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Förord.

Utgifwaren kan ej underläta, att läta denna del, i likhet med förra
delarna af närwarande arbete, ätföljas af ett tacksamt er¬
kännande af den förbindelse, hwari han för mänga erhällna
bidrag stär till presterskapet i de härader, hwilka denna del
omfattar; och färskildt bör han förklara sin tacksägelse för de

upplysningar, hwilka meddelats af häradspr. Falck i Gladsax,
kyrkoh. Lundh i Hammenhög, häradspr. Berling i Höja, hä¬
radspr. Jönsson i Förslöf, häradspr. Wahlqwist i Wisseltofta
och kyrkoh. Sylwan i Ousby.

Följande rättelser mä anmärkas. Sid. 19 r. 21 st. 1722,
l. 1716; s. 81 r. 6 nedifr. st. bland ett af, l. af ett bland;
s. 173 r. 16 nedifr. st. 14, l. 1sa; s. 202 r. 1 nedifr. st.

1682, l. 1683; s. 222 r. 18 st. eller barnens, l. eller de tre

barnens; s. 223 r. 8 nedifr. st. bibehälla, l. behälla; s. 225
r. 2 st. Odödliga, l. Odödliga; s. 260 r. 9 st. punkter, l.

punkten; s. 263 r. 18 st. men, l. man.
Afwen anmärkes wid sid. 92 att prosten P. N. Anglin

aflidit 22), 1857, och wid sid. 249 att till pastor i Ossjö och

Tossjö blifwit utnämnd 15. Johan Palæmon Brock,
son af landtmätaren C. I. Brock och C. B. Back, föddes i

Skepparslöf 2, 1811, blef student 1827, prestwigd 2), 1835,
innehafware af klockarelägenhet i Cimbris 1846, vice past. i
S. Olof 1853, pastor här 2º 1857. — Gift 1838 m. Anna

Dorothea Anglin, dotter af kyrkoh. Truls A. i O. Lyngby.
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Albo och Jerrestads härader.

Prostar.
Laurentius Andreæ i Andrarum 1430 (i Albo härad).

Petrus Nicolai i Borreby 1430 (i Jerrestads härad).
Laurencius i Stiby 1457 dro.

Mathis Brun i Stiby 1496, dro.

Carl Kempe i Borreby 1506, dro.
Jören Lauridsen 1584 (hwar han war pastor, är ej kändt).

Han war prost i bäda häraderna, likasom alla de följande.

Niels Andersen i Cimbrishamn 1600—1615.

Jens Giödessön i Raflunda 1615—1648.
Peder Thygesön i Mellby 1648—1655.

Bertil Ottesen i Cimbrishamn 1655—1657.

Hans From i Wemmerlöf 1657—1671.
Andreas Clauson i Gladsax 1671—1677.

Jonas Nericius i Raflunda 1677—1678 och 1682—1694.
Peder Rasmussen i Mellby tjenstförr. 1678. 1681.
Daniel Floræus i Raflunda 1696—1710.

Olaus Nordström i Mellby 1710—1722.
Lars Engstedt i Borreby 1723—1733.

Nils Nyman i Gladsax 1733—1735.

Petrus Rubenius i Andrarum 1736—1743.
Petrus Georg Unge i Mellby 1743—1770.

Andreas Thomæus i Raflunda 1770—1777.

Carl Christian Eberstein i Gladsax 1777—1782.
Lars Rubenius i Andrarum 1783—1795.

Thuro Liebman i Mellby 1795—1814.

Magnus Peter Dahlberg i Gladsax 1814—1834.
Petrus Samuel Falck i Raflunda 1835—1849.
Joseph Rudolph Falck i Gladsax 1849.

IV.
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Kyrkoherdar i Kaflunda och Brösarp.

1.Lauxentius Nicolai nämnes som Pplebanus ec¬

clesiæ Raflunda“ 1430.
2. Knud Nielsön, sognepræst i Raufllunde, nämnes

i ett tingswittne, afgifwet pä 11,000 jungfrurs dag är 1483.
3. Niels Pedersön förekommer med ärtalet 1526.

4. Hans Jenssen uppgifwes hafwa warit pastor här
1572—1591 och war wid hyllningen 1584 deputerad frän

Albo härad.
5. Jakob Hansen, som kallas magister, war pastor

här 1592—1602.
6. Jens Giödessön (Joannes Gideonis) war född
2½,g 1573 i Widtsköfle, der fadren Gedeon Lauritzen war pa¬

stor, sattes 1582 i Wä och sedan i Odense skola, blef student

i Köpenhamn 1594, sedan i Rostock, rektor wid skolan i Ahus
1597 och pastor härstädes 1602. Wid biskopsvisitation i Mellby

½o 1615 predikade herr Jens dcum laude et fructu,“ och twä
dagar derefter blef han efter pastorernas enhälliga kallelse prost

i Albo och Jerrestads härader: Wid visitationer 1618, 1627

och 1635 befanns ungdomen wäl underwisad och “allt næra
ra5ev Paulinam sä wäl i Guds som i pastors hus.“ I V.B.

är ock antecknadt, att wid visitation 1627 höll pastor en “lärd“

predikan öfwer Col. 3: 16., samt att han allmänt berömdes

för fromhet, anspräkslöshet och gästfrihet. Han torde hafwa
lefwat till 1648, men nägra är förut upphört att bestrida pa¬

stors= och proste=ämbetet.— Gift ¾ 1602 med Gyre Tor¬
stensdotter, som war född pä Island 1567. Deras söner
Henrik och Erik blefwo pastorer, den förre i Raflunda, den

sednare i Stiby.
7. Henrich Jenssön kallade sig stundom Raflund
war son af företrädaren och torde hafwa 1643 begynt att fö¬
restä detta pastorat. 1648 och 1655 nämnes han som ordinarie

pastor; troligen war han det till 1662.
8. Jonas Petri Nericius eller Solbergius war

född i Solberga i Nerike är 1629. Han erhöll 16, 1662
kungligt promotorial till befordran i Lunds stift. Det heter
deri, att han en tid bortät warit i predikoämbetet och att han
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fätt Laf wär för detta Abgesandter i Engeland Friesendorf,

den han ther hafwer biwistat, ett wackert testimonium om sitt

förhällande sä i lefwerne som lärdom“ S. d. 23, anmäldes
han af biskop Winstrup till att erhälla fullmagt pä Raflunda
pastorat. Han hade blifwit kallad af patronus till Bröfarps

socken, hwilken biskopen uppgaf wara hufwudsøcken, men bön¬
derna i Raflunda woro mißnöjda med kallelsen och sade att

de icke kunde förstä Nericii tal. De kallade =Bächenes Scho¬

lemester“ (informatorn för herr Jockum Becks söner), men dä

denne icke hade fätt biskopens attestatum, sä lämnades kallelsen
utan afseende, och Nericius befullmägtigades till pastor. 1677

blef han kontraktsprost. I anseende till lidna förluster och
plundringar under krigsoroligheterna begärde han och erhöll
22), 1678 konungens tillätelse att resa uppät landet och der
qwarstadna till fäkrare tider. Under tiden skulle pastor i Mellby

bestrida prostetjensten, pastor i S. Olof predika i Raflunda
och pastor i Andrarum predifa i Brösarp. 1679 erhöll Neri¬

cius transport till Ramdala pastorat i Blekinge, der han sjælf
installerade sig, en dristighet, som troligen ädragit en allwar¬

sam näpst ät en person, hwilken icke warit sä wäl anskrifwen
pä högre ort som Nexicius war. Om han under skänska kri¬
get blifwit persønligen känd af Carl XI och wunnit hans yn¬
nest, eller hans hustru, som war frän Stockholm, egt relatio¬

ner wid hofwet, är icke kändt. Sedan han tagit sitt nya pa¬

storat i besittning, begärde han hos konungen “att Raflunda
mätte fä skötas genom substitut, till deß nägon af deß barn,
söner eller döttrar, med bemälte pastorat kunde benädas.“ Med

anledning häraf befallte K. M. att konsistorium skulle “sä widt
möjligt bemälde Proust uthi deß underdänige ansökning soula¬

gera och hugna.“ Pä baksidan af den i domkapitlets archiv
befintliga afskriften af denna kungliga skrifwelse är med okänd

stil skrifwet: lkgl. recommendation för Her Jon i Ramdala,
om sig skulle läta göra hälla Ottesäng i Raflunda och Höj¬

præken i Ramdahla. Sedan allt äter blifwit lugnt i Skäne,
begärde Nericius att fä ätertaga Raflunda pastorat, som ännu

icke blifwit tillsatt. K. M. bewiljade detta “ 1680, och en

annan sattes till pastor i Ramdala, men N. kom suart pä an¬
dra tankar och begärde att fä behälla sistnämnda pastorat,
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hwilket K. M. ¾, 1681 biföll. Det heter härom i konungens

bref; ⅓det anligger Oß med sä trägne och bewekelige böner

Pastoris Jonas Petri Nericiensis hustru i Ramdahla at Wij
nädigst täcktes bibehälla dem, som sä stor skada under förflutne

krijg lijdit, wid bemelte pastorat, at Vij ändteligen derhän re¬

solverat hafwe.“ Den nye pastorn i Ramdala skulle nu för¬

ses med ett annat jemngodt pastorat. Detta ändrades äter
1, s. d., och Nericius äterwände till Raflunda. I kontraktet

funnos tre andra pretendenter till prostetjensten, neml. herr Peder

i Mellby, som af konungen blifwit förordnad till vice prost,

herr Sten i Cimbris, som pästod sig hafwa fätt prosteförord¬
nande af bisk. Winstrup, och herr Anders i Andrarum, som

af bisk. Hahn haft uppdrag att hälla visitationer. Den först¬

nämnde dog 1681, den tredje flyttade bort 1682 och herr Stens

anspräk wunno intet erkännande. Nericius förordnades alltsä

änyo till prost i Albo och Jerrestads härader 2½ 1682. Han
synes icke haft synnerlig duglighet för denna tjenst, ty prosten

Achtschelding i Löderup hade stundom uppdrag att besörja pro¬

stegöromäl inom Nericii prepositur. N. hugnades med för¬

läning af kronogwarnen Kongsmöllan för hans egen, hustruns
och barnens lifstid. Hans barn woro i besittning af denna

qwarn till 1720, dä den anslogs ät öfwerstlöjtnanten Grönin¬

ger. I förlitande pä sin konungagunst wille N. taga sig obe¬
hörig myndighet inom sitt pastorat. 1690 hade till konsistorii

kunskap kommit, att klockaren i Raflunda Märten Jönsson upp¬

fört sig oskickligt och förargligt, och upplysningar derom in¬
fordrades frän N., med tillägg att, “om han wille för en el¬
ler annan orsak öfwerse med klockaren i hans odygd, gjorde

han sig delaktig i förbrytelserna. Pa Nericii intercession fick
klockaren blifwa wid sin lägenhet, men twä är derefter afsatte

Nericius honom pä eget bewäg. N. wille dä hafwa sin swär¬

son Erik Herlin (sedan pastor i Kägeröd) till medhjelpare och
önskade tillika, att denne skulle fä ätnjuta klockarelönen. Bi¬

skop Papke lät N. weta, att han angäende klockarens afsätt¬
ning bort förut korrespondera med domkapitlet, och tillsporde
honom, hwarför han twä är förut sä högligen intercederat för
klockaren; dä emedlertid afsättningen war wälförtjent, sä fick

det derwid förblifwa, men (tillägger biskopen)“ att taga klocka¬
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reräntan ifrän det bruk den af älder är destinerad till och
lägga den till nägon annan stär intet i min magt att consen¬
tera, mindre i Ed. Wördighets frihet att göra, utan mäste för¬

blifwa wid det som af älder hafwer brukligit warit, sä framt

ej K. M. i näder behagar annorlunda förordna, och kan E.
W. af Kyrkolagen Cap. 24 § 29 sjelf se, att der det ej till¬

ätes en Pastori att inrymma sin Comministro del i gället,
mycket mindre lärer det wara tilläteligt taga en annans lön

och tillägga Comministro, utan hwem som pro persona will

hälla nägon Comministrum, mäste ock wara sjelf betänkt den
att löna. Dä Nericii plan sälunda mißlyckats, wände sig

hans gunst äter till den afsatte klockaren. Ehuru biskopen

förordnat en annan wid namn Johan Larsson till att bestrida
klockaretjensten, lät N. likwäl Märten Jönsson stä i klockare¬

stolen och upptaga offer, men anwisade Johan Larsson en an¬
nan plats. Biskopen skref derom till Nericius: “Alltsä will

jag nu till öfwerflöd läta E. W. det weta, att der denna kloc¬

karen, som jag dit skickat hafwer, intet blifwer pä Christeligt
wis handterad, utan E. W. sä wäl directe som indirecte

och genom andra söker att trycka honom, eller tilläter den förre
afsatte oftare stä upp wid klockarestolen, mäste E. W. wara

försäkrad, att han det här in Consistorio skall wederbörligen

answara.“ Annu engäng mäste biskopen ⅔, 1692 strängeligen
befalla N. att läta den tillförordnade klockaren stä i klockare¬

stolen och icke wisa honom in i en annan. N. anmälde der¬
efter att Johan Larsson, ldeels af okunnighet (i thy att han

lijtet kan läsa, mindre ungdomen uthi skrifwande informera),
deels för sijdowyrdnings skull emot pastor, icke längre kunde
wara hans klockare;“ samtidigt härmed tillade N. sin son kloc¬

kareinkomsterna. Johan Larssons ’stjdowyrdning“ bestod huf¬

wudsakligen deri, att han ’sträckt af thobach när han stod uppe
wid altaretz“ han medgaf att sädant skett engäng, dä han för
opaßlighet rökat en pipa tobak. Han blef 1,, 1692 exami¬

nerad sä wäl i sjungande, hwari han befanns förswarlig, som

i skrifwande, “som war nägot slätt, men dock läsligt,“ och
blef bibehällen wid tjensten tillswidare; N. Alades att “läta
klockareräntan wara.“ Han försökte än ytterligare att vexera

Johan Larsson genom den afsatte klockaren, till deß biskopen
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slutligen älade honom att sädant owäsen afstyra och förklarade
att, derest minsta klagomäl afhördes, skulle generalguvernörens

ätgärd begätns, för att fä den förre orolige och förarglige
klockaren häktad och förd till Malmö. Annu sednare skrift¬

wexlades om denna sak, och N. älades 1694 förklara sig an¬
gllende nägra prejudicerlige expressioner, som han i en skrif¬

welse begagnat. Han dog 2½, 1694. —Gift 1662 med

handlanden i Stockholm A. Jörgenssons dotter, Katrina
Alexandersdotter, f. 1636, d. 1707. Kyrkoh. Nordström

i Mellby klagade 1697 att hon ej wille godtgöra honom der¬

för att han wid prestmöte 1695 i hennes ställe betalt till præ¬

ses, prof. Poppelman 2 dal. och till konsistoriinotarien 1 dal.
8 öre samt till klockaten i Lund en Carolin. Nericius hade

tre söner och sju döttrar. Ena sonen war major och dog ogift;
den andre, wid namn Lennart, begärde 1721 att blifwa in¬

tugen pä hospital; den tredje, Johan benämnd, omnämnes sä¬

som för dräp dömd att undergä kyrkoplikt, hwilket han önskade
mätte fä ske i Lund, men konsistorium fann det böra ske i Raf¬

lundn eller Brösarp, der hans synd war bäst känd, hwarjemte

han borde disponeras till att wisa sin botfärdighet med nägon

almoseafgift. Ingen af dem war gift. Dottren Helena
Maria war gift med den ofwannämnde E. Herlin, Chri¬

stäna med fadrens efterträdare och en tredje dotter skulle 1698

giftas med magister Warnmark, som sökte befordran i Skäne.
Döttrar af Nericius lefde ännu 1747, dä de förgäfwes sökte
att efter öfwerstlöjtnant Gröningers död äterfä förläningen

af Kongsmöllan.
9. Danirl Petri Floræus, smälänning, blef stu¬
dent i Lund 1682, der han 1687 disputerade och war deca¬

nus primæ mense pä kommunitetet, blef magister i Witten¬

bern 1688 och kort derefter prepositus wid kommunitetet och
philosophie adjunkt i Lund. I denna egenskap utgaf han flera

afhandlingar af philosophiskt innehäll. Pä sin blifwande swär¬

mors ansökning erhöll han kungligt promotorial till Raflunda

pustorat l' 1695 och blef s. d. pastor härstädes, med wilkor
att genom giftermäl konservera förra presthuset, samt prestwig¬

des 2, s. d. I kyrkoboken har han skrifwit latinska verser wid
ärsskiften. 1696 1½, blef han häradsprost och presidetade wid
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prestmöte 1706. Under hans prostetid synes hafwa gätt or¬
dentligt och fredligt till i häradet. Död 12 1710. — Gift

1. i Aug. 1692 med Christina Herlin, d. 1694, dotter af
prosten i Hwetlanda af Wexjö stift Anders H. och Christina

Krook, biskopsdotter frän Wexjö. Barn: Anders, pastor i

Slägarp. — Märta, g. m. fadrens efterträdare. 2. 1
1696 m. Christina Nericia, dotter af företrädaren härstä¬

des, d. 1755. Barn: Jonas, past. i W. Karleby. — Chri¬

stina, g. m. Anders Osander, past. i Linneryd af Wexjö stift

och bror till biskop Osander i Wexjö.
10. Lars Wilskman war son af auditören och borg¬
mästaren i Sköfde Esbern W. och Margreta Aurelia, prest¬

dotter frän Skärstad af Wexjö stift. Han föddes i Sköfde
1677 och war pastor wid Westgötha kavalleri, innan han 1711

blef pastor härstädes. Wid prestmöte 1725 war han respon¬

dens. Han omtalas som en werksam pastor. Död 7, 1726.

Gift 1. 2), 1712 med företrädarens dotter Märta Floræus,

f. 1693, d. 26, 1717. De hade fem söner af hwilka Daniel,
f. 1712, dog som theol. studiosus och är begrafwen i Slägarp,
Gabriel Magnus war pastor i Onestad, Esbern blef 1741
klockare i Arrie och Johan Anders, f. 1717, blef tullinspek¬
tor i Söderhamn; den femte sonen dog i späd älder. 2. 1719
med fändrik Fahlstens pä Krageholm enka Christina Of¬

werman, som efter Wes död blef gift m. hans ofwannämnde
swäger Jonas Floræus. Med henne hade W. blott en son,

som dog i späd älder.
11. Frans Kiökemeister war son af Nils Nilsson

K., som war född i Halmstad 1657, prestwigdes 1686 och

dog som kapellan i Glimäkra; modren hette Margreta Leche.

Frans K. gick i Helsingborgs skola och blef student 1711. Dä
han 1718 sökte ordination, befanns han mycket swag i kun¬
skaper, men admitterades likwäl, sedan “Her Professor He¬

gardt gätt för honom i caution, det han i sine studier skulle
sig förbättra, hwarpä Hrr Kiökemäster sjelf lofwade gifwa sin
revers.“ Han prestwigdes 2½ s. ä. till bemälde professors

komminister i Stängby. 1727 blef han pastor härstädes och

dog i slutet af är 1736. — Gift med Anna Nolleroth,
som war dotter af kyrkoh. Erasmus N. i Hör. Enl. prosten
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Sommars i Lyby bref till konsistorium I 1714 blef hon Løbe¬

tänkt“ gift med K., som blott war student. Efter Kes död

anmälde hon hos konsistorium sin önskan att genom giftermäl
blifwa bibehällen wid pastoratet; död 1744. Barn: Anna

Margreta, g. m. 1. J. Nolen, 2. O. Hjersovius, pastorer

i Huaröd. — Erasmus Franciscus, d. 1736 wid 20 ärs

alder. — Nils, f. 1727. — Liboria Christina, f. 1730.

12. Nils Torren war född 1701 pä Torön i Oster¬
göthland och prestwigdes 17 1729 till komminister i Stoby
af Göinge härad, der han wistades säsom informator hos Fru

Cederfelt pä Heßleholm. Af henne erhöll han flera gänger
försäkran om succession till Stoby pastorat och blef äfwen
dertill af henne kallad 1729 och 1730. Som patronrättighe¬
ten war twifwel underkastad, kunde ej fullmagt för Torren

genast utfärdas, och dä bekräftelse ä denna rättighet blifwit
wunnen, hade Fru Cederfelt ändrat sina tankar och kallade rek¬

torn i Christianstad P. Lyckä, som ocksä efter mycket gräl och
läng skriftwexling (se P. Lyckäs biographi) förblef wid pasto¬

ratet och war Tes outtröttlige förföljare sä länge denne war
qwar i Stoby. Han anklagades 1733 af Lyckä för otidigt

sänglag med sin hustru samt derföre att han dröjt med sitt
barns dop utöfwer den i lag bestämda tiden och, dä barnet se¬

dan aflidit, sjelf begrafwit det utan att tillsäga Lyckä. T. blef
pastor härstädes 1737, tilltr. 1738. Han war 1743 utsedd
till respondens wid prestmöte, men begärde befrielse derifrän
i anseende till sin swaghet och sjuklighet. Död 181, 1746.
Gift 1732 med Juliana Beata Unæus, dotter af prosten

Unæus i Stoby. Hon öfwerlefde honom. Följande deras

barn äro födde i Raflunda: Magdalena, f. 17375 d. 1744.
Katrina, f. 1739. — Maria, f. 1744.

13. Andreas Thomæus, son af prosten Petrus Th.

i Ousby och född der 18 1704, blef efter enskild underwis¬
ning student 1719, philos. kand. 1728 och derefter 1729 in¬

formator hos riksrädet Gyllenborg, Lunds universitets kans¬

ler, som, efter det Th. 1730 blifwit magister, 1732 utnämnde

honom till philos. adjunkt. Han blef s. ä. rektor wid Chri¬

stianstads skola och prestwigdes 1741. Under sin femtonäriga
werksamhet wid nämnde lärowerk wann han anseende säsom
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en nitisk och duglig lärare. 1747 2½, blef han pastor här¬

städes. Han egde anseende för lärdom och humanitet,
ett loford som äfwen Linné i sin skänska resa gifwer honom.

Wid prestmöten hade han partes säsom opponens och orator.

1755 föreslogs han till Christianstads pastorat, blef s. ä. ho¬
norarieprost, 1768 theol. doktor och 1770 häradsprost. 1772
begärde han, att kyrkorna mätte med 30 daler bidraga till

skolmästares aflöning. Utom disputationer har han utgifwit
en likpredikan och ett minnestal. Detta sistnämnda, hwilket är

hället öfwer en ung fru, som dött i barnsäng, har till text 1
Mof. 25: 22. Talaren framhäller allwarligt äkta makars pligt
att med hwarandra sammanlefwa i kyskhet och ärbarhet. Död

j. 1777. — Gift med Maria Sophia Dunckler, f. 1713,
d. 1778, dotter af rädmannen Jöran D. i Christianstad. De¬

ras son Thomas blef past. i Fjelkinge; en annan son Jo¬

han Christian, f. 1737, blef lagman i Bohuslän och adlad
med namnet Adelsköld.

14. Lars Petersson Holbeck, glasmästareson frän

Ystad, föddes 1736 och blef student 1754. Säsom medellös
kunde han icke länge uppehälla sig wid akademien, utan mäste
förtjena sitt uppehälle medelst konditionerande. Flera är till¬

bragte han som informator i lagman Hallenborgs hus pä
Ryßgärd. 1762 ½ blef han prest och war i tio är i biskop
Engeströms hus säsom komminister wid hans prebendeförsam¬

lingar. 1777 blef han pastor härstädes, tilltr. 1779. En

gammal anteckning, meddelad af prosten P. S. Falck, inne¬
häller följande om Holbeck: “Han war en ganska wacker man
i lära, lefwerne och utseende. Han pryddes af kunskaper, lif¬

wades af nit och leddes af dygd; men han war af mycket
swag helsa, hwilken genom tillstötande händelser i sednare ären
än mer förswagades, till deß han stilla insomnade 1 1802.“

H. war aldrig gift.
15. Nils Sinius, son af prosten Samuel S. i Asum
och född der 1764, blef student 1775, magister 1784, ordin.
bibliotheksamanuens, docens i lärdomshistorien och notarie i

theologiska fakulteten 1785, prestwigd Y, 1789, theol. docens

1791. S. d. sökte han notarietjensten wid domkapitlet, men

förbigicks för en yngre medsökande (vice notarien, sedermera
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biskopen W. Faxe), dock med löfte, att konsistorium Lwille bi¬

draga till Sinii fortkomst, helst till församlingens tjenst, der

hans naturgäfwor och förwärfwade insigter pröfwades kunna
bli mera nyttiga.“ Dessa insigter ädagalade S. s. ä. i pa¬

storalexamen, dä han erhöll witsord om lwacker theologisk lär¬
dom.“ Följande äret sökte han rektoratet wid Lunds skola och

blef dertill af konsistorium utnämnd mot biskop Celsti önskan.
Biskopen förklarade honom oskicklig till skolrektor. Beswär öf¬

wer utnämningen anfördes af G. R. Ahlman (sedan rektor i

Malmö), men blefwo af K. M. afslagna *). S. blef pastor

härstädes 1803 2, tilltr. s. d. Han blef 1811 hugnad med
prostetitel, 1812 med professorstitel och 1830 med theol. dok¬

torswärdighet. Som han icke wunnit anseende för owanliga
kunskaper eller ämbetsnit, sä hade han förmodligen endast sin

fordne medtäflares om konsistoriinotariatet wälwilja att tacka
för dessa utmärkelser. En af honom utgifwen profpredikan,
hällen i Carlshamn 6 sönd. e. Trin. 1819, handlar om “den

föregifna och werkliga orsaken till Religionens förfall och af¬
tagande.“ Det heter bland annat: ’Religion och Gudsfruk¬

tant Hwad kärare i Himmelen och hwad saligare pä jorden:
Religion: Det är du, himmelska Gudinna, som upplyft och

upplyfter wär själ frän jordens grus till himmelens ewiga

allt, till den älskade brudgummen

Det är du,

wälsignade Gudinnal som gifwit werlden stora Konungar, ly¬

dige undersätare, sediga och wälgörande medborgare.

Ia, det är dig, wälsignade Gudinnal som wi isynnerhet hafwe

att tacka för den säkerhet, som wi hafwe för wära lif, wär

äta och wär egendom.“ Död 7, 1831. —Gift 1798 med
Sigrid Katrina Areskog, dotter af en handlande i Ystad.

Barn: Anna Maria, f. 1803. — Margreta Christina,

f. 1804. — Sigrid Emerentia, f. 1805. En af döttrarna
war gift med kyrkoh. A. Luthman i Wemmerlöf. Sonen Sa¬

muel, f. 1800, dog 1817 som student.

