V. 498.
V. 283
III.403.

V. 108

Albin
*

og
og

og

Andreas Petri
Nils

Pedersen

** *

Nils Persson

Peder Nilsson

V.

IV.

64.

II.

84

Andersson

V. 483

Carl Nielas

196.

II. 171

Johan Georg*
* *

*

Paswel*

427

90.

IV.

78.

IV. 398.

Anders

Anders

V. 485.

Johan

Anders

V. 468.

Ulrik

Augustin

I.

253.

Bengt. *

V.

488.

* * *

V. 505.

Bengt
Fredrik

III.

**

II.

124.
94

9

Hans *

III. 321.

Hans

IV. 315.

og

og

*

*

Hans

Ingwar
go

og
og
2

og

og

og

V. 227.
og

T. 226.

IV.

* *

Hans *

og

V. 226.

V. 488

og

og

2

XII

Joachim

*

V. 133.

Olo

*

II. 280

V. 464.

Nils Peter

og

*

Anchonitanus, Sew. *
Anckerson, Hans

V. 201.

Johan

og

Christen

V. 473.

V. 443.

II.

—* * *

130.

II. 199.

III. 153.

Carl Henrik

II

III. 288.

Petrus

Carl Peter

og

Blmstrøm, Andreas
Ahlqvist, Anders Johan

50.

II. 130.

og

IV.

III.

Olof Peter.

34.

II

*

Johan Peter
Ammilon, Magn. Gottliek

53.

I. 421

Hampus

man

Alrom

III. 345

Nils

Ahlberg,

II.

* *

*

Astug Hans Jørgens.

I. 356.

* * *

*

Nils Nilsson

og

I. 323.
IV. 138

*

Nils

Almqwist

48.

I. 303.

Jonas Erici

og

498

63.

*

I. 388.

* * * *

II.
III.

Nils

V. 494

Samuel

og

Lauritz

og

50.

II.

III 160.

Jonas

og

og
—

V. 189.
II. 171.

Lauritz

V. 488

Carl Magnus

II. 315.

* *

Hans*

og

og

III. 272

Achtschelding, Gilius

III. 453

* *

Christian.

Allesson

3.

Adlercranz, Johan
Adrian Carl Fredrik

V. 214.

V. 292.

og

Jöns

* * * * *

Ibran

Anders

V. 490.

F. 480.

X324.
V. XI

Nils Andreas

V. 48

Olo

H. 337

* * * * *

Olof*

V. 4.

Otto

H. 83.

* * * *

Peder

I. 281

IV. II.
Rolof
* * *
Swen Johan. V. 466.
Söffren IV. 399.
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Andersson, Thomas IV. 46
Thure*

Andren Jacob

III. 366.

* * * *

V 495

Olof Chr.
Erik *

og
og

II.

*

V. 435.

Erie Johan

V.

* ** *

Jonas

og

*

Jonas

og

Fredrik

Mathias *

* *

Nils

Angelius

Angell, Canutus

461.

V

468.

Angelstadius,Per
Truls

199.

Melberg. Pet. Jul.

IV. 321

V. 502.

en

Ingemar

V. 247.

og

Nils Magnus

V

453

V.

248.

og

*

Salomon

Auilen, Jons

* * * * * *

Aguilinius,

Olo

Bertil Bert.
Lars Bert.

IV. 302.

og

82

II. 203.
V.

*

III. 318

*

Olof

V.

35.

Per

V.

45.

V.

44.

Søen

I. 299.
V. 456.

III. 167 250.

Olof.*

* * * * *

IV.

25.

*

II.

154.

V. 432.

Peder And.*

*
*

* * *

* *

*

III. 308
V.

IV.

* *

Backman, Anders

Baden,
og
—
og

og
og

og

9.

40

III. 377

Jens

Jensen

II.

Jens

Jensen

II. 104.

59.

og

Bagger
*

og

*

90

III. 118
IV

*

297.

III 338.

Ernst
Hans

I

223.

III. 299.

Jacob

Laurits

* * * * *

V. 251.

I 287.
V. 496.

Ephraim

Vags Anders

439.

IV. 133
IV.

* *

Olof

og

II.

V. 434.
* * * *

469. Bager, Anders *

V. 456.

Nicolaus

Holger

* *

V. 206.
*

Baaz, Anders

II. 143
*

* *

Arnerup, Hans Ped.