16. Jöns Erik Böös war född 2 1776 i Hästad,
der fadren war qwarnegare, blef student 1791, prestwigd 2
1802, pastor härstädes 1 1832, tilltr. 1834. Död 15), 1840.

*) Se I. 203.
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Gift 1818 m. Sophia Christina Bergelin, dotter af
kyrkoh. Abraham B. i Hör. Barn: Mäns Abraham f.

1818 ½, prest och innehafware af klockarelägenheten i Balk¬

äkraz g. m. M. C. A. Berlin. Nils Gerhard, f. 1820,

student. Charlotta Wilhelmina, f. 1822. Jonas Lud¬
wig, f. 1828. Carl August. Beata Sophia, g. m.

kyrkoh. pä Hwen J. F. Gemzell. Erika Albertina.

17. Petrus Samuel Falck föddes 2 1788 i Rise¬

berga, der fadren, sedan past. i Barkäkra, dä war nädärsprest,
blef student 1803, magister 1808, prestwigd 1812 2,, lärare

wid pedagogien i Engelholm ⅔, s. d., pastor i Mellby och

Hwitaby 1, 1827, tilltr. 1830, vice häradsprost 1832, or¬
dinarie 1835, kyrkoherde härstädes , 1840, tilltr. 1842.

Han war en mycket redbar och rättskaffens man. Med kärlek
och outtröttlig flit skötte han sitt kall säsom sina församlin¬

gars lärare och styresman. Prostexpeditionen förde han med
utmärkt ordentlighet. Genom wänlighet och fridsamhet wann

han mycken tillgifwenhet inom de kretfar, der han werkade.
Säsom bewis derpä mä anföras att, dä Mellby pastorat efter

hans befordran till Raflunda skulle tillsättas, begärdes han ä
frägodagen till fjerde profpredikant. Här mä tilläggas att,
dä utgifwaren af detta arbete begärt presterskapets medwerkan

för att samln materialier dertill, wur prosten Falck den förste
bland alla stiftets prester, frän hwilken nägra bidrag inkommo.

Han dog 27, 1849. — Gift 1828 med kyrkoh. i Mellby H.
O. Hjorths enka Eva Katrina Karström, som öfwerlefde
äfwen den sednare mannen. Barn: Magnus Erland, f.

1832. — Carl Wilhelm, f. 1833. — Gustaf Rudolph,

f. 1835. — Heddn Elisabeth, f. 1829. — Johanna
Lovisa, f. 1831.

18. Alexander Bogislaus Holst, född 4 1793
i Tygelsjö, der fadren war prost, blef student 1814, prestwigd

16, 1816, kyrkoherde wid Bosjöklosters församling 1832, tilltr.
1833, honorarieprost 1843, kyrkoherde härstädes 28), 1850,
tilltr. 1852.

Gift i 1831 med Hedda Wilhelmina Sehröder
dotter af großhandl. Wilhelm S. i Sölwesborg. Barn: Rils

Wilhelm, f. 1833, d. som student. — Ake Alexander Theo¬
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phil, f. ⅔ 1835; landtbrukare. — Axel Gotilieb, f. *
1842. — Justus Walfrid, f. 29, 1844. — Oscar Phi¬
lemon, f. 1½ 1846. — Assar Gottfried, f. 1 1850.

Carl Arwid f. 2,9 1851. — Hedda Mariana Helena,
f. ½,0 1836. — Hilda Sophia Selma, f. 28), 1838.

Emma Mathilda Josephina, f. 17 1840.

Kyrkoherdar i Andrarum och Eljaröd.
1. Laurentius Andreæ war 1430 decanus in
Albo hæret et plebanus ecclesiæ Anderom.“

2. Mattis Olssen nämnes som “soghnaprest i An¬
dherom“ uti ett tingswittne dat. S. Ægidii dag 1472.

3. Peder Nielssen nämnes i ett dylikt dokument af
är 1483.
4. Bengt. En sä benämnd pastor, som nämnes i stifts¬

matrikeln af är 1842, bör troligen intaga denna plats i serien.
5. Nicolaus Johannis prestwigdes 1565 Ppostridie
n
Pauli“ till Ppastor ecclesiarum Andrarum et Ellerödt.“

6. Berthil war pastor härstädes 1584.
7. Jenns Mattsenn har som pastor härstädes under¬

tecknat en hyllningsfullmagt af är 1610.
8. Jörgen war pastor här 1627. Wid den biskops¬
visitation, som hölls detta är, befanns ungdomens underwis¬

ning högst wärdslösad, och sä wäl pastor som klockaren erin¬

drades att bättre beflita sig om sina skyldigheters uppfyllande,
den sednare wid straff af remotion. Pastor war beryktad för

dryckenskay, och dä detta rykte bekräftades af hans utseende och
andra omständigheter, wille biskopen icke inträda i hans hus.
9. Haagen Bentsön Aahus förekommer som pastor
i en kapitelsdom af är 1631 och lefde ännu i början af är
1652. Wid biskopsvisitation 1635 ädagalade ungdomen ringa

kunskap.

10. Ebbe Nielssen prestwigdes till pastor här 7
1653, och en kapitelsdom wisar, att han war pastor här 1654.

Han uppgifwes hafwa lefwat till 1676. Hans söner woro
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Ennert Ebbesson, pastor i Brunnby, och Nils Ebbes¬

son, som war född 1657 och dog 1684 säsom rektor wid Hel¬

singborgs skola.
11. Andreas Schartow blef pastor här 1677 och

hade 1681 uppdrag att förrätta visitationer i kontraktet. För

sitt nit om uniformitetens införande i stiftet hugnades han
med befordran till Helsingborgs pastorat, som tillträddes 1682.

Se III. 341 ff.
12. Lars Mosenius blef pastor härstädes 1682. Herr

Jochum Beck anhöll i bref till biskopen ⅔ s. d., att Mosenius,
hwilken biskopen förut rekommenderat, mätte erhälla fullmagt
och ingen annan obtruderas församlingen. M. hade förut

tjenstgjort i Helsingborg (se III. s. 341.). Död pä hösten
1702. — Gift med Anna Stridsberg, dotter af kyrkoher¬
den i Spänga af Upsala stift Häkan S. och säledes syster till
den likabenämnde professorn i Lund (se I. 227). Barn: Ka¬

trina, f. 1686, d. 1741, g. m. artillerikaptenen Carl af Sil¬

len, som dog 1743. — Anna Margreta, g. m. prosten P.

Rubenius härstädes.
13. Petrus Rohlijn, westgöthe, prestwigdes 7 1703

och war dä redan utnämnd till pastor härstädes. Under hans

tjenstetid sinner man först omnämndt att pietismen wunnit in¬

steg bland de wid alunbruket i Andrarum sig uppehällande
tyskar (jfr. I. 128). R. war respondens wid prestmöte 1706.

1716 war han swag och alldeles afsigkommen. Död 2 1717.

Han synes hafwa warit gift med sin företrädares enka. Pro¬

sten Nordström berömde huset säsom Lwackert och hederligt“ och
rekommenderade Lyngsta jungfrun“ att genom giftermäl blifwa

konserverad wid pastoratet.
14. Petrus Petri Rubenius war son af kyrkoher¬
den i Hwittaryd af Wexjö stift Petrus R., som war bror till

Mathias R. i Löderup och Andreas R. i Stoby. Han stu¬

derade först i Upsala och sedan i Lund, der han 1719 blef
magister. Redan förut hade han 1716 blifwit rektor wid sko¬
lan i Helsingborg, 1717 transporterad till enahanda beställ¬

ning i Landskrona och 1718 ½ prestwigd säsom pastor här¬

städes. 1733 erhöll han uppdrag att biträda prosten Nyman i
prostämbetet och blef 1736 ordinarie häradsprost. Den i bi¬
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skop Rydelii biographi (I. 149 f.) omnämnde swärmaren Olle
Norman, som war wedfogde wid Andrarums alunbruk, gjørde

R. mycket bryderi och bekymmer. Wi anföra ett utdrag ur
berättelsen om ett förhör, som R. høll med Norman. Fr. Om

den heliga Skrift är en död bokstafL Sw. Ja, om den är

utan Guds och Christi Anda. R. förklarade att skriften har
en inwärtes gudomlig kraft, twärtemot enthusiasters, Schwenk¬

feldianers och Anabaptisters pästäende. Fr. Om nägon skill¬
nad finnes emellan ett inwärtes och utwärtes Guds ord? Sw.

Icke om Christus, det wäsendtliga Guds ord, det framförer
och förklarar med sin anda. Fr. Om wi ej hafwa orsak att
bekänna wär tro igenom wissa symboliska böcker? Sw. “Bara

man wänder bladet om och gär till sig sjælf.“ N. kände dessa

bödker föga och höll sig hellre till bibeln. Fr. Om nägot i
dem sinnes, som är stridande mot skriften2 N. swarade intet.

Fr. Om Sonen är jomlik Fadren? Sw. Säwida han är san¬
ner Gud och det ewiga lifwet. R. wederlade Arii lära med

Joh. 1: 1 och flera bibelställen. Fr. Om den hel. Ande är
jemlik Fadren och Sonen, och Macedonii lära förkastlig? Sw.
Den hel. Ande är Guds kraft, singer och magt, hwarmed han

ock allt lifaktigt gör i stor fröjd och glädje, det honom ätlyder.

Fr. Om Christus genom sitt lidande och sin död tillfyllestgjort

Guds rättfärdighet för alla menniskors synder? Sw. Christus
hafwer tillfyllestgjort och skaffat oß Fadrens näd, frid och barm¬
hertighet; den som annammar Sonen, blifwer Guds barn.

Fr. Om nägon felfri församling kan sinnas pä jorden: Sw.
Christus will hafwa en församling utan fläck och skrynko. Fr.

Om församlingens kännetecken äro ren lära och sakramenter¬

nas rätta utdelning? Sw. Rätta kännetecknet är menniskor, i

hwilka den hel. Ande fär werka. Fr. Om sakramenterna äro
nödiga till saligheten“ Sw. De äro wigtiga för Guds barn.

Fr. Om opänyttföddas prestämbete är werksamt? Sw. Det
wisar erfarenheten. Rubenius anförde, att säd, som säs af
en oren hand, likwäl ger frukt, att Judas predikade evange¬
lium med lika frukt som de andre apostlarna m. m. Fr. Om

det ej är skriftstridigt att lofwa djeflarne och de fördömde för¬

loßningL Sw. Guds skapade kreatur skola äterföras till ho¬
nom, men om med djefwul och gamle Adam förstäs synd och
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olydna, sä fä de icke förloßning. R. försäkrade att djeflarnas

och de fördömdas förloßning war omöjlig, men Norman lät

sig icke af honom öfwertyga. 1741 kallades R. att aflägga
prof för superintendentsämbetet i Carlskrong. Död pä hösten

1743. — Gift med Anna Margreta Mosenius, som ännu
lefde 1750. De hade flerg barn. Sønen Lars efterträdde

fadren. Peter war kgl. sekreter och translator; säkert är han
densamme som i biogr. lex. XII. 285. nämnes säsom möjli¬
gen son af P. Rubenius i Hwittaryd, hwilket synes föga tro¬

ligt, emedan han dä wid nägra och sjuttio ärs älder skulle be¬

gynt sin författarewerksamhet; han har utgifwit öfwersättnin¬
gar frän turkiskan och persiskan. Nils war pastor i Nosaby
och Häkan i O. Sallerup. Carl Gustaf war militär.
Dottren Anna Helena war gift med stadskomministern i

Christianstad och past. i Nosaby H. Hellichius.
15. Lars Rubenius, f. härstädes 1719, prestwigdes
, 1744 till tjenstgöring härstädes och begärde s. ä. alders¬

dispens för att kunna fä blifwa pastor efter fadren. Tillsätt¬

ningen af pastoratet fördröjdes ända till ’ 1752, dä R., ef¬
ter erhällen enhällig kallelse wid walet, utnämndes till pastor.

Efter aflagda specimina blef han magister, war orator wid

prestmöte 1766, blef honorarieprost 1779 och kontraktsprost
1783. Säsom en sansad man och sträng orthødor hade han för¬

troendet att hafwa färskild. uppsigt öfwer ätskilliga unga pre¬

ster, hwilka säsom herrnhutismen tillgifna ansägos för swär¬
miska och willfarande (jfr. I. 193). Säsom predikant tyckes

R. icke hafwa saknat gäfwor. Hans utgifna likpredikan, häl¬

len 1751 öfwer en fru Ryting, är skrifwen i ett rent spräk
och har rätt wackra ställen. Med anledning af Col. 3: 2, 3,

4 afhandlar den ämnet: En christens fart eller wandring frän

— — OUtan wingar kan fo¬
detta jordiska till det himmelska.
geln icke slyga, utan stega eller dylikt fotfäste kan ingen upp¬
stiga i höjden. Alltsä kan ingen hinna till mälet, som före¬

satt är, till den lön, som förehälles ofwanefter, utan de för¬
ordnade medelns tillbörliga bruk,“ hwilka äro Guds ord, bö¬
nen, “som uppfar med wingar säsom örnar, som tränger ige¬

nom skyn och wänder icke igen,, till deß hon framkommer, och
wiker icke af, till deß den Högste ser dertill,“ samt de heliga
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Sakramenten. — 1795 tog R. afsked frän prostetjensten. Död
1es 1799. — Gift med en dotter af inspektor Landgren pä

Widtsköfle. Hon dog 1783. Sonen Peter Strickart war

prest och dog obefordrad kort före fadren. Tre omyndiga dött¬
rar lefde efter fadren.
16. Lars Peter Holmström, klockareson frän Sku¬
rup och född der 1759, blef student 1778, magister 1781, vice

rektor i Cimbrishamn s. d., kollega wid Malmö skola 24
1783, prestwigd 9, 1789, biträdde 1798, under bewiljad tjenst¬
ledighet frän skølan, wid Söfde pastorat, kallades 1799 till

fjerde profpredikant härstädes, utnämndes till pastor 2 1800
och tilltr. s. d. Död 7 1808. — Gift m. Sophia Helena
Meurling, komministersdotter frän Linköpings stift. Barn:
Lars Peter, fahnjunkare wid skänska dragonregementet.

Sophia, g. m. landtbrukaren I. Lindgren.
17. Johan Wilhelm Sundius, född ¾ 1771 i

Grönby, der fadren war pastor, blef student 1785, prestwigd

26,9 1794, pastor härstädes “, 1809, tilltr. 1811. Död *)
1838. — Gift m. företrädarens enka S. H. Meurling.

Barn: Magnus Göran, f. 1814.
18. Nils Malmberg, bondson frän Finja och född

23, 1796, blef student 1816, prestwigd 1' 1820, pastor här¬

städes 1,, 1839, tilltr. 1840. Han har utgifwit ett wid en
afrättning hället tal, som är enkelt och rätt läsbart. Död 7
1852. — Gift m. Maria Charlotta Ekebergh, dotter af

handlanden P. Ekebergh i Malmö. De hade tre barn.
19. Fredrik Danckwardt Moliin, son af fän¬

drik Otto M. och A. C. Broberg, föddes i Landskrona 21
1803, gick i Malmö skola, blef student 1823, prestwigd 18

1828, innehafware af klockarelägenheten i Widtsköfle 1827,

pastor här 2 1853, tilltr. 1855.
Gift 19), 1828 m. Ulrika Amalia Schönbeck, dot¬
ter af kyrkoh. Jöns Erik S. i Tranäs.

Kyrkoherdar i Mellby och Hwitaby.
1. Niels Suendsen prestwigdes 1561 eller 1562 till
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pastor härstädes. Hans namn förekommer i en hyllningsfull¬
magt af är 1584, och i en förteckning pä skänska prester, som
dött 1590 och 1591, är det det 6te i ordningen.
2. Niels Jenssön (Nicolaus Sjælandus) förekommer
som pastor här 1610 och torde hafwa warit det till 1614.

3. Peder Thygesön, son af pastor i W. Wram Tyge

Pedersen och Maren Pedersdotter, föddes 1586 och blef 1614
pastor härstädes. Han omnämnes i Juni 1648 säsom vice
prost och torde s. d. hafwa blifwit ordinarie. Wid biskopsvi¬

sitationer 1618 och 1627 war biskopen nöjd med tillständet i
församlingen, men 1635 befanns ungdomen okunnig. Herr
Peder lefde ännu 2, 1655, men afled samma är. Hans hu¬

stru hette Katrina Thomasdotter och dog 1652. Sonen

Isak blef pastor i Qwerrestad.
4. Peder Rasmussön Norager war född i Dan¬

mark och skall hafwa warit korporal, innan han blef prest.
Han prestwigdes ⅔, 1655 till pastor härstädes. Dä prosten

Nericius 1678 lämnade orten med kunglig tillätelse, förordna¬
de konungen Peder Rasmussön till vikarierande häradsprost.

Han synes hafwa i denna egenskap tjenstgjort ända till sin
död, ehuru bäde Sten Mattson i Cimbris och Anders Schar¬
tow i Andrarum hade förordnande att bestrida wissa proste¬

syßlor. “För den devotion och trohet han betygat förmedelst
säkra kunskapers inhämptande och andre gode och nyt¬

tige tjenster siste kriget“ bewiljade konungen honom 1680 fri¬

het frän wissa utskylder. Biskop Hahn föreslog honom 1681
till ledamot i den I. 69 omnämnda inqvisitionskommissionen.
Död 1, 1681. — Hans hustru, som hette Cidtzla, lefde

ännu 1698. Sonen Peder, f. 1663, blef student 1683 och
wistades 1688 i Hemmesdynge; en annan son, Sören, bodde

i Mellby 1703. En dotter war gift med kyrkoh. Swen Mun¬
the i Bösarp, en med fadrens efterträdare, en med kyrkoh. P.
Wankif i Köpinge af Gärs härad, en med kyrkoh. P. Pontop¬

pidan i Ofraby, en med 1. Anders Pälsson, 2. Päl Fischer,

pastorer i Mellangrefwie, och en med Anders Ebeltoft pä
Garsnäs.

5. Olaus Hansson Nordström, borgareson frän

Hernösand och född der 1649, dimitterades frän nämnde stads
IV.
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gymnasium 1669 och blef student s. ä. i Lund, der han wi¬

stades i sin morbroders, prof. Nordemans hus. 1680 nämnes

han säsom kollega wid Malmö skola och blef följande äret
rektor i Ystad. Der fann han tillständet i skolan mycket swagt;
i rektorsklassen woro blott tre disciplar, och endast en af dem

hade fätt en Pprægustum in instrumentalibus“; de woro alla
underlägsna hans förra disciplar i kollegaklassen i Malmö.
1683 blef han magister och prestwigdes ⅓ s. d. till pastor

härstädes. Till sin företrädares enka betalte han ärligen 7
ter räg, 7 ter korn, 12 dal. smt., 8 lam och 8 gäß, men wille

1698 hafwa öfwerenskommelsen härom upphäfd, pä den grund
att den ej blifwit af biskopen stadfästad. Inom pastoratet

bodde en ryttmästare Montgommery, med hwilken N. icke kunde
komma öfwerens. Säsom prof pä bemälde herres tänkesätt

och bildning meddelas här hans bref till prosten Nericius
1 1687: WWyrdig och Höchlärde Herr Probst. Medan

bode jag och min kera hustru ehrna at go til det höchwerdiga

Herans nattwart po tilkommande Unsdagh, om honom so be¬
hagar och iöra so wel och communisera os do her i Melby
kyrka heller her hemma hos os i huset stondar hrr prosten frit.

Her Prosten lerer utan twifel wel shelf best wetta at iag icke
nonsin lerer iöra denna person her po orten den ehran och
bruka honom til min shellasorgare, som jag so höcht förlofat

hafwer, ty han det med sin falskhet och ellaka sinne shelf för¬
orsakat hafwer. Wentar also min hrr prosts cattagoriska swar
om fru prostskan wille iöra os den ehran och komma po ons¬

dagen med och wara wohr kerkomne gest bedi wi om. Mond¬

gommeri. Ritmestare.“ Prosten erhöll uppdrag att jemte ett
par andra prester söka att “med christelig beskedlighet“ bilägga
owänskapen mellan ryttmästaren och Nordström, om hwilken
konsistorium intet ondt afhört. 1690 klagade en person i Ki¬

wik öfwer att N. uteslutit honom frän nattwardsgäng samt

försummat att besöka hans sjuka hustru. 1710 beklagade N.

sig deröfwer att han af ryttmästaren Brummer blifwit Vinju¬
rierad förmedelst läs och ryttarewakts sättjande för hans dör¬

rar och sedermera af Bis drängar med hugg och slag öfwer¬

fallen.“ Huruwida N. genom kitslighet sjelf gifwit anledning
till de förtretligheter, som mötte honom, kan ej afgöras. 1710
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½, blef han häradsprost. 1716 afträdde han pastoratet ät
sin mäg, P. G. Unge, med förbehäll att fäbehälla inkomsterna
af Mellby socken. Prostetjensten behöll han, med rättighet att

begagna swärsonens biträde. Död 2, 1722. — Gift 1683
med företrädarens dotter. Tre barn omnämnas, neml. en son

som dog 1698, en annan, Martin benämnd, som 1720 wille
bli klockare härstädes, och en dotter, som blef gift med efter¬
trädaren.
6. Petrus Georg Unge war född i Westergöthland

1688 och blef student 1708. I ett latinskt bref till biskop

Steuchius begärde han tillätelse att en och annan gäng pre¬
dika samt lofwade att, om denna gunst bewiljades, luttrötta

den högste Guden med de hetaste suckar“ för biskopens och hans

familis wälgäng. 1712 wistades han i Mellby och prosten
Nordström gaf honom det witsord att han war “i sin bok qwic¬
ker, förde ett skickeligt och stilla lefwerne och lefde nykter.“
Linnerius föreslog honom s. d. till att predika i Lund under

pestens grasserande der, dä L. sjelf reste derifrän. U. prest¬

wigdes 2jg 1713 till nädärsprest i Cimbrishamn och blef 2º
1716 pastor härstädes. Wid prestmöte 1724 war han respon¬

dens. 1722 njöt han den utmärkelsen att fä i sin swärfaders
ställe bestrida till prostetjensten hörande göromäl. Dä denna

tjenst efter swärfadrens död skulle tillsättas, föregaf U., för
att bereda sig sjælf utsigter till en sädan upphöjelse, att kyrko¬

herdarne Engstedt i Borreby och Stälgren i Cimbris ej wille
mottaga den. Biskopen lyßnade ej härtill, utan utnämnde

Engstedt. Dä han 1733 aflidit, eftersträfwade U. änyo pre¬

posituren, men mäste stä tillbaka för Nyman i Gladsax. 1735
blef tjensten äter ledig och, dä walet ej utföll till Ues utan

till P. Rubenii fördel och den sistnämnde ocksä blifwit utnämnd,

ingaf U. till domkapitlet en skrift, hwari ºvoteringen“ pästods
wara Lemot all lag och Consistorii befallning uppenbart kon¬

stigt utwerkad;“ han uppräknade ocksä sina förtjenster och ut¬
tryckte sin förhoppning att säsom warande den äldste kyrkoherde

i kontraktet icke blifwa “förtryckt eller förgäten.“ Härpä er¬

hölls ett allwarsamt swar. Konsistorium fann pästäendet om
olagligheter wid prostwalet intet afseende förtjena, och beträf¬

fande Ues äberopande af sina förtjenster, “kunde Cons. wäl
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hafwa fog att honom tillbörligen härföre anse, som sä efter¬
tänkeligwis med sina meriters upphöjande och Probstens för¬

ringande indirecte klandrar och talar pä Consistorii göromäl,

helst som befinnes att, dä han med afledne Probsten Nyman
competerade, som war en wälförtjent och gammal prestman,
har han dä likaledes pretenderat företräde: —
dock will Cons.
läta denna gäng förblifwa wid den tienliga föreställning till

kyrkoh. Unge, att det ingalunda honom will anstä, utan är
en sak som Consistorio tillkommer att dömma och pröfwa den

som till syßlan wärdig är;“ för öfrigt hänwistes han att klaga

pä högwederbörlig ort, om han dertill funne sig befogad. Dä
prostetjensten 1743 äter blifwit ledig, wann U. ändteligen

denna efterlängtade hederspost. Han anmälde 1746 att 2º)

hade till Tommarp ankommit en qwinsperson, som om sig sjelf
bekänt de mest upprörande saker. Hon hade ej blott mördat

sitt eget barn och falskeligen anklagat den gamle kyrkoherden
Axtrup (se III. s. 250) för äktenskapsbrott, utan ock förswurit

sig ät satan, med honom haft köttsligt umgänge och af honom
mottagit penningar o. s. w. Wid kommunion i W. Sallerups
kyrka hade hon tagit brödet ur munnen, lagt det i ett papper,

hwarpä hon med sitt blod skrifwit begynnelsebokstäfwerna till

sina namn, och satt det i kyrkomuren ät satan, som det bort¬
tagit; äfwen hade hon gätt 3 gänger afwigt kring kyrkan och

i nyckelhälet 3 gänger bläst den helige Ande ifrän sig. Hon
berättade ock, att hon engäng mött en swart man, som, dä

hon sagt sig wilja gä hem för att begä Herrans Nattward,
fört henne med sig och wid en sten, der hon knäfallit, läst ur

en swart bok samt gifwit henne bröd och win af en swart
kalk under upprepande af instiktelseorden; derefter hade han

inskrifwit hennes namn i en bok, förbjudit henne att gä i
Guds hus o. s. w. Dä hon kom till Tommarp kunde hon

ej nämna Guds namn, men den förste derpäföljande Maj hade

hon gätt i kyrkan och kunnat nämna Guds namn och läsa bö¬
ner. Dä hade hon ock bekänt ofwanstäende om sig. Prosten
Unge skref härom ⅔ följande: “Huru nu med detta Satans

uptog, som han med denna qwinspersonen förehaft, kunnat
wara beskaffat, lärer en ordentlig undersökning widare pröfwa;

ätminstone äro nägre omständigheter mycket eftertänkelige, sä¬
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som isynnerhet at denna menniskan kom at ingä i yttersta än¬

dan af en by, hwaräst war en ganska oren gata, den hon nöd¬

wändigt skulle passerat, men skorna woro ej till det ringaste
orenade, som trowärdige män af byen genast anmärkte, och
ehuruwäl hon efter sin berättelse wandrat en dryg wäg om¬
kring hafssidan, woro samme skor icke färdeles sletne, med
mehra faseligit, som föregifwes under wägen hafwa förelupit.“
Saken anmäldes hos landshöfdingen. Unge dog ¾. 1770.