Arrhen, Søen

Gustaf Herm.*

Axtrup, Clemens
„

29.

V. 490.

Arborg, Johan

29.

IV.

Arred, And. Chr.

og

II. 164.

V. 391.
II.

Backagrius, Joh.
292. Backer, Jacob
*

Mäng Bert

E Johan

og

* * ** * *

78.

Olof Bert.

Nils Er.

og

V.

IV.

Areschong, Gabriel

Arsenius

Bernt

Auriwillius, Petrus

V. 451.

IV.

Simon

Arreskow

V. 454.

V. 300

Bertill Kn.

Arenchil Michael

Agge

II. 170.

V. 175.

Simon

Auilonius

og

V. 287

II. 50.

* * * ** * *

og

I. 381.

II. 191.

Hans

Bernt *
— Casten
og

V. 440.

479.

Lauritz

og

og

(7.

II. 104.

Magnus

Anton Aug. *
Carl Peter *

Areas

Aulin

III. 170

Appelqwist

3.

Aterettius,

23.
—

II.

I. 270.

Jöns

Oluf

og

43.

V. 444.

Laur. Nilsson

Nils Peter.
Swen

og

Abraham

Lars Abraham
Petrus

og

97

III.

V.

Gabriel Herm.

Appelmark

og

og

IV.

II. 302

Carl Wilhelm V. 9
Johan er V. 4
og

—

og

Carsten *
Erie

Johan

og

2

176

og

Asping

2.

I.

Johan Jakob

Assersson

IV

og

Aspegren

V. 429.

III.

*

Assar

Asmunds son, Tyge

249.

Aossumius Jacob
8

Magnus

Askulin

Asserous

IV.

og

I

Askels

og

IV. 141
V. 48.

Aschlowius, Johan

II. 224

V. 404

Anglin, Per Neosander

* *

Ascer

430.

V

II. 95.

Zacharias

*

IV. 123.

Holger

og

II. 283

I.

Jonas

132.

III. 280.

V.

*

Jonas

og
og

48.

Erie

Henrik

og

IV. 405

II. A.

Wilhelm.

og

Angeldorff, Christopher
Angeliin

Arsenius Söffren

V. 461

* *

I. 325.

Carl Gustaf

II. 302.

Gustaf Petter.

II. 342.

* *

Reinh. Chr. LIV
Carl.*

* * * * *

Christian
Johannes * * *
Olos

* * * * * * *

V. 432.

III. 251.
II. 123.
I. 305.

IV. 296.

Peder IV. 67.

Samuel IV. 214.

Balkenburg, Hans IV. 62.

Jons

* * * * *
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IV. 447.

Bang, Hans

*

Henrik

*

Bergström, Ewen* * * *

339.

—

Jacob

III. 295

Olaus

III. 334.

Olof

III

og
*

Otto Jacobi

—

og

Swen

og

Bangh, Rasmus
Barck

* * * *

Peter

II. 345.

Andreas Stobæus

Christian

og

IV

Eilert,

og

IV

Henrik Eil.

os

III.

101.

III.

Iwar Eilert

63

I. 255.

Iwar Eilertsson

og

Magnus

„

Barnow

* * *

Claes

Barohn Anton

* *

Bastians

on,

Beckgren

I. 220.
I. 406.
I.

* * * * ** *

Berg, Adolf
Samuel
„

Bergelin, Abraham
Frans Aug.
og
Johan

Peter

Anders

Carl Abr.

Jac.
* *

* * * *

V. 436

I. 371.
IV. 320.
*

III. 147.

Hans
* *

Bildstein

og

128.

Gust

I.

Ernst

363.
14

I. 311.
II. 167.
56.

Gustaf

II.

84.

Jöns

22 *

4* * *

—

II. 262.

I

395.

II. 298.
—

Nils I 34
III. 253.
*

Otto
Otto

*

Lars
Nils

og

V. 433.

V. 461

Peter

Julius
Per And.* *
Peter

V. 453.

Billholm

I 264.

Billing Casten Chr.

og

IV.

II.

Billenwist

og

78.

19.

Elias

Knut

og

III.
III.

IV. 363.

Laur.

Nilsson

Man Peter

*

og

9.

80.