Han war gift med en dotter af företrädaren och hade flera

barn. En son war artillerikapten, Göran past. i Hammen¬

hög, Carl Erik theol. dokt. och past. i Billeberga, Olof
Johan magister och prest; han begärdes till fjerde profpre¬
dikant efter fadren. Döttrarna Anna Christina, Maria

Katrina och Margreta Sophia lefde ogifta och bodde pä
ett hemman, som de egde.
7.Anders Berghult, son af en kronobefallnings¬

man i Willands, Gärs och Albo härader och dennes hustru

Christina Wasberg, föddes pä Mansdala 1 1712, ätnjöt
underwisning dels i Christianstads skola, dels af privata lä¬
rare och blef student 1728. Sedan han 1732 förlorat sin fa¬

der, mottog han kondition säsom informator i Helsingborg,
der han ocksä biträdde med predikande. En högtbedröfwad
enka Anna Sophia Rolin i Engelholm beklagade sig 1732

deröfwer att studenten Andreas Berghult, som predikade för
kapellanen i Helsingborg, skrifwit under namn af begrafnings¬

vers en pasqvill öfwer hennes aflidne man. 1736 begaf B.

sig till Köpenhamn, der han erhöll ett “hederligt stipendium.“
Följande äret reste han till Stockholm och erhöll der en för¬
monlig kondition. 1743; kallades han till adjunkt wid Hed¬
wig Eleonoræ församling derstädes, undergick examen inför

stadskonsistorium och prestwigdes s. d. 1744 blef han extraord.
regementspred. wid artilleriet, 1753 vice komminister, hospi¬
talsprest och skollärare i förutnämnda församling, 1756 ordin.
komminister dersammastädes och Aj, 1771 pastor härstädes samt

tillträdde pastoratet 1772. I Stockholm sysselsatte B. sig fli¬
tigt med litterära företag. Han utgaf ej blott under titeln
Sammansamkade Manna“ predikningar af ätskilliga förfat¬

tare och under titeln: ’Swea rikes härrliga krantz under K.
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Fredriks blomstrande krona“ en samling af “frögdetal öfwer
Swenska Prinsars födelse,“ utan ocksä ett Hushällnings Bi¬
bliotheque,“ hwari förekommer ätskilligt om Lwära Fjäderfäns

ans och rätta skjötsel,“ hwilket af prof. Trozelius med mycket
loford omförmäles i en insänd artikel i Lunds weckoblad. B.

dog 29 1792 Lwanskiött, trött och ledsen wid werlden“ enligt

Elmgrens anteckning. —Gift 1746 med Charlotta Ka¬
trina Kloppert, dotter af en skepsklarerare och enka efter

en handlande i Stockholm; hon dog före Berghult. Sonen
Anders war sergeant och sökte nädär efter fadren.
8. Thuro Liebman, son af prosten Nils L. i Tygel¬

sjö och född der 2g 1734, blef student 1748 och magister
1754. Säsom ledare för flera adliga ynglingar wistades han

sex är wid Upsala universitet, prestwigdes i Upsala 2½,, 1765,
predikade följande äret wid kungliga hofwet och utnämndes
till hofpredikant, men förordnades wid samma tid till kollega
wid Christianstads skola. 1778 blef han förste stadskommini¬

ster i Lund och pastor i Bjellerup och Räby; tilltr. 1779. Wid
prestmöte 1780 war han opponens och erhöll 1792 prostetitel.
1793 sökte och erhöll hans transport till Mellby, — en flytt¬
ning, som numera ej skulle anses förmonlig. Mähända för¬

anleddes den ej af ekonomiska beräkningar, utan af öfwerty¬

gelsen, att han ej egde sädana presterliga gäfwor, som gjorde
honom tjenlig till prest wid kathedralkyrkan. Kyrkoherden Berg¬
man i O. Sallerup plägade berätta, att det förhör, som L.
med honom anställde förrän han admitterades till första natt¬

wardsgängen, bestød deri att L. framställde och B. beswarade
den frägan: “Pä hwilken dag skapade Gud siskarnaL“ Wid

prostwal 1795 erhöll Tengwall i Wallby 4 röster, Bergklint i

Gladsax 3, Boman i Borreby 3 och Holbeck i Andrarum1
röst. Bergklint undanbad sig utnämning, och biskopen ut¬

nämnde Liebman. Han afsade sig denna befattning 1814, blef
jubelmagister 1817 och dog ⅔, s. d. — Gift ’a 1779 med
Ulrika Roth, d. * 1804 wid 39 ärs älder, dotter af Jo¬

han R., förste stadskom. i Lund. Hon berättas hafwa utan
mannens wetskap mycket frikostigt understödt sina slägtingar.

Dä han fann sitt sädesförräd alltför hastigt minskadt, skyllde
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hon pä rättornas glupskhet, med hwilken förklaring han lät

sig nöja.
9. Hans

Otto Hjorth, född 27, 1769 i Christian¬

stad, der fadren war rädman, blef student 1788, prestwigd 1
1795, extraord. bataljonspred. wid konungens eget wärfw.
regmte s. d., transp. till lika beställning wid Wendes artilleri
1799, ord. bataljonspred. 1800, pastor wid samma regimte

1805, pastor härstädes 72 1819, tilltr. 1820, erhöll fältpro¬

stetitel 1824. Död 18,, 1826. — Gift 1820 med Eva Ka¬
trina Karström, dotter af regementsskrifwaren, assessor Er¬

land K. Hon blef äfwen gift med Hjorths efterträdare. Med

första mannen hade hon tre barn, neml. Helena Margreta,
f. 1821, Charlotta Christina, f. 1824, g. 1852 m. vice
past. C. M. Böckman, och Otto Fredrik, f. 1827.

10 Petrus Samuel Falck 1830—1842; se of¬
wan s.

11.

11. Fredrik Olof Cöster, son af assessorn F. W.

Cöster och Katr. Jul. Jacobsson, föddes i Helsingborg 1
1806, blef efter skolgäng dersammastädes student 1822, prest¬

wigd 2°i 1830, phil. mag. 1832, slottspastor i Landskrona

1831, bataljonspred. wid Wendes artilleri 1839, pastor här

,, 1841, tilltr. 1842 och erhöll prostetitel 1845.
Gift 29) 1842 med Martha Maria Sommelius,
dotter af postmästaren Christian S. i Lund. Barn: Bror

Fredrik Christian, f. 29), 1843. Fredrika Katrina
Margreta, f. ¾ 1844. Nils Gustaf Wilhelm, f. ¾
1845. Anders Johan, f. 29, 1847. Fredrik Olof, f.
1, 1849. Christian August, f. 2, 1851. Beata Lo¬

visa Sophia, f. ’ 1852.

Kyrkoherdar i S. Glof.
Af gamla handlingar frän 14= och 1500-talen finner man
att socknen, hwari S. Olofs kyrka är belägen, kallats Lunc¬

kinde eller Liunckinde. 1738 war fräga om socknens före¬
ning med Stiby; föreningen blef dä icke af, men skedde 1814
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till följe af kgl. br. 2, s. d., som tillika stadgar att pastoral¬

wärden i S. Olof skall bestridas af färskild pä stället boende

prest.
1.

Hermanus förekommer som magister och prest här¬

städes 1344.
2. Bengt Pedersen uppgifwes hafwa warit pastor

här 1500.
3. Hans Pedersen prestwigdes till pastor wid Lunc¬

kinde socken 2) 1566.
4. Christiern Jensen blef '½ 1569 prestwigd till

pastor härstädes.
5. Anders Rasmussen prestwigdes ¾ 1573 till
pastor i Lunckinde.

6. Christian Willumsen Brasen blef + 1577
prestwigd till pastor härstädes och war det 1584, enl. en hyll¬

ningsfullmagt af detta är.
7.Andreas Jani uppgifwes haswa warit pastor här

omkr. 1600. Han är författare till en traktat om =Christi kon¬

gelige Waaben och Zignet, paa Riim“ Kbhvn 1600.
8. Christen Nielssön war pastor här 1610.

9. Söffren Jenssön war pastor här frän 1615 till
1619, dä han erhöll transport till Sörby.

10. Christen. En sä benämnd pastor förekommer i
VB. och torde hafwa warit här 1619—1621.

11. Niels Jenssön, prestwigdes i Lund 2 1621
och förband sig att undergä ny examen. Wid biskopsvisitation

är 1627 utwecklade han nägorlunda evangelium pä 13 sönd.

e. Trinitatis. Nattwardsungdomen befanns wara mycket okun¬
nig. Här drefs den tiden mycken widskepelse med ett beläte

af den helige Olof. Biskop Mads Jensen yttrar derom i VB.

följande: “Det der belätet, som de tillbädo, utkastade och ut¬
wräkte jag skymfligen ur kyrkan med allwarsam förmaning till

folket att fly dyrkan af beläten säsom djefwulen sjælf. De
hade klädt linnekläder pä det huggna belätet, hwilka jag med

stor ifwer i talrika ähörares närwaro sönderref och bestämde
dem, som dugde till nägot, ät nägra fattiga qwinnor samt lät

genast utdela dem. Iag utlade allwarligt för ähörarna den

danska psalmen: Loffwer Gud, I fromme christne, äfwensom:
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Du gode, starke og store m. m.“ Niels Jensen skall 1630 hafwa

lämnat pastoratet.
12. Hagæus Olai Hammer war prest härstädes

1630 och uppgifwes hafwa fätt transport härifrän till hospi¬
talspastorsbeställning i Christianstad. Han war gift med Eb¬

bela Pälsdotter Ancher, som mähända war prestdotter

frän Löderup. De hade flera barn. Sonen Caspar blef prost

i Carlshamn, Olof klockare i Asarum, Knut klockare i Hoby
i Blekinge; dottren Gertrud war g. m. kyrkoh. i Bosjökloster

Olof Christensson och säledes mormor ät Swen Lagerbring.
Ingeborg war g. m. kapellanen i Carlshamn Jöns Gullberg.
13. Christiernus Johannis 1635.

14. David Pedersen 1637.

Enligt Waß¬

bergs uppgift
15. Martin From 1638.
16. Haquinus Nicolai 1641.

i beskrifn. öf¬
wer S. Olofs

17. Marcus Holm 1643.

kyrka.
18. Haquinus Hammer 1644.

19. Christen Erichsen Hellsingborg prestwigdes
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5. 1646 och förekommer som pastor härstädes 1648.
20. Christen Haagensöen nämnes 1651 och 1655.

21. Wilhelmus Clementis kom 1657 frän Helsing¬

borgs skola till Köpenhamns universitet och prestwigdes till
pastor härstädes Y 1671. Hans enka Birgitta blef gift med
efterträdaren. Sonen Clemens som efter styffadren kallade

sig Axtrup, blef pastor i St. Harrie.
22. Oluff Andersson Axtrup begaf sig utan dimis¬

sion frän Lunds skola och blef student i Köpenhamn 1660, stu¬
derade sedan i Greifswald och inskrefs som student wid Lunds
universitet 2 1667; han är den femte i ordningen bland dem,

som blifwit studenter i Lund. Han hade warit informator hos
kyrkoh. i Asum B. Oelreich. Han prestwigdes till pastor här

i“s 1674. Han intygade 1686 att inom församlingen ingen
utan laga skäl försummat gudstjensten pä högtids= och böne¬

dagar eller uteblifwit frän läsemöten. Han synes hafwa dött
i slutet af är 1695. — Gift med företrädarens enka, som ocksä

öfwerlefde Axtrup.
23. Carl Dahlgren uppgifwes hafwa blifwit pastor

här 1697. Ocksä tjenstgjorde han här pä sommaren detta är,
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men fann folket ldäligt i förständet“ och war ej nöjd här; han

blef s. d. pastor i O. Herrestad. Se der.
24. Hans Hansson Textorius. Han war utan

twifwel af samma slägt som kyrkoherdarna Textorius i O. Sal¬
lerup, Illstorp, Borlunda och Burlöf, men hwem hans far

warit är icke kändt. Troligen är han den Hans Textorius,

som 1688 prestwigdes till tjenstgöring i Bjellerup och Räby,
sedan tjenstgjorde i Uppäkra och war gift med löjtnant Anton
Ahlbergs enka. 1698 blef han pastor härstädes. I anseende

till kallets ringhet och sina utständna travaljer wille han un¬
dandraga sig utbetalandet af understöd till kyrkoh. Artrups
enka. T. dog 1 1711 efterlämnande enka wid namn Doro¬

thea, som torde warit styfdotter till kyrkoh. Hans Jostsön i
Borreby, hwilken T. benämnde för sin swärfar.

25. Jakob Klingenberg 1711—1719. Se wid Gylle

II. s. 181.
26. Petrus Brunström, bondson frän Säbrä socken

i Angermanland och född 2, 1692, genomgick Hernösands skola

och gymnasium 1701—1711 och blef sistnämnde är student i

Lund. 1715 2½, blef han i Wexjö prestwigd till adjunkt hos
amiralitetspred. G. A. Fult, hwilkens förtroende han wunnit
under sitt wistande i Carlskrona säsom informator. 1720 war

han nädärsprest i Stiby och blef s. ä. pastor härstädes. Död

5 1732. Hans död war enligt personalierna frimodig och till
mycken uppbyggelse för de närwarande. — Gift ' 1716 med
Metta Katrina Corvin, dotter af kyrkoherden Lars C. i
Wemmerlöf. De hade twä söner, af hwilka en blef sergeant,

och twä döttrar, af hwilka endast en öfwerlefde fadren. Enkan

blef konserverad wid kallet.
27. Christian Lorenz Liefferts f. 1692 i Lund,

der fadren Ludolf Fredrik L. war borgare, gift m. Magdalena

Hartwig, blef student 1709, omkr. 1722 kollega wid skolan i

Helsingborg och 1733 ¼ prestwigd till pastor härstädes. En
afsatt klockare Lars Hallengren begärde 1738, att L. mätte blifwa
instämd att “stända till swaromähl för thet han pä obetäncksamt

wijs skall Söndagen för Christi Himmelsfärdsdag och Sönda¬

gen therefter förledit ähr utfarit med ätskilliga förbannelser öf¬

wer then, som skyldig warit till the af kyrckostocken i S. Olof
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bortkomne penningar, men isynnerhet uppä sidstnämnde Söndag
utbrustit i the orden, at thensamme skulle wara förbannat uthi
allt thet han sig företager och jorden skulle wara förbannat, som
han gär uppä m. m.“ Man trodde att L. med dessa förban¬

nelser äsyftade Hallengren. Konsistorium uppdrog ät härads¬

prosten att hälla undersökning pä stället, hwaremot L. proteste¬
frade med pästäende att först fä förklara sig öfwer klagomälen,
hwilket bewiljades. Saken förwistes till werldslig rätt, och L.

erhöll af konsistorium allwarliga förmaningar till försigtighet
och saktmodighet. 1746 sökte han, i anseende till ringheten af

inkomsterna wid detta pastorat, transport till annan lägenhet,
men utan framgäng. Prosten Unge anmälde 1754 att wissa

tider pä äret bedrefs i S. Olof mycken widskepelse med ett trä¬

beläte; prosten ansäg denna sak wara ’mycket grannlaga,“ eme¬

dan hwarken pastor, som bodde i ett ringa gatehus och hade
nog knappa och tunna inkomster, eller kyrkan, som war en wacker

byggnad, borde lida nägon minskning i sina inkomster. Saken

anmäldes hos landshöfdingen. S. Olofs församling, som älskade

sin lärare, “i anseende till hans grundrika predikningar och tröst¬
rika skriftermäl samt upbyggliga wandel och bland them betänck¬

samma förnöjsamhet,“ och förmodade, att han icke beginge nägra
felaktigheter, för hwilka han kunde tilltalas, anhöll hos konsi¬

storium att han mätte fä prostfullmagt med rättighet till proste¬
tunnan af S. Olofs församling, men konsistorium ansäg honom
“till en Probstesysslas förestäende alldeles otjänlig“ och fann

betänkligt att “till ordinarie Probstens præjudice“ utnämna

honom till prost. Under sina sista lefnadsär war L. sä swag,
att han mäste ledas till kyrkan och sitta medan han predikade.

Prosten Thomæus anmälde 1768 ¼), att L. war “sä äldrig och
swag, att han icke kunde waka öfwer sin församling eller hafwa

akt pä sig sjælf,“ hwarföre tjenligast ansägs att han finge en
vice pastor, som af konsistorii medel aflöntes med 100 plätar.

L. dog 1, s. d. — Han war gift 1. med företrädarens enka

Metta Katrina Corvin, 2. m. Ingeborg, som 1770 lefde

som enka efter honom. Dottren Anna Magdalena war gift
m. kyrkoh. P. Ruth i Wisseltofta; Hedvig Margreta dog

ogift 1808 wid 58 ärs älder.
28. Otto Klerck war son af en kyrkoinspektor och född i
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Tolänga 27). 1728. Namnet Klerck upptog han efter nägon,

som upptagit och wärdat honom i barndomen, troligen efter
prostinnan Warberg i Förslöf. Han blef student 1743, magi¬

ster 1751, prestwigd 1½, 1752, kyrkoherde här 2) 1770, re¬
spondens wid prestmöte 1776. Död 2, 1798. — Gift 1. m.

en dotter af kyrkoh. L. Billing i Ofraby, 2. m. C. Ohreus,
enka efter löjtnant C. Docken. K. hade en son och 2 döttrar,

hwilka alla flyttade till Stockholm.
29. Swen Elmlund, 1798—1805; se bland pastorer

i Wankifwa.
30. Petrus Fredrik Groos, son af skoflickaren Olof
G. i Lund och född der 1748, blef efter att hafwa genomgätt

Lunds skola student 1765, prestwigd “2 1774, magister i Greifs¬
wald 1779, extraord. regementspastor, kyrkoherde här 22, 1806.

Död utan att tillträda pastoratet ½ s. d. Han war gift och

hade en son, som blef kopparslagare i Christianstad, och 2 döttrar.
31. Nils Peter Björkman, f. 1755, blef student
1775, prestwigd 1½, 1784, pastor härstädes 29,, 1806. Död
28), 1811.— Gift m. Anna Maria Kronow. Barn: Axel,
sjökapten. Lars Niklas, f. 1793, stud. 1808, handelsbokhällare
i Götheborg. Per Gustaf, f. 1797, prest 1823, innehafware

af klockarelägenhet i N. Rörum 1831, död ogift 1840. Jöns

Jakob, med dokt. Johan Olof, styrman.

Kyrkoherdar i Wemmerlöf och Körum.

1. Jens Povelssön war pastor här 1540.
2. Jacob Sanderssen i =Wemmindlöff“ war wid

hyllningen 1584 deputerad frän Jerrestads härad.
3.Hans,

som nämnes med ärtalet 1610 i stiftsmatrikeln

af är 1842, torde böra intaga denna plats i serien.

4. Jacob Hagensön nämnes i Tryggonii poemer och

har alltsä warit pastor här i början af 1600=talet. 1610 före¬

kommer han i hyllningsakterna och war troligen pastor till 1621.
Mähända har han haft tillnamnet Hovius ty en säbenämnd

pastor uppgifwes hafwa warit här 1610. I V.B. fär hrr
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Jakob det wittnesbördet att han war en Amycket enkel man,

men lärd, from och i ämbetet flitig.“
5. Henrich Pouelson erhöll 2 1621 kunglig tillä¬
telse att blifwa pastor härstädes, ehuru han fattades 6 mäna¬

der, i den lagliga äldren, 25 är, och prestwigdes 7 s. d. i
Helsingborg, hwarwid han förband sig till ny examen, förmod¬
ligen för bristande kunskaper. Wid biskopsvisitation 1627 höll

han en illa sammansatt predikan och erindrades om bättre akt¬

gifwenhet pä sina skyldigheter. Ungdomen i Wemmerlöfs soc¬
ken war bra underwisad. 1631 anklagades her Henrik att

hafwa mot föräldrarnes wilja wigt Lauge Urne och en dotter
af Mogens Kaas samt blef med anledning deraf suspenderad

frän ämbetet, men om han äterfätt det, eller förlorat det för
alltid, är icke kändt.
6. Christian. En pastor med detta namn upptages i

Rönbecks samlingar utan tidsbestämning. Troligen bör han

intaga denna plats i serien.
7. Hans Mortensen From, som förut warit stads¬

kapellan i Ystad, blef omkr. 1641 pastor härstädes. 1648 före¬
kommer han i hyllningsakterna. 1657 omnämsies han som

häradsprost. Död 1671. Hans enka hette Kirstine Mats¬
dotter, war dotter af prosten Mats Jönsson i Harlösa och

blef gift med Nils Bertelsson, pastor i Cimbris. Hans From

hade flera söner och döttrar. Sonen Michael gick i skola i
Landskrona, blef sedan student i Lund och sökte 1680 rektoratet

i Cimbrishamn.
8. Lars Bertilson Aquilonius, son af prosten
Bertel Knutsson i Löderup, erhöll 1',, 1664 konungens pro¬
motorial till befordran och prestwigdes ¾ 1671 till pastor här¬

städes. 1673 klagade företrädarens enka, att hon blifwit ut¬
drifwen ur prestgärden af hrr Lars, ehuru han brukat hendes

boskab oc midler sig till nytte,“ utan att dem restituera eller
refundera hwad hon för honom utlagt. Han förnekade sig nän¬

sin hafwa utdrifwit henne, ehuru hon honom swärligen tribu¬
lerat, och pästod att hon brukat hans saker sä wäl som han

hennes. Han älades att skaffa henne husrum och gifwa henne
ärlig pension efter prostens bestämmande. 1696 erhöll han

brandstodshjelp, emedan prestgärden afbrunnit. Död samma
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eller nästföljande äret. Hwad hans enka hette är ej kändt;
troligen blef hon konserverad wid pastoratet.

9. Lars Hansson Corpin, son af stadskapellanen

Hans C. i Runneby, blef student 1683 och prestwigdes 27),

1690 till tjenstgöring i Fridlefstad och Rödeby. Landshöfding
Sjöblad rekommenderade honom 1694 till Lyckeby pastorat, som

dä bestod af Lyckeby och Sturkö socknar, men konsistorium wille

tillswidare icke yttra sig angäende tillsättningen af detta pa¬

storat, om hwars delning fräga war wäckt. S. d. begärde och
erhöll han konsistorii rekommendation till en amiralitetspredi¬

kantsbeställning. 1695 begärdes han till pastor af Fridlefstads

och Rödeby församlingar. Konsistorium witsordade fördelaktigt
hans presterliga skicklighet och tjenstgöring. 1698 tillträdde han
Wemmerlöfs pastorat och utsägs s. d. till att predika wid nästa
prestmöte. Död 14 1715. — Han hade warit gift och hade

barn, innan han kom hit. Dä han fick pastoratet förklarade

han sig willig att gifta sig med förra pastorns enka, hwilket
troligen ocksä skedde. Corvins enka hette Anna Katrina

Brinck; stadskom. i Ystad O. Harman wille genom äktenskap
med henne bliswa pastor härstädes, men det blef ej af; hon
blef sedan gift först med prosten Nyman i Gladfax och derefter

med prosten C. Aulin i Malmö. Twä Ces döttrar omnämnas,

Metta Katrina, g. m. 1 P. Brunström, 2 C. L. Liefferts,
pastorer i S. Olof, och Cecilia Magdalena, g. m. kyrkoh.

C. Brunck i Cimbris.
10. Arvid Kenorin war JIönköpingsbo och blef º
1708 rektor wid Helsingborgs skola. Han ansägs för en mycket

lärd man och war allmänt afhällen af dem, med hwilka han
war i beröring. Dä danskarne intogo Helsingborg, blef K. satt

i fängsligt förwar i skolhuset, hwilket begagnades icke blott till

fängelse, utan ocksä till krutmagasin. K. sökte bereda sig till¬
fälle att fly och lyckades att komma ut genom fönstret just i det
ögonblick, dä krutmagasinet genom en af swenskarna inkastad

bomb räkade i brand och flög i luften. En annan berättelse

uppgifwer att K. blef af sienden “tagen för hufwudet“ och öf¬
werförd till Helsingörs slott samt der fängslig förwarad i 14

weckors tid. 1714 wille han genom konservation blifwa pastor

i Osterslöf, hwilket enligt hans förmenande skulle Licke allenast
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af de lefwande med fägnad erkännas, utan ocksä af de döde,
om de eljest nägon Sens hafwa, isynnerhet den saliga prostens
Blanxii siäl, hwars maka och efterlätne det skulle komma till

godo.“ Han prestwigdes 2 1716 till pastor härstädes. Död
20/. 1733.—

Ehuru Kes plan att blifwa pastor i Osterslöf ej

gick i fullbordan, öfwergaf han icke prestenkan derstädes, med

hwilken han slutit äktenskapsaftal. Hon hette Anna Maria
Erman och war prestdotter frän Wälinge. Hon hade i sina

unga är warit förlofwad med en prest wid namn Hans Qui¬
ding, men af honom blifwit öfwergifwen 1707. Han blef för

denna sin ostadighet för en tid suspenderad; att han aldrig fick
befordran, härrörde wäl af andra orsaker. Den öfwergifna

fästmön blef sedan gift med prosten Blanxius i Osterslöf och
enka efter honom 1713, derefter, som nämndt är, gift med Keno¬

rin och hade med honom en dotter, wid namn Laurentia,
som blef förlofwad med fadrens efterträdare I. Quiding, men
1739 lagligen skiljd frän honom och följande äret gift med en

hospitalsföreständare i Ystad. Quiding wille skiljas wid dottren,
derföre att modren ej anstod honom wäl. Han pästod att hon
Vofta exercerade ett faseligt swärjande med eder och bannor“

och war sä girig att hon, dä Q. skulle uppbära penningar af

bönderna, alltid uppmanade honom att icke wara flat, utan taga
tappert för sig, annars blefwe han fattig, o. s. w.

Wi kunna ej underläta att bereda wära läfare nöjet att göra
bekantskap med K. säsom predtkant, genom följande utdrag ur den

predikan, som han hällit öfwer kyrkoherden Swen Runbohm i

St. Köpinge är 1729 samt frän trycket utgifwit. “Thet är med
oß i betraktande af all wär lifs men isynnerhet dödsnöden lik¬

som med en Qvinna i förestäende Barnsnöd. —— Utom qvalet
af rädslan mäste och smärtan af swedan wara genomgäendes

häfftig. Man icke allena kan se, utan och förstii det: man ser
det pä wederbörande; man förstär det af Skrifften, som then

swäraste timeliga, ja och ewige helwetes nöden med thet ord

beskrifwer och utteknar, som egenteligen kommer barnsnöden till,

af hwilket wäl Trullet Odin mä hafwa sit namn (ödvvn
Här är en sörjande Enckia, som instämmer
6dup).
med en förnuftig Qwinna af Thekoa: Iag är en Enckia, en

Qwinna som sorg hafwer, och min Man är död. Och med en
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olustig Naemi: then Alzmächtige hafwer swärliga bedröfwat
mig. Hennes sorg är sä mycket större, om hon för sig sjælf wet
eller menar at nägor häller henne för ringare. Och thet är

sannerligen hjertans sorg och harm för en bedröfwad menniska,
at icke blifwa ansedd för thet hon är, i stället för medynkan

stä under mistankar, i stället för tröst höra last. Hennes sorg
wet den allwetande bäst; den som eftertänker och närmare um¬

gäs, wet och nägot. Lät wara at en Man hade warit nägot
gran= eller hastsint: Lät wara at alle temperamenter icke skicka

sig lika i sorg; följer wäl deraf at ingen eller liten sorg är?
rätt sä wäl och mycket bättre följer: ju grannare och hastigare

sinne, ju rättare och bättre hjerta: ju stillare temperament, ju
drygare och längwarigare sorg. Men det är onödigt och icke
längt ifrän orimligt, wilja intala at en Enckia har sorg. Hon

är ju det hon heter: Enkia, ena, ensamne efter wärt spräk, en
ensam Fogel pä taket. We honom, ja och mer henne, som är
allena. Hon är et witne af widt och mycket we, efter Tyska

spräket; en Almanach, tigande och bunden til händer och mun
efter Ebreiska spräket. Tänker nägon wid ordet Almanach

pä Almanach, sä är och en Enkia det, i anseende till sitt ringa

pris, och til de ställen i desse gemene och ringa acktade böcker,
hwar Förmörkelser, förkastade dagar, sträng wäderlek och swäre

prognostica beskrifwas. Hon är som en lutande gärdzgärd,
then hwar wil stiga öfwer: som en spillgifwen Stad, med hwil¬
ken man huserar efter wilje. Men onödigt är intyga, at en
Enkia har forg, som är af ähr, wet och stadighet, och andra gän¬

gen har druckit den bittra skälen. Det gör ondt fä fär pä helt

ställe, men sär i fär, eller sär pä gamalt skadeställe, mä göra
Aro the bedröfwade anhörige och Förwanter, sä

wärre.

til Slächt som Swägerskap, än endels främlingar och hafwa
intet hem här i Landsorten, som och theras sal. Broder här
war en främling “(han war smälänning)“ sä kan ingen för¬

biuda them at kalla Himmelen sitt hem med Paulo, och för¬

trösta sig med sitt Burskap der, äfwen med honom. Der lärer
intet mer anseende wara til nationer än personer: till Stort

än till Smät: till kläder än til Ständ, sä framt det icke är
Brölopzkläder, gjorde icke efter then nya werldzliga utan then

gamla Christeliga modan. Der tör komma sä mänga Prose¬
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lyter som Judar, sä wäl Lappar som Italiener. — — The

som nu säga: Skada om den wackre, hurtige och begäfwade
mannen, mäga trösta sig dermed, at han nu har fätt bättre lä¬

genhet i Engelland, än han hade här i Skäne, bättre i Himla¬
härad än i Ingelstad härad, bättre i Guds stad än här wid

Ystad.—

—

Text. Syrachs 51: 35. Propositio: 1 Fordom

Syrachs, 2 Altid fleras, 3 Nu wär dödas 1) hafde litzla möda

och 2) fängne stora hugnad. —

Thet kostar nägot att stu¬

dera. Iag hafwer haft mödo och arbete, säger Syrach. Thet

kostar bäde penningar och möda. Ju mindre penningar ju mer
möda; therföre hafwa altid the fattige mer beswär wid stu¬

dier, än the rika: Thesse hafwa andra som gä till brunnen,
hämta och ösa uti sig; hine mä thet sjelfwe merändels göra:
The rike hafwa handtlangare, som plocka frukten af trän och

fä them i händren: The fattige mä sjælfwe sträckia sig efter
henne; doch gär thet för ingen af utan mödo. Här wil wakas,
tänckias, grubblas, höras, läsas, skrifwas, understundom swäl¬

tas, swettas, frysas, som Poéten säger: Multa tulit fecitque

puer, sudavit et alsit: Thet är: Pilten mäste mycket lida,
swettas, swalas, swälta, swida. Och räcker thet wäl til Man¬

nen, hälst när han wil grundeligen och mycket studera och sjelf

alt noga förfara. Dä fär han och wäl som Syrach resa in i
Egypten, i främmande land, hwilket har ingen ringa möda,
kostnad och olägenhet med sig. Wid alla Professioner och öf¬
ningar är mödo, men isynnerhet wid bokliga, hwilka ju mer

the skona handen, ju mer skada kroppen; ju roligare the synas,

ju oroligare äro. Sädane kunna snarast göra Predikarens kropp

trött och Timothei maga swag.—

—

Nu säsom thet for¬

dom gick Syrach och alltid gär flera, sä är thet och nu gänget
wär Salige Broder, then för thetta Ahrewyrdige och Högwäl¬

lärde kyrkioherden här i Köpinge, Herr Swen Runbom.

Han hafwer en liten tid haft möda och arbete och hafwer fun¬
nit en stor hugnad. Möda hade han i sin barndom, möda i

sin ungdom, möda wid sina Studier, möda i sitt Embete, möda
i lifwet, möda i döden. Thetta är icke sä at förstä, som skulle

han, sä wida man kunnat märkia, haft nägot ogement eller

förträffeligt i mödan framför andra.

Iag gär hans barn¬

möda, helst i the spädare ären förbi, hwilken doch wäl icke gät
IV.
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honom förbi. — —The fastare barne= och följande ungdoms¬

ähren stiga hättre upp i mödan, när en Pilt skall begynna taga
hoken i hand, hwilken gemenligen är sä kär, som en bränne¬

nässla i harm; när han ständigt med henne skal umgds, släppa
en, taga en annan; blifwer pä Orbilianisko alltid med twäng,
aldrig med lust ther wid drifwen, hwarigenom han fär sädant

tycke för Bok och præcsptor, som en fänge för Bran och Skarp¬
rättaren; när han skal ut af Föräldrahus, ther han dock nägor

gäng, helst hos Modren, kan sinna nägon medynkan, ätminstøne
nägot mage=pläster; när han skal utur Sochnen, utur Häradet,
utur Lähnet, bort til Txälhusen, til Scholarne; när then Pri¬

pate Gouyerneuren exequerar i Herberget, then Publiqus i
Scholau, sä at offta bäde hörsel och minne förgär.

Näx

han ändteligen har trampat Scholstofftet och undgät Ris och
Ferla, sä hliswer wäl friheten större, men mödan icke mindre.

Han mürker huru litet hans medförde 20 eller 30 daler gälla.
Andteligen när han thetta icke längre orfar hälla, sä
mäste han Supplicera som Eli afföda till Samuel: Käre, lät

mig komma til en Prestadel, at jag mä äta en beta Bröd. Han

kommer; men hwad han icke hafft möda förr, sä fär han tä?

Iag will icke nämna thet at han understundom fär pä Apostla¬
wis gä omkring i Landet, frän en ort till en annan, och ibland
wid sin Prestadel har ondt nog för Bröd, ickeheller hwad möda
Hushällningen fordrarz men ho tror wäl, utan den som för¬

sökt, hwad möda, hwad bekymmer, hwad sorg och ängslan Em¬
betet gifwer? Thet synes lätt och faller somlige lättare at Pre¬

dika, Mässa, Hkrifta, hwaraf the förklenerlige ordasätt och
Tapinoger äro komne: rista en Predikan ur armen, haranguera

för Bönder, tala Tultry ord, och dylika, äfwensom eljest supa
och fylla sig heter: dricka 1 pätt Ohl, Ringa en eller half tima

kallas taga pä kläckorna: men förutan thet at ther är ätskilnad

pä Predikningar: en Rysker Prest, helst som Staten fordom
war, predikar annorlunda är en Tysker, sä är thet med en Pre¬
dikant säsom med uhrmärket: Labor intus. Arbetet är innantil,

och thet är strängare än thet synes utantil, sä at om Guds näd

til styrkig icke wore, skulle thet wäl warda, som Frälfarens
Anhöriga mente thet wara, när the sade: Han är wild wor¬
den.

Iag will icke beröma tig af tin nation, — icke
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af tin complexion, ändoch then efter mit tycke war af första
rangen, — — icke af Facon, antingen til Statur och anseende,

eller til Cultur och uppförande, ändoch thet alt warit beröm¬

meligt; — icke af tin erudition och Studier, ändoch the warit

förswarlige, —men

jag wil beröma tig af tin Beligion, i hwil¬

ken tu haft fruktan för Gud, wyrdnad för Förmän, sorg för
ähörare, kärlek för wänner, wälmening för alla, Gudsfruktan

i hjertat, uppriktighet i sinnet, allwarsamhet i wäsendet, mit i
Embetet, trohet i wänskapen, tolighet under kkorset, frimodighet

emot och salighet i döden. Om titt namn wil jag säga: Täck

som en Swän, grann som en Runn, fast som en Bohm, tu
hafwer lefdt et ährligit namn efter tig.“ Wi wäga ej upptaga

mera rum genom meddelandet af mera ur denna originella

predikan.
11. Johannes Quiding, son af prosten Petrus Q.
i Landskrona, gick i Helsingborgs skola, blef student 1716, prest¬

wigd till tjenstgöring i Landskrona ⅓, 1723, sedevmera rege¬
mentspastor och 1735 kyrkoherde härstädes efter wid wal erhäl¬

len enhällig kallelse och konsistorii rekommendation. 1736 blef

han inkallad för konsistorium derföre att han Lensidigt' upphäft
den med jungfru Lauxentia Kenorin ingängna trolofningen och

förlofwat sig med jungfru Ryting. Saken fönehades säsom
mycket förargelig“ wid prestmötet s. d., dä prøstenskapet begärde

att konsistorium skulle allwarligt beifra den. Q. anförde till
sitt ursäktande dels att han ej funnit fromhet och gudsfruktan
rädande i Kenorinska huset, hwaraf han fruktade att dottren

tagit skada, ehuru skulden egentligen war modrens, dels att han

sjelf warit sä swag, ºatt han ej tilltrodde sig kunna göra nä.

got nöje i äktenskap“ Dä han tillspordes, huru han en mänad
sednare kunnat wilja förlofwa sig med en annan, swarade han:
mycket kan ske pä en dag, mer pä en mänad. 1739 fick han

skiljobref. Afmenledes 1736 inkallades han för konsistorium pi
begäran af landshöfding W. Bennet i Halmstad, som erkände

sig hafwa hos K. M. intercederat för Quiding wid dennes an¬

sökning om Wemmerlöfs pastorat, men fann sig särad der af att
Q. uppgifwit sig hafwa säsom erkänsla för landshöfdingens

rekommendation gifwit honom 500 daler smt. Q. förklarade

att han aldrig yttrat nägot sädant och att han lhäpnade och
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undrade, att landshöfdingen blott pä en berättelse trott honom

hafwa sagt sädant; fägnade sig dock att inför sina förmän fä

betyga sin stora wördnad och tacksamhet för bemälte Herre,
önskandes att Gud, alla wälgerningars belönare, wille i tid
och ewighet honom och deß högtförnäma familj wälsigna.“ Der¬

med slutades denna sak. Wid nägot tillfälle, dä Q. war stämd
inför konsistorium, brukade han härda utlätelser mot biskopen

och konsistorium. Han förmanades att bruka 'den saktmodighet,

som en andelig man och Christi tjenare bäst pryder,“ och dä
han “sorgfälligt deprecerade“ sin förseelse, sä tillgaf konsisto¬
rium honom den, men lofwade likwäl att hafwa den i minne,

lom han en annan gäng lät sig af sina affecter öfwerilas.“
Afwen sistnämnde är erhöll häradsprosten uppdrag att under¬

söka, huruwida det wore sant att Q. brukade meddela sig sjælf
nattwarden, hwilket blifwit angifwet för konsistorium. En an¬
nan, för Qts goda namn och rykte menlig, sak förekom bäde i kon¬

sistorium och wid werdslig rätt. En torparehustru, som kort

efter wigseln födt barn, uppgaf som fader till detta barn en
dräng i Wemmerlöfs pastorat wid namn Swen Häkansson.

Dä mannen lät sig öfwertala att behälla henne, blef hon af

kyrkoherden Liefferts i S. Olof, enligt häradsprostens räd,
kyrktagen säsom en hustru, hwilken aflat barn före wigseln.

Swen Häkansson blef tilltalad för lägersmälet, och det upp¬

gafs, att Q. af honom mottagit 10 daler smt, ämnade att läm¬
nas ät torparen och hans hustru, för att ställa dem tillfreds,
men att de aldrig fätt dessa penningar; äfwen uppgafs det,
att Q. hos kyrkoherden Weidman i Gladsax begärt att Swen

Häkansson mätte fä begä nattwarden, ehuru han icke pliktat
för lägersmälet. Att Q. mottagit penningarna bestriddes af

honom och kunde icke bewisas, och han förklarade sin mening
hafwa warit, att Swen först efter undergängen plikt borde ad¬
mitteras till nattwarden, men blef likwäl, säsom förwunnen att

hafwa welat pä obehörigt sätt nedtysta en brottmälssak, dömd
att böta 15 dal. smt och undfä warning i domkapitlet. Q. dog

M 1757. — Han synes icke hafwa blifwit gift med den of¬
wannämnda jungfru Ryting, men war likwäl gift twä gänger.

Första hustrun hette Herenberg och war syster till en prest,
sedan pastor i Snärestad, O. C. Herenberg. Hon födde Q.

37

en dotter, som hette Ulrika. Sednare hustrun hette Margreta

Sophia Hök. Hon blef gift med nyßnämnde Herenberg, som
war nädärsprest härstädes efter Quiding. Hon=anhöll om för¬

ordnande för honom att ensam förestä ämbetet, men som han

tillika skulle utreda boet, sände konsistorium hit ännu en prest,
med förklarande, att H. icke kunde fä wara ensam, säwida ej
grannpresterna skriftligen ätogo sig att answara för att intet

till pastoralwärden hörande blefwe försummadt.
12. Olaus Thomæus, son af prosten Petrus Th. i

Ousby och född der 1708, blef prestwigd 1737. Han tjenst¬
gjorde 1740 i Oppmanna, der det wid visitation befanns, att

Th. war Amycket blyg och frucktaktig samt sä lägmält, att en¬
dast fä kunde höra hans predikningar, hwarföre folket hyste stor
kallsinnighet och mißnöje mot honom.“ 1741 blef han kellega
wid Malmö skola. Sedan han länge tjenstgjort der, klagade

han öfwer att ej hafwa blifwit uppflyttad frän lägsta klassen,
men konsistorium förklarade honom wara alldeles otjenlig att

förwalta en högre klaß. 1759 2, blef han pastor härstädes.
Dod 1789. —Gift

med Annika Solberg, som dog 27

1777 wid 52 ärs älder.
13. Isac Electrin, född ’, 1720 i Malmö, son af

Petrus E., sedan pastor i Hwellinge, blef efter att hafwa ge¬

nomgätt Malmö skola student 1739, magister 1745 och prest¬
wigd 2 1751 till tjenstgöring i Bunkeflod. Nägon tid tjenst¬

gjorde han wid domkyrkoförsamlingen i Lund. 1765 blef han
häradsprest i Oxie härad, der man ej längt derefter klagade,

att han ofta reste bort och war försumlig i ämbetet. 1791 blef
han pastor härstädes. Död ⅔ 1804. — Gift med Charlotta
27
Maria Ahlström, som dog
“ 1811.

14. Olof Brambeck föddes ⅓ 1755 i Norraby i
Smäland. Fadren P. Br. war komminister i N. Rottne af

Wexjö stift och hade i denna befattning efterträdt sin fader Jonas

B., som war bondson frän Bramstorp i Tegnaby socken af

samma stift; modren Anna Widebeck war dotterdotter till biskop
Cavallius i Wexjö. Olof B. sattes 1768 i skola i Wexjö, blef

student i Upsala 1777, prestwigd i Wexjö 1 1784, derefter
brukspredikant wid Husaby, expeditionspred. pä kgl. örlogsflot¬

tan 1789, rektor wid skeppsgosseskolan i Carlskrona s. d., erhöll
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1794 rättighet att utan förslag hos K. M. söka pastorat i hela
riket, blef 1805 änyo predikant pä kgl. örlogsslottan, pastor härstä¬

des sod., tilltr. 1806. Död 1 1827. — Gift med Eva Sophia
Uhrlin, dotter af öfwerstlöjtnanten Lars Christian U. Barn:
Lars Fredrik, f. 1809. — Carl Gustaf, f. 181t, kyrko¬

herde i Jäder och Barva af Strengnäs stift. — Peter Olof,
f. 1813. — Oskar Alexander, f. 1820. — Anna Katrina,

f. 1814.

15. Adolf Luthman, son af en mälare och född i
Rebbelberga 27 1783, blef student 1801, prestwigd +, 1808,

slottspredilant i Landskrona 1811, kyrkoherde här 1, 1828,
tilltr. 1830. Död 2' 1834. — Gift 1832 med en dotter af

pvosten, doktor N. Sinius i Raflunda.
16. Pehr Nyman föddes 27, 1794 i Wrä socken af
Wexjö stift, der fadren war klockare. Efter att hafwa genom¬

göts Wexjö skola och gymnasium blef han student 1818, men
aknade tillgängar att länge uppehälla sig wid universitetet.

1820 2½, blef han prestwigd i Wexjö. Hans owanliga gäfwor

som folktalare wäckte stort uppseende bland smäländska allmogen
och ädrogo honom äfwen domkapitlets uppmärksamhet, med den

päfölid, att den unge predikanten, som samlade skaror af ähörare
omkring sig, anställdes till tjenstgöring wid domkyrkan i Wexjö
undør sina andeliga förmäns närmare uppsigt. 1826 uppehöll
N. sig en bängre tid i Stockholm, der han undev tiden predi¬

dökade i de flesta stadens kyrkor för talrika ähörare, blef 21,2

s. d. bataljonspred. wid Pionier=korpsen pä Wanäs, gavnisons¬
pastor pä Carlsborg 1831, kyrkoherde här 27,, 1835, tilltr.
1897, transp. till Stenbrohult i Wexjö stift 1842, till Urshult

i samma stift 1849. Död 1856. Hans biographi förekommer
i biøgr. kexikon X bandet. — Gift 1829 med Sophia Eng¬

ström, døtter af provincial=läbaren Swen E. och Agnes Margr.
Rädborg. Barn: Encharia Agneta, f. 1832. — Sophia

Mathilda, f. 1836. — Por, f. 1839, m. fl.
17. Carb Carlsson, son af Carl Swenonius, som
blef pastor i Bofarp, föddes i Ramdala ' 1791t, blef student
1808, prestwigd 1 1815, prebendekomminister i Huste 1822,

kyrkoherde här I 1842, tilltr. 1843. Död 7 1849. — Gift
1823 med Elisabeth Margretha Bergelin, dotter af

39
kyrkoh. Abrah. B. i Hör. Barn: Augusta Sophia Jo¬

hanna, f. 1824. — Carl August Leopold, f. 1826.
Axel Abraham Alfted, f. 1829. — Viktor Eberhavd
Theobor, f. 1833.— Emma Mathilda Seraphia, f. 1836.

18. Olof Gabriel Hesfebgren, son af prebende¬

komministern Lorenz H. i Hardeberga, föddvs der Aj, 1803,
blef studønt 1819, prestwigd 1826, 2dve stadskomminister
i Lund 1 1843, villrr. 1844, pastot här 27), 4850, tilltr. 1852.

Gift 22 1840 m. Eleonora Cecilla Swensson,

hwars far wat löjenant. Barn:Laura Beata Hulda Mæ¬
ria, f. 1 1841. — Nils Axel Lautentius, f. 10/, 1849.

Ebba Eleonora Gerda Gabrielka, f. P), 1845.

Olga Margreta Ingsborg Anna, f. 1 1850. — Carl
10

Ove Paul, f. 12 1852.

Kyrkoherdar i Cimbrishamm och Jerrestad.

Dessa focknar förenades 1578 ønb. kgl. br. ⅔ s. &. Jeroe¬

stads socken skall förut hafwa tillhört Gladsax.
1. Lauers Nielsen war pastod i Jertestad 1489.

2. Jörgen Albertsen poestwigdss till pastøi i “Si¬

morshaffn“ 1565.
3. Niels Andersen Morsingh synes hafwa warit

pastor här redan 1584 och war det troligen till 1615. Som
prost i Albo och Jerrestads härader ommämmnes ham först 1600.
1612 höll biskopen sammanträde i Cimbrishanin med konmaktets

pastorer. Prosten, som wär gammal och swag, ansägs behöfwa
biträde och samtyckre att dertill kalla røktorn wid stadens skoka.
1615 hölls biskopsvisitation. Klagomél öfwev Pastors ämbets¬

förwalming afhördes irke, ehuru han allmäm omttaltes säsom

brännwinssupärs. S. &. Iz9 hølls sammanträde i Gladsax,
dä han för sin wärdslöshet och oordentliga lefmad afsattes.

I B.B. nämnes icke avd han bliswikt afsatt bäve føän proste¬
tjensten och pastoratet, hwilket dock synes moligt.
4. Niels Rasmussön uppgifwes hafwa warit pastor

här 1616. Ar døtto viktigt, sä war det han, om hwilken bi¬
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skopen 1618 hörde Lhwad som mindre passade för en pastor,“
nemligen att han wid gudstjensten pä juldagen warit sä full,
att han fallit ned af predikstolen. Efter en sädan skandal har

han förmodligen blifwit afsatt, ehuru det ej omnämnes i V.B.
5. Hans Pedersen. Wid biskopsvisitationen 1621
wisade församlingen sig beläten med pastor. Wid enahanda

tillfälle 1627 predikade han Värdt och tydligt,“ ehuru han for
öfrigt war en rä menniska och icke lefde i godt förständ med
sina ähörare. Nattwardsungdomen war oklanderligt underwisad.

Herr Hans blef afsatt frän pastoratet, hwilket uppgifwes hafwa

skett 1631. Derefter predikade han i Malmö och anhöll 1640
1o, om expectansbref pä pastorat, andragande hurusom den

förseelse, för hwilken han bliswit afsatt, blifwit begängen wid
ett stakkels tyggebarns“ begrafning och warit obetydlig, samt

blifwit “af 2 mißunnare och falska eftertraktare, men icke af
församlingen angifwen. K. M. bewiljade att han finge mot¬
taga ett pastorat, om han blefwe till sädant lagligen kallad.

6. Bertil Jörgensen, som skall warit son af prosten

Jörgen Christophersen i Christianstad och 1629 pastor i Söfwe¬
stad, torde hafwa efterträdt Hans Pedersen och warit pastor

här nägra är.
7. Bertill Othzön war pastor här 1646 enligt kapi¬

telshandlingar, blef häradsprost 1655 och dog wid 67 ärs äl¬
der 1, 1657. Hans död wällades af en kullstjelpning med
wagnen, hwarwid hans hufwud krossades mot en sten, hwilken

folket i staden länge utwisade. Gift med Kirstine Hogens¬
datter, som jemte twä söner och tre döttrar är begrafwen wid

mannens sida i Cimbrishamns kyrka.
8. Holger Monsson Arreskow blef student i Kö¬

penhamn 1652 och prestwigdes till pastor härstädes 6 1657.
Borgmästaren Henrik Johansson anmälde 1684 att A. 21 Sönd.

e. Trin. s. ä. efter predikans slut begynt klagligt at hans

barn woro satte i skatt, med härde ord at Guds straff skulle
komma öfwer dem och deras huus, som säledes dem skatter pä¬
bördat, som han stadelig Gud bedja skulle afton och morgon, sä

länge han stode pä des been.“ Borgmästaren anhöll med an¬
ledning häraf, att pastorn mätte tillhällas att iakttaga unifor¬

miteten, mot hwilken sädana uttryck wore stridande. Prosten
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Achtschelding medlade mellanpresten och borgmästaren samt
inberättade till konsistorium, att A. war ostrafflig i lära och
lefwerne samt att han endast sagt, att ätskilliga personer woro
mindre williga att utgöra presträttigheter, än att taga skatt,

och befallt Gudi den orätt han lidit, dä man utpantat skatt

för hans son, som wistades i hans hus. 1686 wißte A “in¬
tet wara pecceradt med afseende pä barneläsning, kyrchegang
och Sabbats Brott.“ Död i slutet af 1687. Hans enka Su¬

sanna lefde till 1704, och en son, wid namn Jöns, nämnes

s. ä. säsom köpman i Cimbrishamn. De hade deßutom flera

barn, hwilkas lefnadsöden äro okända.
9.

Anders Berglin, smälänning, prestwigdes till

pastor härstädes 7 1688 i Calmar och dog i April 1713,
efterlämnande enka, hwars namn ej är kändt.

Af följande dokument, dat. 27 1692, fär man en liflig
föreställning om ett inom Cimbrishamns samhälle inritadt

sjelfswäld och om den bildningsgrad, som den wälwisa ma¬
gistraten innehade mot slutet af 1600=talet. VAldenstund nu
och pä nägon tid, allom och enhwar här i staden boende, som

wistande kundbart wordet, sä wäl som nästan hela landet om¬

kring utspridt blifwit, sädana äreskiändelige Ting, hwilka högst

Guds och werldslig lag sampt all mensklig kärlek bestrida, sä¬

som gamble och unge, bosittande borgare, änkor, husfolk, tjen¬

stehjon och barn, utan anseende af hög eller läg, derwid sä
förklente och med oförskiembdhe nampn omdöpte, at man mer
än nog mä blygas dem at skrifwa, ja fast wederstyggeligare

slike genom läppar framseyas, —

hwilka äreskiändnings

Titular optända en sädan willo hos en del Canallie och ge¬
ment folk, sampt omyndiga barn i förstone af oförständh kan

blifwa för gäckeri hällit, änteligen pä det sista uti samqwäm

ej bättre framkastade blifwa än den ena emot den andra opre¬

tas till swordom, Guds förtörnelse, kif, trätor och slagsmäl,
ja ock sjælfwa lifwet mängen wid sädan ähreskendings före¬

bräende oförskyldt att tillsätta mäste;

— —

fördenskul pä det

sädan äreskändelig arghets rot och djefwuls illfundige redskap
kunde upspanas at aff omkringswäfwande Wederdops Rök,

branden sampt upphofwet mätte igenfinnas, hafwer Retten sig
sädant företagit at erfara, — hwarwid befunnit denna oreda
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tagit sin begynnelse hos Anna Ingwar Erlandssons.“
Hon dömdes att plikta 12 dal. smt., och “derförutan för den

ähreskiendelige förærgelse djefwulen genom henne ästadkommit

och med sädan inkastad furdeg all ungdom med sig syrat och
till djefwuls last och owana retat och förfört hafwer, erkänner
Rädstugwrätten skäligt at hon skal stä uppenbara skrift, fedan

dherwid och under inför hela församlingen, som hon uppen¬
bærligen och härmed ferdeles och besynnerligen förtörnat haf¬

wer, göra en offentlig afbön, innan hon tillätes att träda till

kyrkio eller undfä Herrans nattward.“

—

Om fädant

widare förekomme, skulle de brottslige plikta dubbeki mot det

ofwanfagda; tjenstefolk, som sig sæ forfett, skulle “stupas för

rädstugudörren“ och förwisas staden samt aldrig komma dit
tillbaka, “med mindre de mä wara tilltänkte att tungan skall
skäras af hals deras“ Dokumentet är undertecknædv af Chri¬

stian Osengius, P. Mörck och Zacharias Göransson.—1708

hölls ännu aftønsäng, och en stadskomminister war anställd i
staden. Denne, som hette Jakob Nilsson, war mycket gammal

och mälföret slog honom felt.
10. Pedrus Aronsson Kihlgren blef pastor här¬

städes 1713 och erhöll transport till Ystads S. Petri försam¬

ling 1725. Se II. 333. Magistraten anmälde 1722, att han
pä Battholomæi dag i predikan tröstat de bedröfwade och be¬
tryckta, som hade med en orättfärdig domare att göra, och an¬

höll om äläggande för K. att uppgifwa, hwilken domare han
menai. Borgmästaren Brinck wille ej gä till skrift hos K.,

och konsistorium rädde denne 1723 att icke motfätta sig Brincks
önskan att fä hafwa kyrkoh. Brunck i Cimbris till sin biktfader.