*

Just. Chr.

og

Billberg

41

V. 430.

IV

V. 454.

Bilde Torbern

og

V.

V. 295.

Peder*

Peder

57.

V. 504.

V. 441.

Torbjorn*

Nicol

9

V. 452.

III.

——
* * *

Frans Rasm
Biigh, Björn
* *

IV. 321.
*

II 216.

—

21.

II. 183

Bergsten, Cautus

V.

V. 28

IV.

Lars

Jacob *
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217.

Johan,

Assersson*
Paul

og

Jacob

og

V. 470

IV.

Anders

Bengt

IV. 132

IV

* *

Jonas

„

43.

III. 102.

* * *

Jacob

Bergawist

Bierbo

V.

Bergklint, Olof

og

Bi, Pal

III. 255.

III. 354.

Berggren, Johan Otte

Bergman

Bewerlin

71.

II. 358

Häkan

Berthelius,

Biban

III. 422

Bergfors,Carl Joh

Bergling

Bertelsson

*

*

Bergh, LarsArwid*

—

38.

IV.

III

Torbern

og

388.

190

II.

Henrik

Malte

og

V. 491.

Bergestrøm, Hans

Berglin

III 139.

V. 461

Bergen, Carl von

Berghult, Anders
Fredr.
4

**

II
IV

III. 217.

Johan

*

Bernzerus

III. 195.
III.

Hans Peter

Bergendahl, Lars

156.

I. 405.

Jacok

et

Gunnar

V. 448

Benzelius, Carl Jesp.
Henrik
og

og

80.

V. 433.

Carl.

Benzell, Jöns

II.

*

* *

Hans Jostsor
Berntzer Jakob

og

Bentzen, Nils

*

2.

II. 217.
IV. 344.

Carl

II.174

Bastian

Jonas

Beckstadius

Berner

Berntz

II.

* * *

Berlin, Christ. Gissel *

281.

II.

I.322.

Olof

*

Petrus

Vitus

IV. 208.

60.

I. 361.

*

Berling

V. 235.

II.

Per

1

16.

og

V. 438.
* *

* * *

Olaus

*

Hilarius

og

Jöns *

og

236.

II. 124.

Johan

og

V. 441.

Henrik Georg

*

137.

116

IV

Joachim

og

Henrik

og

IV.

IV. 104

*

V. 224

Carl Fredrik

og
og

Barfot

V. 488.

*

Andreas

Bering

III. 379

Nils

V. 199.

Per Gusta

og

V. 461.

V. 434.

Magnus

305.

81.

IV. 212

Jakob Magnus

og

III. 172.
V.

IV. 130.

Johan

*

Christopher*

* *

III.

24.

III.

24

V. 465.

III.

37.

IV. 362

Erik Mathias

IV. 138

Hans *

III. 203.

* * * *

34
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Billing, Hans* * * *

IV. 367.
IV. 368.

Jakob

*

V

Johan

og

Johan

2

Johan Gabr.

og

V. 331

Besberg
Bodelsen

Hans

II.

Johannes

og

Jöns
og

Lars

*

og

I. 285.

*

IV. 118

Lars

og

Paulus Laur.

IV

46

Paulus Olaus

IV

423.

og

*
og
og

og

Pal

I. 267.

Pal Christopher

V. 469

Samuel

I. 345

Simon Paul *

og

Michel

V. 445

*

Peier *

Binberg

Bing

Jakob *

V.

* * * * *

Erasmus

Billsten

IV. 447

Johan *

* *

Johan

Johan Erasmus

og

V

Börck, Abraham

Isak

*

V.

43.

V.

75.

588

49

V 456

V. 217.

*

V.

* *

457.

f.

Bjorcholtz Gust. Alex.
Björkander, Jonas

V. 483.

* * *

V. 588

Nils Andr.

Nils Peter 4

og

Per Gustaf

og

IV

28.

V

470.

E

Zacharias

Brnberg

Ad. Fredr

*

Bjørnsson

Olu

217 II.

Blanrius
og
og

* *

I

III. 131

Christopher *

V.

V

457
4

64

IV. 216.

Iwar
Laurentins

V

Bledkertz, Samuel

V. 469

Blekingdahl, Daniel

V. 222

Blickfeld, Christen

III

33.

Blomberg, Christian Th.

II.