11. Johan Christopher Corvin, son af kyrkoh.
Michael C. i Gudmuntorp och född der 1686, blef studemt

1703, kollega och bantor wid Carlshamns sbola 1704, transp.

till enahanda beställning i Landskrona 1709, prestwigd till

stadskomminister och hospitalsprest derstädes ⅓ 1714, respon¬
dens wid prestmöte 1718, philos. mag. 1719, rektor wid sko¬

lan med bibehällande af den presterliga befattningen 16, s. d.,
nädärsprest i Landsktona 1720, kyrkoherde härstädes 1,, 1725.
Magistraten och borgerskapet androgo 25s, 1734 att, som deras

pastor icke efter deras förmodan och föreställning blifwit hä¬

43

radsprost, lhwarigenom och Stadon kunnat fägne sig af an¬
ständig heder och ästundat nöje,“ funne de sig föranlätne, “sä

för sjælswa stadsens egen heder och anseønde skul, som for den
kärlek och wördnad stadsens inwähnare hafwa för währ pastor

och Siähleföriare,“ att anhälla det han mätte sä“niuta Probste
Titul och heder wid sitk Pastorate, och detta sä mycket mehr,

som warande Pastor Höglärds Hrr Magister Corvin förmenes
wara ibland Pastores i Järrestad och Albo Härader den äldsta

Betient in Otficiis publicis.“ Dä prostesyßlan 1735 blef le¬
dig, begärde C. att “Conststorii ärender mätte fändas till ho¬

nom,“ men konsistorium lyßnade icke till denna hans begäran;

dock bewiljades honom följande äret prostetiteln, efter hans
egen och magistratens förnyade anhällan. S. ä. arbetade han

ifrigt för att fä transport till Gladfax pastorat, hwartill han

blifwit föreslagen. Han begärde, att on ojäfwig person mätte
förordnas att hälla wal derstädes, emedan han frultade att

prosten Rubenius, som warit hans medtäflare om prostetjen¬
sten, skulle anwända sitt inflytande till nägon annans fördel.
Konsistorium fästade intet afseende härpä, och Corvins farhäga

wifade sig wara ogrundad, ty han erhöll stor pluralitet wid

walet. Derefter reste han upp till Stockholm utan konsistorii
wetskap, i afsigt att, säsom han öppet bekände, utwerka sin ut¬
nämning. Detid ommämndes i bonsistorii Frifwelse, som af¬
gick vill K. M. jemte förslaget. C. wann ingen transport.

Dä han *s. 1739 warit wid tinget i Brösarp och skulle rida
hem, sick han ett slaganfall och föll af hästen. En bonde fann

honom liggande pä wägen och förde honom till Rörum, hwavi¬

frän han sedan fördes till sitt hem, der han afled 2 1739.—
Gift med Maria Henriksdotter Wefthaus, köpmansdøt¬

ter frän Carlskrona; hon öswerlefde C. och blef konserverad

wid kallet. De hade 9 barn, bland hwilka nämmas döttrarna

Rebockæ och Ulvika famt fönevna Eduard och Emanuel,
hwibka bäda blefwo prester.

12. Peter Knutsson Cnonandet war född i
Landskrona, der fadren war möllare, och fattes i nämnde stads
skola. Derifrän blef han, enligt pr. Engeströms (sø III. 282)
skrifwelse, Laf en turkisk lärare med jern och fotsparkande sä¬

som en hund utdrifwen.“ Detta torde hafwa skett 1716, dä
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man höll jagt efter häglösa skolgossar och studenter för att
taga dem till krigstjenst. Frän de flesta skolor uppgafs att

disciplarne dels woro för unga till att blifwa foldater, dels
dertill oskickliga genom kroppsfel; en war puckelryggig, en an¬

nan halt, en tredje kunde ej gä öfwer gatan utan att foten

kom ur led, o. s. w. Men rektor Willborn i Landskrona angaf
Cronander säsom en Lodygdig sälle“, och en kapten Zoega wille
derföre taga honom till soldat. Men genom ofwannämnde

Engeströms försorg blef C., som af fruktan för dageligt “ba¬

stionerande“ ej wägade wisa sig i skolan, försänd till Lund
och der antagen till student, hwarefter domkapitlet tog honom
i förswar mot kaptenen, intygande att han war af ett qwickt

ingenio och hade antagliga kunskaper. 1729 ⅓, blef han

prestwigd till tjenstgöring wid Malmö och Sallerups försam¬
lingar. 1738 tjenstajorde han i Onestad, der han lefde i stor
owänskap med kyrkoh. Gemzæus, som tillwitade honom, att

han i predikningar brukat mycket opassande uttryck, t. ex. att
mänga prester bära räfswansen pä predikstolen, äro tingstutar
o. s. w., hwarmed han syftat pä Gemzæus. 1740 kom C.

till Cimbrishamn säsom nädärsprest och blef 1741 pastor här¬

städes, sedan han af konsistorium dertill blifwit rekommenderad

äsom den gammal och wälförtjent prestman.“ S. ä. ¾ blef
han gift med företrädarens enka Maria Westhaus, som

redan 2ha s. d. skänkte honom en arfwinge, den han likwäl
icke wille erkänna. 1742 anmälde borgmästaren Brinck, att

ett oskickligt lefwerne fördes i presthuset. Hustrun och hennes
dotter i förra giftet bannade hwarandra och slogos, utom när

de fingo Cronander emellan sig, dä de woro wänner. Hä¬

radsprosten skulle medla fred mellan makarna, men C. förkla¬
rade att han aldrig kunde blifwa wän med hustrun. 1743
klagade hon högeligen öfwer Ces lefwerne och förhällande mot

henne, yttrande: “C. är alldeles öfwerwunnen af det onda,
och sä condusterad (2) att han intet kan taga sig nägon ting
före som Cresteligit är, utan häller gambla seden med sit dric¬

kande, som är altför swärt. Gud hielpe en sädan oregerlig
skiäll till uplysning, som är sä mycket ogudaktig blefwen.“

Hon begärde att fk uppbära en del af pastoratets inkomster
till sitt eget och sina mänga barns underhäll. Häradsprosten
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erhöll uppdrag att anställa undersökning Lom nägon oanstän¬

dighet, som enkannerligen Midsommardagen i hans hus före¬

fallit.“ 1744 blefwo C. och hans hustru förlikte. Han hade
redan dä genom slag, som han skall hafwa ädragit sig genom

sitt bittra och häftiga lynne, förlorat förmägan att tala redigt,
och kunde alltsä ingenting i ämbetet uträtta, men lefde derefter
nägra och tjugo är. Död 2, 1767. Enkan lefde ännu 1778

och klagade att hon icke erhöll understöd af häradets enkekassa.

13. Nils Fastberg, son af en klockgjutare och född
i Malmö 1712, blef student 1734, sökte 1741 att blifwa kol¬

lega wid Helsingborgs skola och prestwigdes Y 1751 pä kal¬

lelse af stadskomministern P. Kock i Malmö. 1768 1), blef
han pastor härstädes. Han skref 1772 pä prosten Thomæi cir¬
kulärbref, att han icke wille installeras af den, som kallat hans

granne för tjuf; sedan deprecerade han detta sitt „förhastande.
Han skall warit en skicklig prest, men blef pä älderdomen blind
af slag. Död 2 1790. — Han war tre gänger gift. Första

hustrun war skräddaredotter frän Malmö och hette Schnei¬
der; andra hustrun hette Mandorff och den tredje Katrina

Maria Barohn samt war prestdotter frän Mellangrefwie.
14. Ake Tengstedt, son af prosten Erik T. i Ulls¬

torp, föddes i Toarp ⅓, 1727, underwistes af sin styffar,
kyrkoh. Harlin i Gladsax, tills han blef student 1745, prest¬

wigdes 1753 *),, till tjenstgöring i Gladsax och blef pastor

härstädes 2 1792. Död 17, 1798. — Gift med Rebecka
Owenius, f. 1725, d. 1794. De hade twä döttrar, af hwilka

den ena war gift med prosten Norstedt i Cimbris.

15. Olof Ahlström 1799—1809; se wid Hörröd.
16. Johan Lundgärd, hwars fader Jöns L. war
vice pastor, föddes i Winslöf 1768, blef student 1783, magi¬

ster i Greifswald 1791, kollega wid Carlshamns skola 1792,
rektor wid Cimbrishamns skola 2°), 1797, prestwigd 2½ 1803,
pastor härstädes 1 1810, opponens wid prestmöte 1814, ti¬

tulär prost 1816. Död 19, 1820. — Gift med Anna Ka¬
trina Adamson. Barn: Sophia Dorothea, g. m. pro¬

sten G. Broomé i W. Sallerup. — Carl Justus, preben¬
dekomminister i Fjelie och Flädie.
17. Magnus Lundgren 1821—1830;se wid Twing.
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18. Paulus Laurentius Billing, son af Casten

Christian B., past. i S. Rörum, föddes i Stoby 1788, blef

student 1803, prestwigd P, 1811, innehafware af klockarelä¬
genheten i Mällby 1823, kyrkoherde här 1830, tilltr. 1832,
titulär prost 1836. Död 27 1837. — Gift 1812 med Chri¬

stina Maria Fick, hwars fader war smedmästare=älderman.
Barn: Maria Katrina, f. 1816. — Ulrika Sophia, f.

1818. —

Gustaf Erik, f. 1821. — Mathilda Augusta,

f. 1826.
19. Christian Lorenz Kemner, 1841—1851. Se
wid Bärslöf III. s. 445.

20. Nils Petter Ahlberg, son af sjömannen C. P.
Ahlberg och Anna Malmström, föddes i Carlshamn 27 1807,
blef student 1823, prestwigd 1, 1831, pastor här 23), 1850,

tilltr. 1851.

Gift ⅔2 1833 med Johanna Carolina Lundgren,
hwats far war kakelugnsmakare i Carlshamn. Barn: Ag¬

nes Dorothea, f. 1,g 1836. — Antoinette Carolina,

f. 1ég 1838. — Johanna Lovisa, f. ⅔9 1839. — Carl
Petter, f. P 1843. — Oscar f. ° 1844. — Jenny
Mathilda, f. ¾ 1846. — Emil Adolf, f. M. 1848.

Kyrkoherdar i Cimbris och Nöbbelöf.
1. Hans Jakobsen är den förste med säkerhet kände

pastor härstädes, ty angäende tre af dem, som underskrifwit
en hyllningsfullmagt 1584, neml. Jörgen Lauritsen, Bertil

Eriksen och Niels Pedersen, kan icke afgöras, hwilkendera wa¬
rit pastør i Cimbris, i Gladfax eller i Stiby. Hans Jakob¬

sen war pastor här 1601 och lefde ännu 1618. I VB. kal¬
las han den wördnadswärd och lärd gammal man.“ 1616
erhöll han en medhjelpare, som ock blef hans efterträdare.

2. Peder Rasmussen war frän Ahus och prest¬
wigdes Pj,g 1616 i W. Karleby wid en biskopsvisitation.
Derefter tjenstgjorde han här först säsom komminister och se¬

dan som pastor. Wid biskopspisitation 1627 predikade han
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bra, med= tydlig röst, samt erhöll godt witsord af församlin¬

gen. Den utlefwade klockaren hade försummat ungdomens
underwisning; i Nöbbelsf hæde den blifwit beförid af en an¬
nan person. Her Peder lefde ännu 1649.

3. Stheen

Matsön Harlösse, son af prosten

Mats Jensen i Harlösa, blef efter dimission frän Lunds gym¬
nasium student i Köpenhamn 1647 och prestwigdes 17 1649
till komminister härstädes. 1655 omnämnes han som kyrko¬

herde. Prestgärden afbrann 1662. Han begärde 1680 att
blifwa konfirmerad wid prostetjensten, som han uppgaf wara

sig uppdragen af afl. biskop Winstrup. Han wille bewisa
denna uppgift med intyg af pastorn i Gullarp M. Jacobæus,
som warit biskopens famulus, men hans anspräk blefwo icke¬
deßmindre underkände. En del bönder klagade att han kräfde

för mycken tiønde. Han anhöll dä, att de mätte bliswa “näpste
och studzade“, pä det icke hela församlingen mätte bliswa “upp¬

rörd“ emot honom. Biskop Hahn war icke nöjd med honom,

i anseende till hans ringa nit för uniformiteten. I bref “
1687 betygar biskopen sin “stora medynckan med den gamble
Mannen i Cimbris, som gär pä grafsens brädd och sä listet

achtar och läther sig gä til hjertat K. Mes allernädigste be¬

fallningar och Consistorii sä mänga giorde päminnelser om
Uniformitetens befordrande. Och jag frultar han Härer sina
grä häär och sin familia dermed tillskynda en olycka, der han

denna oförswarliga försummelsen icke i hastighet corrigerar“
m. m. Häradsprosten anmodades med anledning häraf att
tillsäga hr Sten, att han borde taga sig en kapellan, emedan

han annars bleswe Lciterad till landemötet och finge en sen¬

tens säsom hans försummelse meriterade.“ Han begärde Gö¬
ran Clauson Lund till medhjelpare, hwilken sedan blef pastor

i Brandstad. Hrr Sten dog 1689 och begrofs 29, s. d. Han
efterlämnade enka, som önskade att blifwa konserverad, och nio

barn; en dotter omnämnes säsom gift med en lagläsare, wid

namn Mats Nilsson.
4. Nils Bertelsson Croningh war Landskronabo

och tjenstgjorde derstädes i 18 är säsom “komminister wid S.

Johannis Baptistæ kyrka och pastor wid Helliggeists kyrka,“
d. w. s. andre stadskomminister och hospitalspastor; han prest¬
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wigdes dertill ¾ 1671. Lönen wid desfa befattningar war

ganska ringa. Med den orolige N. Delphin, som war förste stads¬
komminister i Landskrona, hade han ständiga twister, ehuru han

sjelf synes hafwa warit en fredlig och oförwitlig man. 1689
blef han pastor härstädes. Päskdagen 1699 sjuknade han och
dog 22½ s. d., ungefär 60 är gammal. Hans efterlämnade

enka, Kirstine Matsdotter, war syster till hans företrädare
och hade förut warit gift med kyrkoh. H. From i Wemmerlöf.

Sjelf hade Nils Bertelsson inga barn, men enkan hade i sitt
förra gifte barn, “som bäde mänge och oförsynte“ (oförsöride)
woro; hon tänkte icke pä att “sig förändra,“ men der woro
Awackra döttrar, som alltid skickat sig wäl och förtjente, att en

af dem blefwe försedd med en wacker prestman.“ Denna gäng
blef likwäl icke en af döttrarna konserverad wid pastoratet,
utan det tillföll en af sönerna. Kirstine Matsdotter lefde ännu

1707 med 3 oförsörjda döttrar och 2 söner.

5. Hans Stensson From, styfson till Nils Ber¬
telsson, blef student 1688 och prestwigdes till medhjelpare här¬

städes 28), 1693. Pä hösten 1699 föreslogs han till pastor
härstädes, men synes först 1701 hafwa fätt fullmagt. Död
2ºs, 1707 wid 39 ärs älder. Prosten Floræus berömde ho¬

nom säsom en from och aktningswärd man. Han war gift
twä gänger och hade med förra hustrun en son och twä dött¬

rar, af hwilka den ena blef gift med Thomas Thomæus, past.

i Hjersäs. Sednare hustrun hette Elsa Möllenstedt och

war dotter af prosten David Arendtsson i Mällby. Med henne

hade F. inga barn; hon blef troligen gift med efterträdaren.
6. Göran Stälgren, född i Westergöthland 1672,
blef student 1696 och studerade under philos. professorn I.

Lunderstens handledning, men befanns likwäl mägta slät i
philosophien, dä han undergick prestexamen. 1698 war han

informator hos kyrkoh. Eurodius i Finja, som ät honom be¬

gärde tillätelse att predika. 1699 2, prestwigdes han till
tjenstgöring hos Eurodii swäger, kyrkoh. P. Thomæus i Ousby.

Denne rekommenderade honom 1707 hos sin swägerska, prest¬
enkan härstädes, som begärde honom till nädärsprest. S. d.
blef han pastor härstädes, tillträdde pastoratet 1708 och gifte
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sig troligen med omnämnda enka. Han skall warit en redlig
och saktmodig man. Död barnlös 19 1723.

7. Carl Brunck, son af korporalen wid södra skänska
kavalleriet, sedan borgaren i Cimbrishamn Jonas B., föddes

, 1692, sattes 1705 i Cimbrishamns skola, blef student 1710
och prestwigdes I 1717 till stadskomminister i nämnde stad.

1719 ½ blef han rektor wid skolan derstädes, 1724 ⅔ pa¬
stor härstädes. Han ätnjöt förtroende säsom en from man och
nitisk själasörjare. Säsom sädan skildras han ocksä i perso¬

nalierna, der hans död, som inträffade 2 1759, uppbyggligt

beskrifwes. Strax före aflidandet uttalade han de orden: Fa¬

der, jag befaller min ande i dina händer,“ hwartill han lade
ett förtröstansfullt Amen. — Gift 1718 med Cecilia Mag¬
dalena Corvin, som war dotter af kyrkoh. Lars C. i Wem¬

merlöf och dog 2,, 1766. De hade en son, hwilken som yng¬

ling drunknade wid badning, och nio döttrar, af hwilka fyra
öfwerlefde fadren. Af dem war Anna Christina g. m.

kyrkoh. L. Thulin i Hofby, Cecilia Magdalena m. fadrens
närmaste efterträdare, Gertrud Margreta med dennes ef¬
terträdare och den fjerde med kornetten Bergström.

8. Alexander Hörman, son af en kronobefallnings¬

man och född i W. Wram 1706, blef prestwigd ⅔,, 1733
till tjenstgöring i Hestweda och pastor härstädes 1761. Död
4 1781. Hans äktenskap med C. M. Brunck war barn¬

löst; hennes slägtingar ätnjöto af honom mycken wälgörenhet.
9. Lorenz Martin Lindskoug, son af en kyrko¬

inspektor, föddes i Malmö ⅔ 1732, blef student 1747, prest¬
wigd 1758 ⅓, tjenstgjorde länge härstädes som komminister,
blef pastor 1782. Död 2 1795. — Gift med G. M. Brunck.
Af deras twä söner dog en som student; den andre, Carl
Peter, blef prest, men dog obefordrad och ogift.

10. Isak Björek, son af klockaren i S. Peters klo¬

ster Truls B. och Christina Kolmodin, föddes i Lund 2
1743, blef student 1758, prestwigd 1½ 1766, stadskomminister

och hospitalsprest i Carlshamn 1782, pastor härstädes 7 1796,
tilltr. 1797, erhöll prostetitel 1801 och dog 7 1809. — Gift
1. med Helena Ryberg som war frän Carlshamn och dog
27), 1807. 2. m. Fredrika Lovisa Lind, enka efter pro¬

IV.
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sten, der Olof Bergklint i Gladsax. Bäda äktenskapen woro
barnlösa.

11. Nils Norstedt, murareson frän Torrlösa och

född derstädes 1762, blef student 1780, prestwigd 2º, 1788,
domkyrkoadjunkt 1791, stadskomminister i Cimbrishamn 1800,
kyrkoherde här ⅓ 4810, tilltr. 1812, erhöll prostetitel 1815.

Död 1, 1818. — Gist med Caisa Christina Tengstedt,
prestdotter frän Cimbrishamn. Barn: Per Erik, prest och

innehasware af klockarelägenhet härstädes; Lars Åke, vice

häradshöfding.
12. Pehr Nordin, son af en bergsman och född i
Lerbäcks socken af Strengnäs st. 2), 1771, studerade först i Up¬
sala och sedan i Greifswald, der han blef magister och erhöll

venia docendi 1797, blef theol. licentiat i Rostock 1798, prest¬

wigd i Strengnäs 1799, katechet och hospitalsprest i Orebro

s. d., vice syßloman och aftonsängsprest wid Strengnäs dom¬
kyrka 1803, lärave wid skeppsgosseskolan och notarie wid amir.

konsistorium i Carlskrona s. d., amiralitetspredikant 1808,

theol. doktor i Rostock 1816, kyrkoherde här 22,, 1819, tilltr.
1821, titulär prost 1820, uppfördes 1839 utan ansökning pä

förslag till domprosteriet i Strengnäs, men afsade sig försla¬
get. Död, efter att hafwa legat till süngs flera är, l), 1852.
Der Nordin tillhörde säsom predikant Tybecks skola (se Wiesel¬
gren, Sw. kyrkans sk. litteratur. 2 uppl.) och har utgifwit

ätskilliga skrifter i theologiska ämnen (se Lunds stifts matrikel
1842). I en är 1817 utgifwen böndagspredikan öfwer 2

Cor. 5: 49 heter det:'Omedelbarligen sinna wi af detta spräk,
att den fullkomliga Guds bild framlyste i Jesu förnedrade
mandom, hwilken wi efter Skriften böre likna i wishet och

kärlek. Den sednare delen af wärt spräk: Gud försonade werl¬
den med sig sjælf, förutsätter tydligen, att menniskan war stri¬

dig i sina tänkesätt med Guds wälgörande afsigter och wille
icke wika ifrän sitt onda lynne; — men att Han likwäl sökte
beweka hennes sinne och lämnade henne medel att förenas med

sig sjelf. Denna sats förer oß säledes ä den ena sidan att
pätänka orsakerna till menniskosinnets stridiga riktning mot sitt

högre ursprung, och ä den andra upphäfwer den begreppet om
en wredgad Gud, som fordrade genom försoningen tillfreds¬
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ställelse för sin hämnd.“ I predikan polemiseras mot dem,
som “inbilla sig att de blifwa dragne frän ondskan och frälste
blott derföre att de tro att Gud frälsar, eller genom försonin¬

gen drager dem till sig.“ Der yttras ock att christne, “som till¬
egna Gud och hans äterlösning all salighet, men ej erfara
andliga prof och frestelser, skola “i andewerlden fortsätta den
andliga pröfningen. Wid reformationsfesten s. d. höll N.

ett tal lde statibus religionis a primordiis rerum ad nostra

tempora.* — Gift 1808 med enkefru Maria Sjöholm, född

Cernau, död 1814. 2. med Christina Afeldt, med hwilken

han hade sonen Jöns Olof. 3. omkr. 1845 med Märta
Märtensdotter, hwilken födde honom flera barn.
13. Anders Gustaf Schröder, son af garfweri¬

faktorn Lorenz S. och Johanna Ljufwergwist, föddes i Lands¬
krona ⅔ 1806, blef student 1823, vice kollega i Landskrona

1827, prestwigd 2 1830, phil. mag. 1832, kollega wid Lands¬

krona skola f. d., vice rektor 1839 och ordinarie 1843 wid

samma skola, pastor här 2, 1853, tilltr. 1854.

Gift º), 1835 m. Helena Katrina Appelqwist,
hwars far war kamrer wid kgl. flottan. Barn: Swen
Gustaf Lorenz f. ¾, 1836.
Sträfter:se Lunds stifts matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Gladsar och Commarp.
Dessa socknar förenades omkr. 1580 till följe af kgl. br.

2 1578.
1. Maurits Henriksen, som skall hafwa warit munk,

men öfwergätt till lutherska läran, uppgifwes hafwa warit

prest här 1530. Enl. en annan uppgift war han här 1589,

hwilket dock synes mindre troligt, enär hans namn icke finnes
pä hyllningsfullmagten af är 1584. Hwilken dä warit pa¬
stor här, kan ej utredas; se ofwan s. 46.

2. Laurits Mogensen synes hafwa warit pastor

här omkring 1600 och dog 1 1617 enligt en grafstensinskrift
i Gladsax kyrka. Nägra är före sin död war han sjuklig och
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afträdde 1614 pastoratet ät sin swärson. Hustrun hette Ge¬

ska Clausdotter och dog 1½ 1621. Deras dotter Metta
war g. m. efterträdaren. Deras söner woro troligen Petrus
och Magnus Laurentii Glassax, hwilka blefwo studenter i Kö¬

penhamn, den förre 1619, den sednare 1620, dimitterade frän

Lunds skola.

3. Niels Madtzön Löderup, född 1584 i Löderup,
der fadren Mats Trulsson war pastor, war informator hos

länsherren pä Gladsax slott Anders Sinclair, innan han 1614
blef pastor härstädes. Bemälde Sinclair war med famili när¬
warande wid biskopsvisitation i Gladsax 1618, dä folket fär¬
deles uppmuntrades till lydnad mot öfwerheten. Wid visita¬

tion 1627 war biskopen=synnerligen beläten. Pastor beröm¬

mes säsom from, anspräkslös och gästwänlig och hans hustru

säsom förständig och tjenstaktig (officiosa). Biskopen tillbragte
twä nätter i deras hus och blef “gladeligen och rikeligen und¬

fägnad.“ Nattwardsbarnen woro wäl underwiste af klockaren.
Med anledning af allt detta yttras i VB.: OOmnia hie nara
rækev Paulinam. Soli Deo glorial“ 1635 befunnos natt¬
wardsbarnen frän Tommarps församling endast hjelpligt un¬

derwista. Annu finnas efter Niels Madtzön allehanda anteck¬
ningar, wittnande om ordningssinne, t. ex. ett diarium öfwer

ämbetsförrättningar och derföre erlagd betalning, samt förteck¬

ning öfwer prestgärdens afkastning. Han dog 27), 1655 och

begrofs i Gladsax kyrka, der hans grafsten ännu finnes.

Gift med företrädarens dotter Medea eller Metta Larsdot¬

ter, som dog 1g 1665 wid 70 ärs älder. Aktenskapet war

högst ljufligt, ehuru barnlöst,“ enl. VB.
4. Andreas Claussön. Af tillnamnet Hallandus,

som stundom tillägges honom, kan man sluta att han warit
frän Halland. Född omkr. 1620 blef han 1653 prestwigd
till tjenstgöring härstädes och 1655 kyrkoherde. 1671 blef han

häradsprost. Kyndelsmässodagen 1677 mäste han gä till sängs,

sedan han “med möje oc suaghed“ förrättat gudstjensten, och
afled efter en christelig dödsberedelse 2½ s. d. Han blef 1668

gift med Katrina Simonsdotter, dotter af arrendatorn af
Smedstorps och Ingelstads säterier, sedermera borgmästaren
i Ystad Simon Jakobsson och hans hustru Katrina Jakobs¬
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dotter. Kyrkoherdarne Johan och Iakob Ingelotz i Asum och
Efweröd woro hennes bröder. Hon war f. 1½ 1646 och dog
2½, 1696 efter att hafwa warit gift äfwen med Anders Claus¬

söns efterträdare M. Sture samt förlofwad med dennes efter¬
trädare. Med sin förste man hade hon fyra söner och twä
döttrar. Sönerna woro: Claus, död i barndomen, Inkob,

som war skeppsprest, Knut, kyrkoherde i Fjelkestad, och Si¬
mon, f. ¾ 1676, kronolänsman; de kallade sig Bergsten.
5. Mads Fredrikssön Sture, son af prosten Fre¬

drik S. i Harlösa, föddes der omkr. 1650 och blef student 1670.

S. d. blef han dömd till 6 dagars fängelse derföre att han

afskrifwit en smädeskrift, men benädades för sin ungdoms skull
dä han lofwade bättring. 1677 1½ prestwigdes han till pa¬

stor härstädes, blef 1692 magister och dog 2,, 1694. Det
berättas om honom, att han brukade tre kalotter och plägade
säga, att han aftog en för länsmannen eller befallningsman¬

nen, twä för biskopen, landshöfdingen eller guvernören, men

alla tre endast för Gud, hwarföre han kallade den tredje för

Soli Deo.“ Gift ½ 1678 med företrädarens enka, med
hwilken han hade sönerna Anders, past. i O. Torp, och Fre¬
drik, som war kapten, samt dottren Karen, som war gift

med prosten Wallgren i Ossjö. Efter Stures död föreslog
konsistorium skolrektorn i Malmö Lars Petræus till pastor här¬

städes, men K. M. förordnade att tillsättningen skulle uppskju¬
tas till biskop Steuchii ankomst till Skäne.
6. Sigward Swanholm war skäning och blef stu¬

dent 1686, idkade derefter “i största oförmögenhet“ sina studier
wid akademien i tio är samt blef ⅔ 1696 prestwigd till pa¬

stor härstädes, hwartill konsistorium, enligt eget erkännande i
bref 7, 1697, föreslagit honom icke för hans meriter, utan

fast mer i annat afseende. Det war hans benägenhet att
äkta företrädarens enka, hwilken säkert war 20 är äldre än

han sjelf, som i bisk. Steuchii ögon gjort honom meriterad till
Gladsax pastorat framför en gammal skolrektor och troligen äf¬
wen andra sökande. Han blef 2½, 1696 förlofwad med nämnda

enka, men hon dog en mänad derefter. Följande äret trolof¬
wade han sig med Dorothea Persdotter en borgaredotter

frän Ystad. Konsistorium, som ej gerna säg att prester gifte
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sig utom presthusen, förbjöd honom wäl ej att fulkborda det
tilltänkta äktenskapet med borgaredottren, men hotade honom
med transport till sämre lägenhet (se I. 111 f.). S. lät

sig häraf icke afskräcka frän att taga sin trokofwade till hustru,
och de fingo sitta i ro i Gladsax. Han war respondens wid

prestmöte 1700. Död 18,, 1719. Sonen Gerhard blef pa¬
stor i Bösarp; Petrus begärdes 1739 till medhjelpare af P.
Mandorff, past. i St. Köpinge, och prestwigdes 1740. Dottren
Elsa Christina war g. m. nyßnämnde P. Mandorff.

7. Nils Nyman war född i Hernösand 1 1683

och halfbror till kyrkoh. Abrah. Eurenius i Akarp. Han prest¬
wigdes i Götheborg i Juni mänad 1709 till tjenstgöring wid

amiralitetet, blef 1710 tillförordnad stadskomminister i Hel¬

singborg, pastor wid norra skänska kavalleriet 1711, kyrkoherde
wid Ystads S. Petri och Bjeresjö församlingar 2º3 1716, war

riksdagsman 1719, erhöll transport hit 1720 och blef härads¬

prost , 1733. Han omtalas säsom en allwarsam man och

werksam kyrkoherde; äfwen war han ganska förmögen. Kyr¬
korna blefwo i hans tid satta i godt skick. Han skänkte till
Gladsax kyrka en S. Johannis=bild hällande pä ett träfat en

silfwerkettel af 36½ lods wigt. Pä egen bekostnad lät han
bygga ett grundmuradt skolhus i Tommarp, säkert, om ej det

första, ett bland de aldraförsta skolhus pä landet i Lunds stift.

Han anhöll 1727 att konsistorium wille ombeförja förbud för
församlingarne att antaga afskedade ryttare eller andra lösa
personer till skolmästare, emedan sädana ströko omkring med
barnen än hit än dit, sä att pastor icke kunde hälla nödig upp¬

sigt öfwer underwisningen. Han uppsatte 1731 ett prydligt
epitaphium öfwer sig sjelf och sin hustru i Gladsax kyrka. Död

5., 1735. Hans hustru hette Anna Katrina Brinck. Hon

war gift 3 gänger, 1. med kyrkoh. L. Corvin i Wemmerlöf,

2. med Nyman, 3. m. prosten C. Aulin i Malmö. Nyman
hade inga barn.
8. Johan Gottfrid Weidman, son af borgmästa¬
ren i Sölwesborg Lars W. och Magdalena Hyphoff, föddes

i Wollsjö l 1710, blef efter enskild underwisning student
1726 och prestwigdes till tjenstgöring wid Färlöfs pastorat

3 1729, alltsä wid 19½ ärs älder. 1730 blef han magi¬

16
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ster och 1733 huspredikant hos riksrädet och akademikansleren
Carl Gyllenborg. 1734 fökte han Ausäs pastorat och wits¬
ordades mycket fördelaktigt af konsistorium. Biskop Rydelius

yttrade, att W., “som haft den äran wara Hans Höggrefliga
Excellens, wär nädgunstige Canzlers, häfpredikant, borde der¬

före ätnjuta all heder, utom det att han är af ett mycket qwickt

ingenium och wackra studier samt behageliga ämbetsgäfwor.“
1735 blef han extraord. regementspred, wid kgl. lifgardet och
utnämndes 1736 till pastor härstädes, ehuru han wid walet

endast erhällit en röst. 1737 tillträddes pastoratet. Han skänkte
ett skolhus till Gladsax socken. Död af en längwarig bröst¬

sjukdom ⅔, 1750. Dä prosten Unge notisicerade hans död

för konsistorium, berömde han honom mycket säsom en aktnings¬
wärd man och werksam kyrkoherde. Prosten Rönbeck i Ystad
höll likpredikan öfwer honom och yttrade deri bland annat:
Han talade med sina förtrognaste helst om andeliga saker,

han kunde i sädana samtal aldrig dölja sin hunger och törst
efter näden, han yttrade den med sä lefwande talesätt, att den

trögaste själ mäste deraf blifwa uppmuntrad. Men ju när¬
mare den stunden nalkades, pä hwilken det onda skulle allde¬
les gä öfwer, ju mer förwandlades hans längtan i förtröstan

och under sjelfwa dödskampen röntes den aldratryggaste hwila
i näden. — Gift “ 1737 med Anna Philippa Nolle¬

roth, f. 1713, d. 1784, dotter af prosten Olof Elias N. i

Färlöf. De hade tio barn, af hwilka 5 söner och en dotter
lefde efter honom. Af sönerna war Olof Elias, f. 1741,

kammarräd och blef adlad med namnet Lagerheim, Per

Gottfrid prost i Fulltofta och Thure biskop i Skara (se I.
315).

9. Ludwig Harlin, son af bonden Nils Akesson i
Asum af Färs härad och född ’g 1707, sattes 1718 i Lunds

skola och blef student 1726. Derefter hade han kondition hos
flera pastorer, neml. Nobelius i Tommarp, Hulten i Igelösa,
Tranæus i Ousby och Bruzelius i Huaröd. 1733 kallades

han till medhjelpare af prosten Tengstedt i Ullstorp och prest¬
wigdes ½, s. d., hwarefter han tjenstgjorde som prest dels i

Ullstorp, dels i Tryde och i Cimbrishamn till 1740, dä han

½, blef rektor wid skolan i nämnde stad. Han berömmes sä¬
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som en nitisk och skicklig skollärare. 1744 förlorade han ge¬
nom en eldswäda all sin egendom. 1751 föreslogs han till
Gladfax pastorat, erhöll wid walet stor pluralitet och utnämn¬
des 2º, 1752; tilltr. 1753. Wid denna befattning kunde han
i anseende till sin swaga helsa icke wara mycket werksam. Död

19), 1761. Gift ¾a 1740 med Metta Reslow enka

efter ofwannämnde prost Tengstedt. Sjelf barnlös drog H.
berömlig omsorg om sina styfbarn. Metta Reslow begärde

dubbelt nädär pä grund deraf att hon under mannens sjuklig¬
het mäst wäga mycket pä medikamenter ät honom. Hon dog

1785 wid 84 ärs älder och ihogkommes ännu i Gladsar sä¬
som ett raskt fruntimmer.
10. Isak Broberg, född i Carlshamn, prestwigdes
30). 1743 pä kallelse af däwarande stadskomministern derstädes

Carl Kröger, blef kollega wid skolan dersammastädes 1745,
kyrkoherde här 17 1762, tilltr. 1763. Död 2/, 1764.
Gift med Elsa Dorothea Hedenskog, prestdotter frän Hel¬

lestad. Hon nämnes i kons. prot. 1765 som förlofwad med

prosten i Torhamn Eleazar Thulin, som war pä förslag till
Gladsax pastorat, men förlofningen upplöstes, dä han ej sick
pastoratet. Hon blef 1767 gift med S. Schlyter, past. i Bor¬

geby.
11. Carl Christian Eberstein, son af regements¬

fältskären Christian E. och Maria Kropp, föddes i Lyby ⅓,
1716, gick i Malmö skola, hwarifrän han 1732 dimitterades

till Lunds universitet med intyg om att ega Ndivinum inge¬
niumb. 1734 blef han informator hos ryttmästaren Ehrenborg

pä Hofdala och emottog 1745 en lika beställning hos akade¬

mikansleren Johan Gyllenborg, som 1746 kallade honom till

sin husprest. Han prestwigdes dertill s. ä. i Upsala, hade äret
förut blifwit magister i Lund och blef 1747 theol. adjunkt och
præpositus stipendiariorum derstädes. Under domprosten We¬
strings sjuklighet war E. hans vikarie. 1756 tog han afsked

frän akademien och erhöll professorstitel, samt bosatte sig pä

en egendom i W. Wingäker af Strengnäs stift. S. d. erhöll
han theol. doktorsdiplom frän Greifswald. 1766 blef han pa¬

stor härstädes, tilltr. 1767, erhöll s. d. prostetitel, presiderade
wid prestmöte 1774 och blef häradsprost 1777. Han ihäg¬
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kommes säsom en sträf och myndig man, samt ganska fritalig.

Dä ett kungligt päbud om tacksägelse för 1772 ärs revolution

skulle uppläfas i kyrkorna, skall han hafwa yttrat: Phär är ett

plakat ankommet, som skulle uppläfas, men tiden är förliden
och deßutom begripen I det icke; —korteligen, wi hafwa mistat
wär frihet, och derföre har kungen befallt att wi skola stiga upp

och sjunga: O Gudl wi lofwe dig.“ Dä biskop Engeström en
gäng päminte E. om insändandet af den disputation, som han

wid det snart förestäende prestmötet skulle förswara, swarade

han: det är tidsnog dermed, ty jag skall bedja biskopen läta

bli att kludda ner mitt manuseript med utstrykningar och än¬
dringar, säsom det skedde med prosten Nolleroths för nägra är

sedan“ (se II. 98). E. dog ⅔, 1782 och begrofs i Tommarps

kyrka. — Gift 1. 1748 med Elsa Katrina Collin, prest¬
dotter frän Efweröd och förut gift med 1. prosten derstädes C.

Blanxius, 2. kyrkoh. i Brönnestad Olof Bring. Hon war född

1710 och dog 1749; E. hade med henne inga barn. 2. 1755
med prosten i W. Wingäker I. Strengboms enka Anna Mar¬

greta Heyn, f. 1723, d. 1787. Med henne hade E. twä

söner och en dotter, af hwilka endast ena sonen öfwerlefde för¬
äldrarna, neml. Carl Johan E., biskop i Wisby (s. I. 238).
12. Olof Bergklint, son af stadskassören Valentin

B. och Christina Länk, föddes i Westeräs ¾ 1733. Namnet

Bergklint är bildadt af farfadrens, handlanden Jöns Bergs,

och farmodren Christina Klints tillnamn. Olof B. blef student
i Upsala 1753, men besökte sedan Greifswalds universitet, der

han blef magister 1761. 1764 blef han docens i latin wid Upsala
universitet, 1770 notarie i hofkonsistorium, 1774 lektor i latin
wid gymnasium i Westeräs, kyrkoherde här 1783, erhöll s. d.

titel af prost, tillträdde pastoratet 1784 och blef theol. doktor

1793. Han har i wär litteraturhistoria ett aktadt namn säsom

skald, men ännu mer säsom wältalare och konstdomare, och har

utgifwit flera poémer och tal samt deltagit i redaktionen af
flera litterära tidskrifter. Afwen war han en warm patriot och
utgaf skrifter om myntwäsendet, ett sammandrag af alla weten¬

skaper till ungdomens tjenst m. m. Säsom predikant omnämnes

han med beröm af Wieselgren (Sw. kyrkans sk. litteratur, 2
uppl.). I Gladsax minnes man honom säsom en nitisk befor¬
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drare af god ordning i allmänhet, färdeles af skolwäsendets och

fattigwärdens förbättring. Död 13 1805.—Gift 1. 1º 1775
med Maria Katrina Schedin, död 'g 1783, dotter af en

kronobefallningsman i Dalarne. Barn: Johan Olof, f. 1781

och 1797 anställd wid swenska general=agentskontoret i Hel¬

singör. — Guftaf Valentin, död före fadren. 2. ¾, 1784
m. Fredrika Lovisa Lind, prostdotter frän Ousby och efter
Bis död omgift med prosten Björck i Cimbris. Barn: Chri¬

stina Maria, f. 1784. — Lovisa Margreta, f. 1787.

Jöns Adolf, f. 1789, kronobefallningsman. —Henrika
Maria Katrina, f. 1790. — Helena Sophia, f. 1794,

g. m. P. E. Norstedt, prest och innehafware af klockarelägen¬
heten i Cimbris.
Der Bergklints biographi förekommer i biogr. lexikon, der

äfwen hans mänga utgifna skrifter uppräknas.
13. Lucas Gadd, son af kyrkoh. i Kerrstorp af Oxie

härad Johan G. och C. M. Sinius, föddes derstädes 27,, 1755,
gick i Malmö skola och blef student i Lund 1771, i Greifswald
1775, der han ock s. d. blef magister. Aterkommen till Lund

blef han 1780 docens i litteraturhistorien. Jemte den nyare
witterheten studerade han med ifwer och framgäng den äldre

klassiska litteraturen. 1783 blef han rektor wid Landskrona

skola, i hwilken befattning han förwärfwade sig anseende för
owanligt nit och utmärkt skicklighet i ungdomens handledning.

De ringa inkomsterna nödgade honom att öfwergifwa skollärare¬

yrket. Han prestwigdes ⅓ 1793 och undergick s. d. pastoral¬

examen med witsord om vicke mindre en grundlig theologisk
lärdom än en berömlig kännedom och erfarenhet i de för en
pastor till predikoembetets wärdiga utförande nödige stycken.“
Wid prestmöte 1795 war han opponens. Flera gänger sökte

han förgäfwes pastorat. Det berättas, att flera hans motgän¬
gar i denna wäg härledt sig derifrän, att han wid en uppwakt¬
ning hos k. Gustaf IV Adolf räkat säga, att han icke begärde
nägon näd utan endast rättwisa. Kungen tälte ej, att en

undersäte inför majestätet wägade yttra nägot om sina rättig¬

heter. Andteligen blef G. 22), 1806 utnämnd till pastor här¬

städes. Redan som skolrektor utöfwade han en presterlig werk¬

samhet säsom enskild lärare och rädgifware för mänga, som be¬
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höfde andlig underwisning och bedning. Afwen skall han warit
ledare för sammankomster till huslig andakt och fick derföre jemte

deltagarne i dessa sammankomster heta herrnhutare. Dä han
sökte pastorat skedde det ej för ætt med goda inkomster lefwa i

orklöshet, utan med redlig wilja att werka i sitt presterliga lall,
sä att han wäl med aposteln kunde säga till Ahörarne: jag söker
icke edert, utan eder (2 Cor. 12: 14). Hans ämbetstid i

Gladsax blef icke läng. En längre sjukdom päminte hønom om

hans förestäende hädanfärd, hwartill han beredde sig med un¬

dergifwenhet och förtröstan. Under tiden besöktes han ofta af
sin wän, den fromme prosten Darin i Ofraby. G. afsomnade

57 1811. — Gift med prosten i Barsebäck N. Hofwerbergs
dotter Jakobina Hofwerberg, f. 13 1770, d. 1822. Barn:

Anna Christina, f. 1790, d. 1836. — Katrina Maria,
f. 1792, d. 1825, g. m. vice pastorn G. C. Herwander.
Margreta, f. 1795, g. m. rädman C. Wählin i Cimbris¬

hamn. — Johan Niklas, prost i Harlösa. — Antoinette
Sophie, g. m. kyrkoh. Waßberg i Hör. — Mathias Elof
Magnus, f. 1802, prest och innehafware af klockarelägenheten i

Finja, d. i Dahlköpinge 1850.—Er ik Olof, prost i Dahlköpinge.

En minnesteckning öfwer G. förekommer i Bidrag till
Lunds stifts herdaminne. Lund 1846.
14. Magnus Peter Dahlberg, son af skräddaren

Nils D. och Anna Magd. Hjertman i Lund, föddes 7,, 1758,

blef student 1777, magister 1784, prestwigd 1½ s. d., kyrko¬
herde i Tryde 1789, tilltr. 1791, opponens wid prestmöte 1795,
titulär prost 1798, prost i Ingelstads härad 1810, transp. hit

73 1812, tilltr. 1814, prost i Albo och Jerrestads härader s. ä.
Dod “ 1834. — Gift 1. 1794 med Brita Regina Kull¬

berg, f. 4 1775, d. 1805, dotter af doktor Carl K. i W.

Karup. Barn: Anna Margreta, g. m. prosten C. Ripa i
Ullstorp.— Ulrika Dorothea, g. m. kyrkoh. O. Karl¬
ström i Barkäkra. — Sophia Regina, g. m. prosten J. N.

Gadd i Harlösa. 2. 1806 med Juliana Kullberg, d. 1808,
dotter af en guld= och silswer=arbetare i Ystad. 3. 1809 m.

Elisabeth Söderberg, d. 1817, dotter af en frälseinspektor.

4. 1819 m. Anna Elisabeth Areschoug, köpmansdotter
frän Cimbrishamn, d. 1830.
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Prosten D. egde ett förtjent anseende säsom en mycket red¬

bar, förständig och hederlig man, men saknade förmäga att i
skrift redigt uttrycka sina tankar. Ur hans minnestal öfwer der

Lanærus i Ingelstorp mä nägra utdrag anföras: Här sannas:

All ting hafwer sin tid. Den kullslagna hyddan, som stär

för wära ögon, wittnar om det Förgängeliga.

*

Af alla

de ting, som hafwa sin tid är äfwen tala och tiga. Det
sednare höfdes mig, och en annan hade intagit min plats;

men tala är mig älagdt.—

—

Ett wärdigt beröm borde

icke Doctor Lanærus saknat wid sin grift, som dertill har

gjordt sig i sä mäng stycken sä utmärkt förtjent. — Här skulle

upträdt wid en Talares graf en Talande Man, som talat

Hwad under en för stu¬

med styrka och wältalighet.

derande beswärligare bana, tilltagande dyrka för bokwette¬

liga älskare, den obemedlade ynglingen, som eger böjelse och
nog styrka att öfwergifwa Fäders yrke och slöjder, är att wänta

stär till Gud och Lyckona.—

—

Jämte grundeliga studier

i hwarjehanda Wettenskaper, som tillhöra och närma de theolo¬

giska, egde och wiste Wär Döda en böjelse och förmäga för
Appollinis Lyra och Orphæi Säng. Pä Helicon up¬
trädde Han ofta och hade eit oinskränkt umgänge med Muserna.

Talet recenserades af David Munck af Rosenschöld i Lunds
Weckoblad, hwarpä swarades af en annan insändare, som an¬

märkte dels att ºtryckfelen ej borde anses säsom prosten Dahl¬
bergs ordsak, dels att recensenten ºwäßt sin penna för att

offentligen smäda en Man, som kanske i Recensentens sista stun¬
der skulle winna deß bäde agtning och tillgifwenhet, som skulle

kunna upbygga, styrka och trösta honom, dä alla deß Recen¬

sioner icke förmä att meddela honom nägon enda tillfredsstäl¬
lande tanka.“*) Recensenten swarade härpä, att han aldrig trott

) Detta argumentum ad hominem päminner om domprosten Christian

Wählins yttrande i en förklaring öfwer mot honom anförde beswär: “Af
uppriktigaste wälmening önskar jag att Beswäranden, som uppnätt nägra
och sjuttio ärs älder och redan sett de flesta af sina jämnärige till ewigheten

bortgängna, wille af deras hädanfärd hämta en wäckande päminnelse om
det betydliga steg, som kanhända snart nog torde förestä honom, dä jag är

öfwertygad, att han wisserligen fick helt andra tankeämnen än de, som wid

detta tillfälle sysslosatt honom.“
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eller sagt tryckfel wara orsak till prosten Dahlberg och att denne

säkert icke med sina äreminnen skulle kunna trösta nägon i dö¬
dens stund. Wid Des graf höll prosten Broome i W. Sallerup

ett tal, som är tryckt. Den aflidne skildras säsom färdeles wäl
skickad till prest genom “sin resliga gestalt, sin djupa dofwa

stämma, sitt allwarligt milda anlete, sitt tysta anspräkslösa och
wärdiga framträde, sitt bildade skick och ädla hällning, sin akt¬
ning för hwars mans rättigheter och sina egna äligganden, sitt

mjuka afseende pä andras obetydligaste önskningar, sitt ömtäliga

förwar af lemnade förtroenden, sin utomordentliga hofsamhet
och framför allt sin omißkänliga fromhet och gudsfruktan

gudsfruktan — hwad detta ord uttrycker nägot i sig sjælf be¬
synnerligt och för werlden obegripligt — ett tillständ, der man

kan sägas hafwa försakat sig sjelf och hwad man hade, för nä¬
got som man icke ser, ha lemnat en stor fastighet för ett litet

lösöre, och likwäl ega mer än man egde förut — ett tillständ,
der man njuter ro och hwila pä sjelfwa toppen af detta stän¬

digt gungande kunskapens träd pä godt och ondt, mest pä ondt,

hwilket jorden bär, kring hwars rot menniskan plöjer fram sitt
bröd och sin swett, i hwars skugga hon söker swalkan, men fin¬

ner hettan starkare, af hwars blomdoft hon äter sig hungrig
och dör — ett tillständ“ m. m. — URen, som hon stär i Ordet

och som Luther henne lemnat oß, satt den Himmelska läran fast
innefattad i hans fjäl och hjerta. Det ord om korset, som ti¬

dens nödtorft bäst behöfwer, men ofta blyges att annamma,
war honom färskilt ett lifsens ord. Antingen wi säga att detta

ord genomgick hans föredrag eller att hans föredrag genomgick
ordet, hafwa wi sagt en sanning, och hwar han kom och hwar

han fanns, inför en bedjare pä knä eller en bespottare pä tä,
war hans bekännelse; jag skämmes icke wid Christi evangelium“

o. s. w.

15. Joseph Rudolph Falck föddes 2s, 1797 i Bark¬

äkra, der fadren war pastor, blef student i Lund 1809, prest¬
wigd 7, 1819, prebendekomminister i Lomma 1822, vice pastor

s. R., amanuens wid Lunds domkapitel 1823, phil. mag. 1826,
docens wid prest=seminarium 1827, prebendekomminister i Fjelie

och Flädie 1830, vice notarie wid domkapitlet s. d., kyrkoherde
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här 1½ 1835, tilltr. 1836, honorarieprost s. d., häradsprøst

/12 1849.
Gift ’ 1836 m. Susanna Mathilda Engeström, f.
1816, dotter af prosten Lars Iakob E. i Efweröd. Barn: Wil¬

helm Theodor, f. 7 1840.—Lars Magnus Theophron,

f. 1, 4842. — Carl Alfred Martin Emanuel, f. “sg
1844. — August Anschar, f. 1 1847. — Ida Maxia

Ronna, f.20
“ 1849.
Skrifter: Se Lunds stifts matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Wallby och Bolshög.

1.Jakob

Rasmussön war pastor här 4584.

2. Peder Andersen Ystadius war pastor här omkr.
1600, förekommer 1610 och lefde säkert flera är derefter.I

V. B. berömmes han som en redlig och icke okunnig man. Han

hade sin mäg Johan Thureson till medhjelpare.
3. Anders Fadderssen (Andreas Patricius Willan¬

dus) blef efter dimission frän Lunds skola student i Köpenhamn

1638, prestwigdes till pastor här 7, 1644 och war det till 1652.