85

Blomekius, Olaus

II.

69.

*

IV. 140.

Joseph*
Bolmstedt Joan

*

so

Knut

V. 113.
III. 408.

* * * * *

III. 137

Gusta

Nils

Bong, Johan

IV

Ludwig

Borck, Claus

Borg

*

*

Anton

—

saphet

Bøgstem

Anders

V. 159

V. 320.
* *

I. 347.

Erie * *

II. 358.

Erie

og

og

og

Johan

V. 444

Magnus

V.

Nils Peter

V. 164

Borlen Olof Thorsson

Borup,

III.

Lars Hansson

*

Nils Roland

Olof

øs

Per

„

*

Botsacc.

—

*

og

Bogelius
Braad

331.
2

*

III. 395

Nicolaus

V. 431

Pal Johan

V.470

V. 439.

Anders*

Fredrik

7

II.

III.

II. 268.

* *

Frans

og

66.

I. 362

*

Wilh. Julius

Bostrøm

29.

H. 122

Hans Corf. *

og

IV. 254.
V. 462.

Asmund

*

93.

III. 403.

* *

Bergren

73.

V. 500.

IV.

Ol.*

Anders

Lars

V. 140

*

Nils

og
og

*
*

* * *

V. 443.

IV.287
IV. 354.

Fredrik
4

III. 300.

Petrus
Jörg.Madsen

II. 180.

Rasmus

II. 10

III.

Brachwa en, Christian

20.

Brambeck, Carl Gust.

V. 487.

Olo

IV. 37.

74.

V 140

Pridbjorn

V. 133.

II. 133.

Bolmstadius,Jacob

V. 415

V. 416.

Björkman, Pehr

V. 254.
II. 250

Boldewin Jacob

Boman

59.

70.

II. 224.

* *

Bolmer, Olof Johan

V 493.

Swe inte

II.

Häkan Chr.

Bokelund

43 45

V

Nils

og

76.

V.

*

Lars *

og

V.

II. 359.

Jöns *

2

Carl

*

Georg

Hans

82

V. 450.

III

Henrik

Bohm

V. 479

Gusta

og

et

V.

V. 465

Christian

Boeson

I. 386.

Anders Johan

og

Bodin

I. 332.

* * * *

* *

og

9.

I. 254

Brøg Carl Gustaf
Jakob
A
og

480.

IV. 348.

III.

* * *

*

Jens

og

Boander,

*

Swen Ulrik

Billom

153.

IV. 158.

*

V. 498

V. 449
II. 255.

Johan Paulus

fød

Bomstrand, Anders

Joh. Magnus
Adolf
* *

*

V. 476.

Blomswist, Nils Peter

* *

Brandenburg, Arendt*
Brandt
Hans
„

„
og

og

*

V. 436.

III. 248.

Henrik

Henrik

III. III.

Samuel

Johan Fredrik

Johan Fredrik

V. 506.
III. 247

V. 506
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V. 15. Broome

Brandt, Johan Georg

V. 452.

Johan Magnus

*

V. 446.

Jöns

„

III.

Lars Johan

og

Brandt erg, Per*

*

IV

III

Braun

Per

II. 40

Rasmus
Brennin

Johan

Brinck,

Mathias

og

„
og

14.
119.

V

432.

Ebbe *

II.

* *

Gustaf

I

Ebbe Samuel
og

og
og

Joan

IV

Christ.

Johar

Jöne

Enertsson

og

en
og

II. 72

Olof

IV. 340.

Sten

V. 28

Swen Libert

V. 504

Isak

og

og
og

og
og

Carl Johan
Christopher

V. 433.

Gudmund

I.

Hans

Jakob

og

IV.

*

* *

Palle

* *

* ** *

Carl Jacob

* *

Broome
og

og

*

og

*

II.77.
V. 295.

* *

67.

Andreas*

II. 257.

V. 285.

V. 489
* * * *

Daniel*

* *

Daniel

12.

V. 246.

V. 160.

II. 174.
II.

Magnus
Magnus Alfred

118.

V.

89.

V

493.

Nils

II. 125

Nils

II. 173.
—

Nils

* *

Nils

* *

Nils

Jø
Partel
* * *
*

*

Johan

**
* *

*

Daniel

Bunthen, Jacob

—

Salomon

Burmarck, Erik*
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