4. Hans Lambritsön Balkenburg prestwigdes

som pastor härstädes 1 1652 och förekommer i en hyllnings¬

fullmagt af är 1655.
5. Anders Pedersen Storöe (Megalonesius), bör¬

dig frän Norge, prestwigdes till pastor här 1 1656. Konun¬

gen förklarade i bref ⅓ s. ä. sitt bifall dertill att han, hwars
gäfwor woro af konungen kände, blefwe pastor i Wallby, hwar¬
till ingen i laglig tid blifwit kallad. Död 1675.
6. Gislo Jönsson Hollbeck war östgöthe och tjente

som prest wid armeen, dä han 28 1677 i Wä erhöll kunglig
fullmagt pä detta pastorat. Död 1689.— Gift 1. med Maria

Bertelsdotter, som dog omkr. 1680. Sonen Jonas blef
pastor här. 2. m. Anna Katrina Witting, som öfwerlefde

honom och blef gift med efterträdaren.
7. Ake Nillsson Reeslöf, född omkr. 1661 i Res¬

löf och son af kyrkoh. derstädes Nils Hansson, blef student
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1683 och wistades 1688 i Reslöf samt uppförde sig ’stilla,

nöchtert och skickeligt“ enl. häradsprostens intyg. 1689 2ºs, blef

han prestwigd som pastor härstädes. Prosten Floræus kallade

honom den uppriktig och redlig samwetsman.“ Han har ut¬
gifwit en likpredikan öfwer fru Metta Rosencranz, hällen är
1696. I anledning af texten Ps. 16: 8, 9. afhandlas ämnet;
Huru man kan sägas hafwa Gud för ögonen, hwad biständ de
hafwa af Gud, som hafwa honom för ögonen, samt huru stor

en salighet som följer pä Guds nädiga biständ. Flera olika
äsigter om själarnas tillständ efter döden anföras och de Papi¬
sters lära om skärselden wederlägges. Sedan ämnet pä 100
sidor blifwit afhandladt heter det: ’Ehuruwäl man gerna och
billigt denna närwarande högförnäma Guds församling med

nägon widare Sermon förskonade, likwäl i regard af den här
i landet wanliga berömmeliga plägsed, att nägot mentionneras

om den aflidnas ursprung, lefnadslopp och ändalykt, fä“¬
och nu följa personalier upptagande 32 sidor. R. dog 2º1,
1716. — Hans hustru kallas 1692 för Asserina, men detta

torde wara en oriktig skrifning af namnen Anna Katrina, ty

R. war gift med företrädarens enka A. K. Witting, som öf¬
werlefde honom och är jemte honom begrafwen i Wallby kyrka.

De hade 12 barn. Sonen Jakob blef pastor i Hörröd; Lars
wille 1711 blifwa klockare härstädes; konsistørium förklarade

att, Lom han sig inlätit med ladufogdetjensten,“ kunde han icke

accommoderas med klockaretjensten; han blef likwäl klockare;
död 1738. Dottren Christina blef gift med fadrens efter¬

trädare och Metta med prosten Tengstedt i Ullstorp.

8. Jonas Holbeck, prestson pä stället och född ¾
i
1680, ätnjöt enskild underwisning till sitt 16de är, derefter

Christianstads skola, blef student 1702, följde 1708 en trupp¬
afdelning till Lifland samt gjorde bön och predikade för den med

grefwe Stenbocks tillätelse. Wid framkomsten till Pernau blef
han prestwigd. 1709 reste han hem, sedan den trupp, som han
medföljt, blifwit skingrad genom siendens anfall och genom sjuk¬
domar. Hemkommen blef han esquadronsprest wid tremännings¬

regementet, men tog 1712 afsked frän denna befattning=och blef
medhjelpare härstädes. 1716 i Maj mänad blef chan kyrkoherde.

Död 16. 1734. — Gift med företrädarens dotter Christina
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Reslow, med hwilken han hade flera barn; endast en son och
en dotter öfwerlefde honom. Dottren hette Eva och war gift
med en bagare Mierendorff i Cimbrishamn.

9. Johan Rooth, son af skräddaren Didrik R. och

Johanna Weidman, föddes i Wisby l“ 1681. Han gick i

Wisby skola i sju är, men kom derefter till Christianstads skola,
emedan modren, sedan hon blifwit enka, flyttat till sistnämnde

stad, som war hennes födelsestad. 1702 blef han student i Lund,
sedan i Greifswald, der han ock skall blifwit magister. Han
prestwigdes 27, 1709 till medhjelpare i Lyngby af Bara härad

och nämnes som förlofwad med pastorn derstädes Skragges
dotter. 1725 klagade han högligen öfwer sin Alänga träldom

och sökte ifrigt befordran; dock mäste han wänta ännu tio är.

Pä hösten 1734 blef han utnämnd till Wallby pastorat, som
tillträddes 1735. Död 2 1736. — Gift ⅔9 1715 med Mar¬

greta Elisabeth Törner i hwars föräldrars hus han warit
informator. De hade 3 söner och en dotter. En son dog före

fadren; en af de andre blef magister i Greifswald, sedan borg¬

mästare i Cimbrishamn, men sälde denna tjenst för en jord¬
egendom i Huaröd, der han sedan bodde i goda omständigheter.

Dottren Brita Dorothea war gift med prosten Strutsi

Skaberfjö.
10. Johan Georg Alsing, född '½ 1706 i Tom¬
marp af Skytts härad, der fadren war pastor, sattes wid 1l

ärs älder i skola i Carlshamn, blef student 1723, prestwigd ⅔
1730 till tjenstgöring i Söfde. Föreslagen till Wallby pastorat,

lofwade han att, om kallelse wanns, gifwa företrädarens enka

400 daler till hennes sons uppfostran. Han utnämndes *
1737 till pastor härstädes. Dä han 1739 meddelat nattwarden

ät en utom pastoratet bosatt öfwerstlöjtnant Beckfriis och deß

familj, älades han strängeligen att icke lgä utom sina rä och rör,
sä kärt honom wore att undgä att lagligen blifwa ansedd.

Död 1h. 1777.— Gift med Johanna Erlandsdotter,
som födde honom 10 barn. Sonen Joachim blef pastor i

Ingelstad; dottren Dorothea war g. 1. m. G. Billberg, 2.

m. A. Lyckd, pastorer i Lemmeströ.
11. Simon Niclas Tengwall, prestson frän Lem¬

meströ och född der ⅔ 1747, blef student 1761, magister 1768,
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—
prestwigd 29

1771, pastor härstädes 2 1779, tilltr. s. d.

1782 suspenderade han med häradsprostens tillstyrkan klockaren
Samuel Bergstedt, som brukat, utom andra förseelser, sofwa i
kyrkan under gudstjensten. B. anklagade bäde pastor och hä¬
radsprosten, yttrande derwid bland annat: “Nu anklagad at

hafwa sökt nyttjad en ostörd andagt under syndabekännelsen,
äfwen Trosbekännelsen i kyrkan, ehuru bäda sä dyrbara wärf,
enligt the himmelska sanningars fasta argument utgjör the wär¬

digaste ämnen för all wär gudadyrkan, har jag förthenskull sedt
nödigt bereda thenna action ordentelig fortgäng,“ m. m. Kloc¬

karen blef afsatt. T. erhöll 1792 prostetitel. Dä han 1804
wille söka transport, men icke kunde prestera pastoralbetyg, be¬

gärde och erhöll han betyg öfwer sin är 1779 aflagda pastoral¬
examen; protokoll öfwer den war ej att tillgd, men biskop Heß¬

len kom ihäg examen. T. blef jubelmagister 1820 och dog ⅓
1822. — Gift 1. 1779 med Anna Katrina Landby, f.

1758, d. 1801, dotter af kyrkoh. Christian L. i Brunnby. Barn:

Joakim Wilhelm, f. 1780, död i barndomen.—Chri¬

stian Michael, f. 1782, inspektor. — Johan Georg, f.
1783, d. 1851, tillf. landskamrer. — Lars, f. 1784, klockare

i Borreby, d. 1840. — Wilhelmina, f. 1786, d. 1820 ogift.

Katrina Maria, f. 1787, d. 1790. — Nils, f. 1789,
d. 1809 som löjtnant wid landtwärnet. — Simon Ludvig,

f. 1794, d. 1846, klockare i Hofby. — 2. 1803 med Elisabeth
Kempfe, f. 1751, d. barnlös 1841; hennes far war major

och hon hade förut warit gift med en handlande wid namn
Krok.

12. Elias Enoch Nykibrck, son af rädmannen I.

H. G. Stehn och C. M. Nykiörck, prestdotter frän Gessie, föd¬
des i Skanör 27), 1780, gick i Malmö skola, blef student 1798,
magister 1811, prestwigd ⅔2 1823, pastor här s. d., tilltr.
1825, erhöll prostetitel 1832.

Gift 23), 1838 m. Anna Katrina Sifferin, hwars
fader David S. war handtwerkare i Malmö. Barn: Albin

Ragnar, f. 2 1844. — Seth Waldemar, f. ¾. 1851.

Skrifter: se Lunds stifts matrikel 1854.

IV.
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Kyrkoherdar i Stiby.
Med denna socken war fordom förenad en annan benämnd
Gersnäs, hwars kyrka torde hafwa upphört att begagnas wid

medlet af sjuttonde ärhundradet. Föt närwarande är S. Olofs
socken förenad med Stiby (se ofwan s. 23).

1. Johannes Hennekini war plebanus eccleriæ
Stiiby 1430.
2. Laurencius nämnes 1457 säsom decanus.
3. Matthis Brun war häradsprost och prest i Stiby

1489 och 1496.
4. Thur Christofferssen omnämnes af Tryggonius

och har alltsä warit pastor här 1606. Han har underskrifwit

en hyllningsfullmagt 1610 och nämnes i V.B. Stundom här

han blifwit kallad Tyge.
5. Jakob Nielsen, som warit lärare för nägra äd¬
lingar wid namn Sinclair, torde hafwa blifwit pastor här nä¬
got före 1620 och lefde ännu 1633, trol. äfwen 1635. Enligt
V.B. war han en from och anspräkslös man, men hade däliga

ögon. 1627 befunnos nattwardsbarnen bra underwiste, men

1635 sämte.
6. Erich Jenssen Raflund, son af prosten Jens

Giödesen i Rafkunda, förekommer som pastor här 1642 och war
det ännu 1655, men har afgätt sistnämnde är. I kgl. br. 1½
1651 anbefallas landshöfding och biskop att yttra sig öfwer hans

ansökning om löneförbättring medelst Wirestads bys skiljande

frän Tommarp och Wemmerlöfs socknar och förening med Stiby;

yttrandet blef afstyrkande.
7. Johan Lauritsen Hjort (Cervinus) prestwigdes

⅔, 1655 till pastor härstädes och dog under kriget, troligen är
1676, efterlämnande enka wid namn Elsa, som blef konserverad

wid pastoratet.
8. Peder Johansen Kock prestwigdes till kommini¬

ster här 1½ 1674 och war pastor här ett par är under krigs¬
tiden. Han räddade en swensk qvartermästare undan snappha¬

narna, men blef sedan af desse sä illa stött och slagen, att han

efter ett par dagar dog deraf. Han war gift med företrädarens
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enka Elsa, som efter ett är och twä mänader äter blef enka
och sedan änyo konserverad.

9. Peder Pedersen Bagger hade, enligt prot. wid
conventus presbyterii i Tommarp ⅓ 1680, tedan 1678 blif¬

wit kallad till pastor härstädes af general Montaigne. 1681
3 prestwigdes han, dä han ocksä afgaf revers pä förbättring
i kunskaper, alldenstund han i prestexamen befunnits mycket

okunnig. 1685 22½,, Klades han att under vakans predika i
Smedstorp, för att dermed Lbewisa den i sorg qwarlämnade

enkan en christelig kärlekstjenst, den han igen kunde hafwa sig
eller sina i framtiden att förwänta.“ 1686 beklagade han sig
deröfwer att hrr Iakob i O. Herrestad drog under sig offret af
Gersnäs by, som borde tillkomma pastor i Stiby; prosten Acht¬
schelding erhöll uppdrag att medla mellan bäda pastorerna.

Bagger dog 2 1700. Han war gift med företrädarens enka

Elsa. Efter hans död wille hon, som war 70 är gammal och
warit gift tre gänger, ännu engäng genom äktenskaps ingäende
bibehällas wid pastoratet och rekommenderades dertill af prosten

Floræus, med witsord att hon war en 'snäll hushällerska och
dygdesam samt wäl liden menniska.“ Sedan Gothander blifwit

utnämnd till pastor, begärde hon, att han mätte bortsändas till
annan lägenhet och hon genom nägon annan blifwa konserve¬

rad. Konsistorium fann det wara ’mycket eftertänkeligt, att

söka nägon ändring i K. Mes disposition, och förmodade att
hon, säsom en bedagad och till älder kommen menniska och som

för detta trenne män utlefwat, torde större ro och nöje sinna af

fin enslighet, än att widare sättia sig i stort husbekymmer och

ett äfwentyrligt giftermäl.“
10. Abraham Gothander, som war frän nägot främ¬
mande stift, blef 1684 medhjelpare i Ossjö, som den tiden war

förenadt med Munkaljungby. Han uppbar ockss klockarelönen

derstädes ända till 1690, dä biskop Papke förordnade om att

den blef anwänd till klockavens aflöning. G. blef sedan lönt
af pastor, prosten Hölling, hwilken han berömde säsom en he¬

dersam man. Pä 1690=talet war G. viee pastor i Höja under

Erik Amans suspension och efter hans afsättning. 1700 21, blef
han pastor härstädes. Död ⅓ 1710. Han war gift redan är
1685 och hade 1698 niø barn. Hustrun dog wid samma tid
5“
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som han sjelf. De efterlämnade ätta barn, af hwilka en dotter
war gift med Jakob Dalerus, kantor wid skolan i Ystad.

11. Salomon Stenius, som warit prest i tiv är och
gjort berömlig tjenst dels wid skolan i Narva säsom konrektor,

dels säsom pastor wid öfwersten Kruses regemente, blef 2º1,
1711 af kgl. rädet utnämnd till pastor i Stiby, men affade sig
detta pastorat La s. d., emedan han ansäg sig icke der kunna
“bestä och hafwa sitt nödtorfteliga underhäll.“ I stället önskade

han sig Hällaryds pastorat, der han dä tjenstgjorde. Widare
afhöres ingenting om honom.
12. Jakob Märtensson Torslow, hwars far war

stadskomminister i Malmö, blef student 1695 och afhöres seder¬
mera icke förr än 1704, dä han blef instämd för domkapitlet

af jungfru Anna Christina Hertzog, ät hwilken han gifwit äk

tenskapslöfte, hwilket han nu wille rygga, emedan han pä sin

fars inrädan sökte att genom giftermäl med en prestenka i Kropp
erhälla detta pastorat. Han gick miste om pastoratet, men blef

fri frän mamsell Hertzog. Mycket ödmjukt supplicerade han s. d.,
att biskopen wille tillgifwa honom, “fattiga gässa,“ hans ung¬
domssynder, och förklarade sig icke wilja släppa den högwörd.

fadren, förrän han wälsignade honom. 1709 23, blef han
prestwigd till pastor wid Faltzburgska regementet. 1712 tillträdde

han Stiby pastorat. Död 29 1718; kyrkoh. Kenorin i Wem¬
merlöf predikade pä hans begäran wid hans begrafning. T.
efterlämnade enka och twä barn, hwilkas namn man ef känner.

13. Johan Ek blef student 1702, prestwigdes ⅔2 1711
till biträde ät stadskomministern i Christianstad, blef pastor här¬

städes 29, 1719 och dog ' 1731 wid ungefär 50 ärs älder.
Hwad hans hustru hette är icke kändt; hon blef konserverad
wid kallet. En hans son war underofficer, och en klockare här¬

städes; en dotter war gift med en klockare i Gladsax.
14. Anders Holst blef student 1716 och prestwigdes
18,, 1723 till komminister i Ingelstorp. En tid tjenstgjorde

han i St. Harrie, der nägra klagade, att han en nyärsdag pä
predikstolen bannat folket, i stället för att önska godt nyär.
Efter Eks död blef han nädärsprest härstädes, trolofwade sig
med enkan och blef pastor ⅓ 1732. Han war en wälmäende

man, men sökte likwäl ofta transport till bättre lägenheter
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samt gjorde försök att fä Hofby pastorat förenadt med Stiby.

Död 12 1762.
15. Lars Fredrik Westerdahl war son af en kloc¬

kare i Westerstad, hwars far war pastor derstädes, föddes 1719,
blef student 1737, prestwigd ' 1746 till tjenstgöring i Höreryd,
magister 1751, pastor härstädes ⅔, 1762, respondens wid

prestmöte 1766 och opponens 1767. Död 28), 1781. — Gift

1748 med Sophia Christina Brachwagen, prestdotter frän
Höxeryd. De lefde i mycken fattigdom och efterlämnade flera
barn, hwilkas lefnadsöden äro okända.
16. Joachim Tetzell föddes 1740 i Lund af fattiga

föräldrar; fadren malde snus och gick omkring och fälde böe¬

ker. Dessa wäckte förmodligen läslust hos sonen. Han blef
student 1759, prest 2' 1764 och pastor härstädes 1782. Han

skall hafwa med möda och kostnad iständsatt den förfallna prest¬

gärden. Död 2, 1788. — Gift 1' 1783 med Cecilia
Christina Berling, död 1806, dotter af boktryckaren Carl

Gustaf B. i Lund.
17. Magnus Petersson Ekelund, född i Ystad
2lg 1753, blef student 1774, prestwigd ⅓2 1777, extraord.

regementspred. wid Dalregementet 1778, pastor härstädes 17,
1789, tilltr. 1791. Död “ 1818. — Gift med Maria Sun¬
dius, prestdotter frän Grönby. Sonen Jonas Gottfrid är

prost i Trelleborg.

18. Johan Gilius Wulfram föddes 7 1770 i
Womb, der fadren war pastor, blef student 1789, magister 1796,

prestwigd 17 1797, kyrkoherde här ' 1819, tilltr. 1821, ju¬

belmagister 1847. Död 7 1849. Ogift.

19. Carl Johan Sjöstedt föddes 17, 1801 i Röke,

der fadren war prost, blef student 1818, prestwigd 19/,, 1824,
erhöll vicepastorstitel 1827, förestod Röke pastorat 5 och Höja

13½ är, blef pastor härstädes 7,, 1849, tilltr. 1850.

Gift ⅔, 1828 med Katrina Jönsdotter, dotter af en
rusthällare i Röke. Barn: Christiana f. 2½, 1829. — Carl

August, f. 28 1830; landtbrukare. — Johan Fredrik, f.

,9 1831; student. — Mathilda Helena, f. “, 1833, g.

1856 m. handlanden Areschoug i Cimbrishamn. — Maria

Christina, f. ⅔4 1834. — Charlotta Johanna, f. 1
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1836. — Amalia Katrina f. A 1840. — Sophia Au¬

gusta, f. 2 1845. — Fredrika Josephina, f. 18 1847.

Julia Octava, f. 1) 1852.

Kyrkoherdar i Borreby.
1. Petrus Nieolai nämnes som decanus provinciæ

Jerlestadhe et plebanus ecolesiæ Borreby i ett wittnesbref af

är 1430. Säkert är han densamme som Petrus Gra, hwilken

förekommer är 1431.
2. Carl Kempe nämnes 1493 som sogneherre i Borby“

och 1506 som deoanus generalis in Albo heret.“ Död sist¬
nämnde är.
3. Nils Ericsson. I ett wittnesbref af är 1571 om¬

nämnes att han war pastor här 1558. I ett dylikt af är 1577

omtalas han som afliden. I stiftsmatrikeln af 1842 uppgifwes,
att han warit pastor 1533—1558.

4. Lauritz Truidsön prestwigdes till paster härstädes

27. 1569 och war här ännu 1584.
5. Benth Tnersen (Benedictus Theodori) nämnes
i en hyllningsfullmagt af är 1610. Biskop Poul Mortensen

yttrar om honom i V.B., att han war den bra och kunnig
man, men mycket noga om sina rättigheter, hade mänga pro¬

cesser om onödiga saker och war ofta till tings.“ Wid en visi¬

tation försökte biskopen att förlika honom med hrr Sinclair. I

synodalakterna för är 1629 förekommer följande: “Hrr Bent i
Borreby i Jerrestad herret beklager at forgangen tredie Paasche

dag hafde de unge karle pä pulpituet holt dem meget uskickeli¬

gen, skrabet med födderne pä gulwet, kast støcker glaß ned, at

folk hafwer buchet sig ned efter at optage och tengt det war
penge, kysset unge Qvindfolk oc giordt säden allarm at Presten
kunde intet ly fä pä predikestolen. Lensmanden Jörgen Hun¬

torp pä Rönneholm war oc pä Landemöden, oc blef sä afsackt
at han skulle tilbörligen straffe derover oe siden Presten med

übenbar skrift.“ Hi Bent ansägs wara skicklig i swartkonst
och skall hafwa haft ätskilliga putsmakerier för sig. Han är
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författare till en 1623 i Köpenhamn utgifwen bok med titeln:
Aandeligt Rustkammer. Död wid 80 ärs älder 1638. — Gift
1. m. Karine Gertsdatter, d. 1627 wid 77 ärs älder, 2.

m. Johanne Olufsdatter, som dog wid 69 ärs älder. Ett

epitaphium öfwer dem bäda och deras man uppsattes i Borreby
kyrka.
6. Jens Eriksen Nyborg skall warit brorson till
biskop Matts Jensen i Lund och fødd i Nyborg, men kallas lik¬

wäl Scanus i studentmatrikeln (Rietz, Sk. Skolwäs. hist. p.

599). Han war född i December 1614, gick i Lunds skola,
blef student 1634, prestwigdes 1636, blef pastor här 1638 och

dog 1677. — Gift 1. 1638 med Dorthe Mortensdatter,
f. i Ystad 1619, d. 1655. 2. 1655 med Else Johansdatter,

som dog 1701. Med förra hustrun hade han 8 och med den

sednare 16 barn. En dotter war gift med kyrkoh. Textorjus i

S. Olof.
7.

Hans Jostsön Berntz prestwigdes till pastor här¬

städes 26 1677. Inom pastoratet funnos 1696 35 fattighjøn,
de fleste utgamla och sjuka. B. dog pä hösten 1701. Han

war gift 1. med företrädarens enka, 2. en kort tid med Elsa
Sommar, prestdotter frän Huaröd, sedermera gift med prosten

Hindbeck i Overrestad.
8. Petrus Langelius, smälänning, war pastor wid

ett smäländskt regemente, med hwilket han wistades i Polen,
dä han i September 1702 i lägret wid Krakau erhöll Carl
XIIss fullmagt pä detta pastorat. Död 7 1707 efterlämnande
enka wid namn Anna Weren, systerdotter till prof. N. Silf¬

werschöld i Lund; hon blef dagen efter mannens begrafning
förlofwad med L. Engstedt (se här nedanf.), men dog, innan

äktenskapet hann att fullbordas, 18, 1708. L. hade sex barn,

af hwilka en son uppgifwes hafwa warit häradshöfding i

Tørna, Bara och Harjagers härader och bliswit adlad med

namnet Bildenschöld.

9. Lars Engstedt, fødd 2, 1666 i Daretorp af
Skara stift, der fadren Swen Ariander war komminister, kom

1678 till Wisingsö skola, blef student 1691, prestwigdes 1

1695 till medhjelpare i Hästweda, begärdes 1697 af försam¬
lingarna till pastor derstädes, blef stadskomminister i Carls¬
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krona 1698 och pastor härstädes 1707 med fullmagt gifwen i
Alt Ranstadt, tilltr. 1708. Han predikade wid prestmötet
s.

d. och blef 2), 1723 häradsprost, emedan han dels ansägs
ega de qualiteter, som fordras för en prost, dels war den
äldste pastorn i häradet, och man trodde att, om dessa förtjen¬

ster wunno ofseende, skulle det “förhugga ledsamma omdömen,
mißförständ och qwillande.“ Död 26, 1733. — Gift 1 1698
m. Helena Stobæus, d. 1699, dotter af pastorn i Stoby

Jöns Lauritsson. 2. 1 1700 med Katrina Thomæus,
d. 1707, dotter af pastorn i Ousby Thomas Andersson. Med

henne hade E. en son och en dotter. Dagen efter kyrkoh.
Langelii begrafning friade E. till hans enka och erhöll ja, för¬

modligen med wilkor att han ocksä erhölle Borreby pastorat.
Sedan hon ls, följande äret aflidit, föreslog prosten Floræus

för E. att gifta sig med hennes dotter, jungfru Langelia. Re¬
dan 2 s. d. berättar Floræus i bref till domkapitlet detta

förslag, hwilket syntes honom fullkomligen antagligt, enär han
wore wiß att “intet scandalum förelupit“ wid Ets frieri till
enkan, hwilket skett dagen efter mannens begrafning, hwarefter

de icke mera räkat hwarandra; härtill komme att ett giftermäl
med en af den aflidnas döttrar wore ett barmhertighetswerk;
Phär är materia misericordiæ, här är vascula commisera¬

tionis.“ Dä E. enligt tidens sed hos domkapitlet förfrägade

sig angäende denna sak, swarades att han borde behälla den
i tysthet för sig sjælf och att, om än intet egentligt hinder läge

i wägen för giftermäl med en dotter af hans trolofwade, wore
det likwäl ’christligare och anständigare, om han toge nägot

af hennes barn till sig för att uppfostra och upptukta, till de
kunde blifwa nägot myndigare och andra utwägar till deras

förfordran finnas.“ E. afstod derefter frän tankarna pä äkten¬
skap med jungfru Langelia och gifte sig 3. 1 1709 med

Anna Sophia Brock, f. 1684, prestdotter frän Halmstad

af Luggude härad. Med henne hade han sonen Johan, som
blef hans efterträdare, och 4 döttrar, af hwilka de 3 dogo ti¬
digt och den ena, Udda benämnd, war gift med fortisikations¬
kassören Christian Espholtz i Malmö.

10. Johan Engstedt, född härstädes 22), 1711, blef

student 1726, prestwigd pä fadrens kallelse Y 1732, pastor
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wid norra skänska kavalleriet Y 1733, phil. mag. 1734, pa¬

stor här 2), 1735, orator wid prestmöte 1745, titulär prost

1762. Död 12), 1782. Efter hans död anhöll församlingen
hos K. M., ütt nägot af Ers barn mätte konserveras wid pa¬

storatet. Detta bifölls ej, men K. M. förklarade sig wilja
alltid med wälbehag anse den berömliga nit och sorgfällighet

bemälte kyrkoherde ädagalagt sä medelst en scholas inrättande,
som deß förelysande i landthushällningens förbättrande i ät¬

skillige mäl.“ — Gift 1. 1½ 1736 med Elisabeth Papke,

f. 1716, dotter af biskop Carl P. i Lund. Med henne hade
E. 8 söner och 3 döttrar. Af sönerna war Lars prost i Owis¬
tofta och Christian prest och innehafware af klockarelägen¬

heten härstädes. Af döttrarna war Ulrika g. m. häradshöfd.

Lunell och Helena Christina m. kyrkoh. G. Cronberg i
Halmstad. 2. m. Fredrika Hjort, enka efter kyrkoh. Unge

i Hammenhög. 3. m. Maria Hedwig Wäger, som tjenat

pä Gersnäs herregärd; hon öfwerlefde sin man.
11. Nils Gustaf Boman, son af en Pryttare och

krögare“ i Walleberga och född der 2 1740, blef student
1761, magister 1768, prestwigd s. ä. i Götheborg till husprest

hos landshöfd. Silfwerschöld i Halmstad, extraord. bataljons¬
pred. wid Westerbottens regmte 1780, pastor härstädes 20/,
1782, tilltr. 1784, sedermera titulär prost. Död 1. 1818.

Gift 1. m. Katrina Wollin, enka efter prosten P. Wählin
i Skabersjö; hon dog 1791 wid 59 ärs älder. 2. m. Jo¬

hanna Elisabeth Gram, dotter af borgmästaren Jöns G.

i Christianstad. Sonen Nils f. 1783 blef student 1803;
Jöns f. 1798 blef stud. 1814.
12. Thure Petter Brorström, son af Iöns B.,
past. i Mellangrefwie, föddes i Fulltofta Phg 1770 (enl. kyr¬
koboken, 1768 enl. flera matriklar), blef student 1790, prest¬

wigd 1 1793 till husprest hos excellensen M. Ramel pä
Tulesbo, rektor wid tyska skolan och aftonsängsprest wid tyska

kyrkan i Carlskrona 1796, stadskomminister wid swenska förs.
derstädes 1800, pastor wid Ystads S. Petri och Bjexesjö förf.

1 1807, tilltr. 1808, transp. hit 2 1819, tilltr. 1820, op¬
ponerade wid prestmötsdisputationen 1826 och erhöll prostetitel

s. d. B. har utgifwit en inträdespredikan i Carlskrona 1796
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och en profpredikan i Qwistofta 1815. Den sednare handlar
om oden christliga broderkärleken säsom borgen för ett folks

lycksalighet, och med hänsyftning pä 1811 ärs bonduppror
förekommer deri följande: Christne, wi hafwe upplefwat rys¬

liga följder af en okristlig kärlekslöshet. Omme Fäderl ännu

swida edra bröst. Hulda mödrarl ännu blöda edra hjertan
wid minnet af de ohyggliga uppträden, som för icke längese¬

dan tilldrogo sig i denna del af wärt älskade Fädernesland.

Huru möttes en huld Konungs faderskärlek till sitt folk? Huru
motswarades hans ömma omsorger om sitt rikes wäl? En wild

ungdom, i hwilkens hjerta fosterlandskänsla och kristlig broder¬

kärlek utslocknat, satte sig up mot Ofwerhetens bud. De wille

undandraga sig sina medborgerliga plikter. De samlade sig
att med förenad styrka trotsa den styrande makten. De föllo

till en del — förtjena de wära tärar? — De föllo rättwist.

O, hade wär dyra Konung icke upfyld af kristlig broderkärlek
med mildhet och skonsamhet behandlat desse kärlekslöse förstö¬
rare af det allmänna lugnet, hwilka rysliga strömmar af wära

Söners, wära Bröders blod hade icke forssat öfwer wär äl¬
skade fosterjord, hwilka talrika skaror af fäderneslandets in¬

hemske fiender hade icke wimlat i wära fängelser 2“ B. blef
1854 Senior bland Lunds stifts prester och dog 7,. 1855.

Gift 1. Phg 1797 m. Hedwig Maria Malmström, d.
, 1805, dotter af prosten Per M. i Wanstad. Barn: Anna
Helena, g. m. kyrkoh. i S. Ibb I. Engstedt. Maria Char¬

lotta, f. 2,, 1801, g. m. landssekret. Joh. Persson i Malmö.
2. 2º), 1805 m. Beata Charlotta Hultman, d. 2 1826,
dotter af landskamrer Jakob H. i Carlskrona. Barn: Bror
Thure, prost i Ewerlöf. Carl Oscar, f. 22 1811, lands¬

sekreterare i Iönköping. Malte Joakim August, f. 17

1816, kommissionslandtmätare. Anders Mathias Alfred,
f. ¾, 1821, landtbrukare. Jöns Victor Constantin, f.

½ 1823, pastorsadjunkt. Petronella Christina, f. 4
1806, g. m. v. häradshöfd. I. Göransson i Lund. Hedwig
Beata, f. 1, 1813. 3. 1, 1842 m. förra hustruns syster
Gustava Dorothea Hultman, som öfwerlefde honom.

13. Johan Göran Malmström, son af kyrkoh. i

St. Harrie Gustaf Fredrik M., föddes i Ystad 7,, 1808, blef
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student 1826, phil. mag. 1835, extrgord. amanuens wid Lunds

universitetsbibliothek 1839, kollega wid Lunds skola s. d. och
wid Helsingborgs skola 1843, prestwigd 2 1845, pastor här

13, 1856, tilltr. 1858.

Ingelstads härad.
Prostar.
Astradus nämnes i liber daticus utan ärtal som decanus

de Ingelstath och canonicus.
Sweno nämnes ock der som presbyter de Ludarp, quondam
decanus in Ingelstatha herat.

Nicolaus decanus in Ingelstatha hæret 1404.
Nicolaus Michaelis i Glemminge 1430.

Tholuff i Tryde 1475.
Jens Tholuffsen i deo 1477.
Laurits Nielssen i Qwerrestad 1493.

Niels Pedersen i Löderup 1577.
Knut Rasmussen i Ingelstorp 1584, 1612.

Poell Anckersönn i Löderup 1612—1619.

Bertil Knutsson i dro 1619—1650.
Christen Knutsson i Köpinge 1650—1667.

Otthe Lodwigssen Munthe i Ingelstorp 1667—1671.

Pouell Christenssen i Ofraby, tjenstförr. 1671(2) —1681.
Olof Bertelsson i Löderup 1681—1684.

Gilius P. Achtschelding i deo 1684—1692.

Hilarius Barfod i Glemminge 1692—1709.
Elias Wättringh i Ingelstorp 1710—1720.

Mathias Rubenius i Löderup 1720—1724.
Carl Dahlgren i O. Herrestad 1725—1727.

Olof Hindbeck i Qwerrestad 1727—1729.

Erik Tengstedt i Ullstorp 1730—1737.
Jöns Sommar i Hofby 1737—1750.
Nils Ostman i Löderup 1750— 1771.
Magnus Sommar i Ingelstorp 1771—1782.

Johan Gram i Löderup 1782—1810.

Magnus Peter Dahlberg i Tryde 1810—1814.
Carl von Schantz i Ullstorp, sedan i Ofraby 1814—1830.

Lars Johan Nordström i Ingelstorp 1830—1842.

David Benedictus Rooth i Glemminge 1842—1848.

Carl Mathias Winqwist i Ofraby 1848—1851.

Per Neosander Anglin i Hofby 1851.
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Kyrkoherdar i Löderup och Jörup.

1. Sweno nämnes i liber daticus som prest i Löderup

och dekan i Ingelstads härad.
2. Claes Pederssen förekommer som pastor 1293

och 1320 samt erhöll K. Erik Menveds bekräftelse a Jöns
Kannes donation af hemman till pastor i Löderup.

3. En prest i Löderup, hwärs namn ej är kändt, blef
omkring är 1400 mördad, enligt en berättelse, som anföres i
Suhms Samlinger til den Danske historie efter de underrättel¬

ser om Skäne, som prostarna pä kunglig befallning insände till
dr. Ol. Worm 1624. Presten hade funnit sig föranläten att of¬

fentligen i kyrkan bestraffa en pä Tosterup boende adelsman
Jens Grim för hans omenskliga härdhet mot sina underhaf¬

wande. Grim befallte derefter sina bönder att dräpa presten.
Denne tog sin tillflykt till kyrkan, men, dä bönderna begynte

sönderhugga kyrkodörren, gick han ut till dem och föll för de¬
fras yror. Derefter skall Jens Grim, för att frän sig afwända
mißtanken om delaktighet i mordet, ännu härdare plägat de

arma bönderna. Dä han sedermera icke wille följa drottning
Margreta i kriget mot konung Albrekt, lät hon nedskjuta gärden.
4. Jep Krag nämnes som sognepræst i Lödorp i tings¬

wittnen af är 1477 och 1478. Förmodligen är det samma

person, som kallas Jep Hosekrag, sognepræst i Luderup,i

ett wittne afgifwet 1481.
5. Matthis nämnes som sognepræst i Lödherp 1491.

6. Hans Povelson war pastor här 1506 och flyttade

sedan till Ystad, men det uppgifwes ej hwad befattning han

der innehaft.
7. Niels Jensön, som uppgifwes hafwa efterträdt

Hans Povelson, dog 1533.

8. Troels Mattsen nämnes som pastor här 1534,
men

flyttade 1541 till Lund, der han war kanik.
9. Erick Nielsen omnämnes säsom “sognepræst til

Hörup“ 1550; om han äfwen war pastor i Löderups socken,
omtalas icke. Han flyttade 1568 till Ramdala, dit han sökt

transport med anledning af den oenighet, som uppkommit mel¬

lan honom och hans ähörare.
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10. Niels Pedersen, som war född i Köpenhamn och
nämnes säsom magister, war pastor härstädes och prost i Ingelstads

härad 1577. Sedermera blef han prest pä Möen och sist su¬
perintendent i södra Jutland. Han omnämnes säsom förfat¬

tare till ett arbete om Cimbrernas och Göthernas härkomst,

flyttningat, krig och kølonier, hwilket blifwit utgifwet pä latin
1695, pä tyska 1699 och pa danska 1707.
11. Matts Truilssen förekommer som pastor här¬

städes 1584 och 1588. Förstnämnde ar war han deputerad
wid hyllningen i Köpenhamn. Hans son Nils war pastor i

Gladsax.
12. Poell Anckerssön uppgifwes hafwa blifwit
pastor härstädes 1597. Wid presternas sammankomst 2º 1612
blef han wald och utnämnd till prost i häradet. I VB. kal¬
las han en god och lärd man. Död af bröstsjukdom i Köpen¬

hamn 1618 eller 1619. Han efterlämnade enka och twä sö¬
net, af hwilka den äldre troligen war pastor i Hofby; den
yngre skickade sig wanartigt. Efterträdaren erbjöd ät enkan
ett billigt accord, som hon likwäl ej antog.

13. Bertil Knudsön (Bertillus Canuti Aquilonius)
war född i Kongsted af Faxö härad pä Seland 7 1588.
Hwilka hans föräldrar warit, känner man ef, men modren
lefde ända tilk 1617. Han gjorde i sin ungdom widlyftiga
resor, som sträckte sig anda till berget Kaukasus, och studerade

wid utländska högskolor, der han förwärfwade sig magistergrad

och wann mänga kärda bekantskaper, hwilka fedan genom bref¬
wexling underhöllos. Afwen erhöll han titel af poéta laurea¬
tus Cæsareus. Pä wären 1612 sattes han till rektor wid

skolan i Malmö. Wid den visitation, som biskop Päl Mor¬
tensen höll derstädes i Februari 1613, befanns att rektor skötte

sitt kall med temlig trohet och framgäng; twä af disciplarne
woro sä försigkomne att de efter examens slut höllo latinska

orationer, hwilkas innehäll war commendatio urbis och gra¬
tiarum actio pro restituta pace. I Novembet s. ä. affade

han sig rektorssyßlan, men qwarblef i Malmö säføm slottspre¬
dikamt, sysselsättande sig derjemte med information och litterära

företag. Föga beläten med sin obetydliga, men likwäl mödo¬

samma befattning i en stad, lder ej Apollo, utan blott Mer¬
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kurius dyrka des,“ tröstade han sig dermed, att det ofta warit
de största snillens lott att bortgömmas i obemärkthet, och war
nöjd i medwetandet att den högsta plats i samhället ej kunde

göra honom större, ej heller den lägsta göra honom mindre,
än han war, säsom han helt naivt yttrar i ett bref af är 1616

till biskopen i Lund. Med denne brefwexlade han äfwen om

den tidens företeelser inom den theologiska wetenskapens om¬
räde; biskopen hade sistnämnde är gifwit mester Bertil under¬

rättelser frän Tyskland, hwilka denne fann bedröfliga och med

anledning af hwilka han yttrade förundran öfwer att de Ltyska
theologerna lekte eller gycklade wid fräga om sä allwarliga

saker.“ Utan twifwel äsyftas de just detta är uppkomna stri¬
digheterna mellan theologerna i Giessen och Tübingen om

förhällandet mellan Christi gudomliga och menskliga natur.
Mester Bertil hade i sinnet att utgifwa en kommentar öfwer
evangelisten Mattheus, men dröjde i afwaktan pä upphöran¬

det af det krig mellan theologerna, hwilket dä stod i full läga,
kom annars sädant wore att hoppas och icke denna werldens
ända förr inträffade.“ Troligen har han, i likhet med flera

danska lärde i den tiden, hyst calviniserande meningar. Af

hans utgifna latinska brefsamling sinner man, att han egde
en trädgärd i Malmö, hwilken han älskade sä högt, att han

licke blott øfta besökte den, utan bodde der, hade sin matsal,
studerkammäre och kabinett der.“ I trädgärden odlade han
meloner, och dessa ädla frukter mäste der hafwa funnits i stor

ymnighet, dä han engäng beklagar att swin uppätit 100 st.,

hwilka han welat sända till sina wänner i Roskild. En annan

gäng beder han sin wän Elias Pälsson, pastor i Ottarp, skaffa
understöd för trädgärdsföretagen frän Lave Urne pä Bälteber¬

ga, som war icke blott mæcenat, utan ock stor älskare af träd¬

gärdsodling och hade wid sin gärd Licke en trädgärd, utan ett
paradis.“ Bertil Knutsson war ocksä en stor liebhaber af
hundar och beklagar sig i ett bref till kgl. befallningsmannen

Sigward Grubbe högligen deröfwer att han mistat en dylik
fyrbent favorit, hwilken egt de mest utmärkta egenskaper och

kunnat gä, sitta och stä rak som en menniska. Man ser att
han stod pä förtrolig fot med bäde lärda och högt uppsatta
män. 1616 umgicks han med en plan att besöka Italien, men
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fann ef tillfälle att utföra den. En swär qvartanfeber, hwaraf
han mycket länge plägades, gjorde det för honom än swärare
att bestrida sin mödosamma befattning, wid hwilken han stun¬

dom pä ätta dagar mäste hälla 15 offentliga föredrag. Ofta
päminte han sina wänner och gynnare att läta hans befordran

ligga sig om hjertat. Andtligen blef han pastor i Löderup
1619 efter konungens färskilda befallning och mot böndernas

wilja, hwilka mera lydde adelsmännen än konungen, enl. an¬
teckning i VB. I ett bref till Sigward Grubbe yttrar Ber¬

til Knutsson, att det wore en skam för hela nationen om han

icke finge detta pastorat, dä han wille mottaga det, och om en
obetydlig pojke blefwe föredragen framför en man med sä stora

meriter. S. d. ⅓, blef han efter presterskapets wal prost i
Ingelstads härad. I sin första skrifwelse till häradets pastorer
komplimenterar han dem artigt säsom Amusernas wärdige sö¬

ner i hwilkas krets han hoppades fä njuta mycken trefnad.
Under de första ären hade han mänga beswärligheter i Löderup

i anseende till pestens grasserande. I bref till Tage Thott
berättar han 1 1620 att han följt 300 lik till grafwen.

En dotter mistade han, och hans maka reste till sina slägtin¬

gar i Blekinge för att undfly den härjande farsoten. Dessa
förhällanden kunde icke annat än öka den saknad, hwarmed

han lämnat sina wänner i Malmö och satt sig ned i en wrä

pä landet. Han beskrifwer denna saknad i ett latinskt bref
till prosten Hans Ravn i Malmö med ord, hwilka i öfwer¬

sättning lyda sälunda: 7Att skilsmessan skulle medföra sorg
och saknad, det wißte jag: men att denna skulle blifwa sä stor,
hade jag icke förmodat, ejheller trott, om nägon förutsagt det.
Likasom smärta genast förorsakas af ett stort sär, men kännes

häftigare efter en natt eller en kortare tids förlopp, likasä har
det gätt mig: jag for ifrän Eder med sorgset sinne, men som

mer och mer smärtas, ju längre jag är skild frän Eder. Wär
kärliga och behagliga sammanlefnad, wära muntra och trefliga

samtal öfwer wetenskapliga och wittra ämnen, de mänga un¬
der gyckel och skämt förlängda samqwämen och tusen andra

wänskapens behag, som jag fäfängt hoppas pä ett annat ställe,

locka min häg, men ännu mera din redlighet, klokhet och dygd,
som jag gerna welat längre njuta utaf, om omständigheterna
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och min fördel sädant medgifwit.“ Sammalunda skref han

till borgmästaren i Malmö Fadder Mattsson. Den presterliga
tjenstgöringen synes icke hafwa rätt wäl anstätt den lärde man¬

nen; ocksä är i VB. antecknadt att 1627 befanns ungdomens
christendomskunskap medelmättig och 1635 ringa; dock yttrade

församlingarna belätenhet med sin pastor. Men inga loford
öfwer hans lärdom eller predikogäfwor äro tillagda af bisko¬

pen. 1639 erhöll Bertil Knutsson kunglig tillätelse att Lresa
till surbrunnar och warma bad utom riket.“ S. d. berättas
den widunderliga kasus hafwa inträffat, att ett kornax upp¬

wurit pä hans tä, hwilket wid prestmötet i Lund förewisades.
Under kriget pä 1640=talet hade han sin dryga del af beswär¬
ligheter att utstä och är en af dem, som underskrifwit den I.

54 omnämnda berättelsen om swenskarnas framfart i Skäne.
1641 hade han medhjelpare i pastors=ämbetet. 1647 hade han
ät en vikarie öfwerlämnat prostetjensten. Död +, 1650.

Ett href af är 1615 synes antyda att Bertil Knutsson dä
förlorat en fästmö, men i September 1616 firade han bröllop
i Malmö med jungfru Elisabeth Nilsdotter, wid hwilket
tillfälle han af staden erhöll en present af twä tunnor öl. Hon

synes warit dotter af presten i Asarum, Nils Olsson, och be¬
skrifwes af sin man säsom bäde wacker och rik. Att hon wa¬

rit rik antydes ock deraf, att hon hade en proceß med sin mans
efterträdare, som war skyldig henne 300 riksdaler för ett di¬

mantsmycke. Hennes förmögenhet kom makarna wäl till paß,
dä de i Malmö hade ringa inkomster. 1619 föddes i Asarum

en dotter, till hwars döpelse Bertil Knutsson inbjöd mänga
af Skänes adelsmän, säsom Päl och Henrik Ramel pä Lö¬

beröd och I. Barnekow pä Widtsköfle. Sönerna Olof, Lars,
Magnus och Bertil blefwo pastorer i Löderup, Wemmerlöf
Onestad och Hoby i Blekinge. Cornelius nämnes säsom

student och utgifware bland ett af fadrens arbeten. Troligen är
det han, som troddes hafwa mördat en bonde i Blekinge och
rymde till Danmark pä 1670=talet jemte brodren Bertil, som

fruktade att blifwa mißtänkt för delaktighet i mordet. Elisa¬
beth Nilsdotter dog wid 61 ärs älder 7 1663 och begrofs

bredwid sin man i Löderups kyrka.
IV.
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Skrifter: se Rietz, Skänska Skolwäsendets historia p.
363. De utgöras mestadels af poemer och bref.

14. Claus Nelsön (Leßler, Ystadius) war magister
och uppgifwes hafwa warit doctor medicinæ och practicus

i Aarhus. Han prestwigdes som pastor härstädes ⅔, 1651.
1655 blef han suspenderad derföre att han i en skrifwelse ta¬

get K. Mes Soldater i forsuar ligesom en Procurator imod
den Welb. Slodsherrens tilltale for ulydighed och dermed, som

hand aff Slotsherrens fuldmechtige bleff beschyldet, wilde giöre
dennem opsetsige imod den höye Offrighet och imod den ordi¬

nantz och taxt, som om Soldaternes proviant, underholdning
och lön giort er.“ Biskopen hemställde till K. M., huruwida

icke herr Claus kunde fä betjena kallet, som ej kunde wara

utan prest, helst under pestens grasserande. Derefter sick han

ätertaga utöfningen af ämbetet, dog paa hans strenge Reuers
at han hereffter schall leffue stille och fredelig.“
15. Olof Bertelsson Aquilonius, war son af
Bertil Knutsson och född 1630; fadren begärde 1641 att fä

sända sina söner Olof och Bertil till Sorö; den förre prest¬
wigdes , 1659 säsom pastor härstädes. Han erhöll i anse¬

ende till de förbättringar, hwilka han werkställt ä prestgärden,
1672 konungens förfäkran, att hans son eller mäg skulle, om

han befunnes tjenlig, efterträda honom wid pastoratet. Carl
XI skall wid nägot tillfälle warit hans gäst i Löderups prest¬

gärd. Aquilonius inberättade i April 1681, dä han redan
war tjenstförrättande prost, att ljus icke mera tändes i kyr¬

korna wid gudstjensten, att wälsignelsen lästes pä swenska och
med pluralens anwändande, att den föreskrifna bönen lästes

pä predikstolen och att versen: Gud gifwe Konung Carll söngs
efter predikan. 1681 1½, blef han ordinarie häradsprost. Nä¬

gon utmärktare merksamhet för uniformiteten lärer han icke
hafwa ädagalagt; ätminstone fjeskade han ej sä mycket som ät¬
skilliga andra. Prosten Lacander i Ystad antydde i bref till

biskopen i Oktober 1681 att Ppræpositus pä östersidan, hwar¬
med säkert Aquilonius menas, icke war synnerligen nitisk för
uniformiteten. Han skall warit en omtänksam ekonom och hade

en egen bät, som gick till Köpenhamn med rudor och karp,

hwarpä mycket penningar förtjentes. Död 2 1684. — Gift

83

med Margreta Simonsdotter, som öfwerlefde honom och
blef gift med hans efterträdare. Hon war dotter af Simon

Jakobsson, arrendator af Smedstorps och Ingelstads herrgärdar
och sedan borgmästare i Ystad, samt Katrina Jakobsdotter. Mar¬

greta Simonsdotter war syster till pastorerna Jakob och Johan

Ingelotz i Efweröd och Asum samt till pastorn i Gladsax An¬
ders Clausons hustru. Aquilonii barn woro följande: Bar¬

thold; blef student 1682, sedan phil. mag.; han blef 2)
1687 pä sitt rum i Lund ihjälstucken af skänska nationens ku¬
rator, mag. Cornisicius Ibinsulanus, prestson frän Ifö.

Simon, pastor i Häslöf. — En son, som war klodarei

Löderup. — Elisabeth, g. m. kyrkoh. Joseph Bolmstadius i

Tryde. — Margreta, g. m. prosten Simon Palm i O.
Sallerup. — Katrina, g. 1. m. vice pastorn i Grönby H.

P. Bering, 2. m. kyrkoh. Jakobæus i Kropp. — Anna,g.
1. m. prosten T. Liebman i Christianstad, 2. m. kyrkoh. I.

Siöwall i Tygelfjö. — En dotter war gift med en arrenda¬

tor pä Tunbyholm.
16. Gilius Petri Achtschelding blef pastor här

och häradsprost 1684, men flyttade 1692 till Helsingborg och

1698 till Landskrona; se III. 272. Han war en stark uni¬

formitetsifrare och intygade 1686, att de fleste barnen i för¬

samlingarna kunde hela katechesen, “som högwyrd. Herr Bi¬
scopen sjælfwer widh sidste berömmelige visitation medh bägge

församblingarnas gudeligste och mycket devote ähörande mändhe
förnimma“ Han kom ej wäl öfwerens med sina ähörare i

Löderup, som skola warit obändiga och wäldsamma. Hemgäng
gjordes i hans hus, och de brottsliges anklagelse och bestraff¬

ning ökade förbittringen mot honom. En eldswäda öfwergick
prestgärden i hans tid.
17. Turo Liebman blef pastor här 1692, i Lands¬

krona 1698 och i Christianstad 1707; se der.
18. Michael Swenonius, son af biskop Enewald

S., föddes i Abo och studerade först der och sedan, efter 1691,
i Lund, der han 1698 disputerade för magistergraden. S. ä.

blef han pastor härstädes och prestwigdes dertill 2 1699,
tilltr. 1700. Han räkade 1706 pä Hammenhögs gästgifware¬
gärd i slagsmäl med kyrkoh. Bering i Finja. Förloppet med
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slagsmälet war följande. Efter kyrkoh. Simminghs begraf¬
ning beslutade flera bland de närwarande presterna att taga
nattqwarter pä gästgifwargärden. Efter öfwerenskommelse med
kyrkoh. Dahlgren frän O. Herrestad begaf Swenonius sig dit

jemte sin swärfader, kyrkoh. Wättringh i Ingelstorp. En stund
efter det de intagit en kammare, infunno sig Bering, prosten

Lacander frän Ystad och Dahlgren, jemte de twä sednares

fruar. Dä B. fann Wättringh redan hafwa gätt till sängs
och S. afklädd till blotta linnet, utropade han wänd mot
denne: ecce homo, och sporde bäda med hwad rätt de inta¬

git denna kammare, hwilken han legt för sin och prosten La¬
canders räkning. Frän ord skreds snart till handgripligheter;
Bering och Swenonius kommo i häret pä hwarann och Wätt¬
ringh sprang upp och gaf Bering flera örfilar. Fruarna för¬

sökte att träda emellan och stilla gubbarnas ifwer, men blefwo
undanskuffade och deras kläder sönderrifna. Bering, som en¬
ligt sin egen uppgift blef Lrent förderfwad i ansigtet och sä

sparkad, att han länge war sjuk deraf,“ yttrade i sin smärta
och förtörnelse till Swenonius: “ni heter Swenonius, men

borde heta Swinonius,“ hwilket ytterligare uppretade S. och
Wättringh. Saken kom inför konsistorium, som dömde alla

tre presterna att gifwa hwardera 10 dal. smt. ad pios usus.
S. skall Vicke liknat sin berömlige fader i lärdom och utomdeß
warit en slätt ekonom,“ enl. en gammal anteckning. Död i

Juli 1710. — Gift med Elisabeth Wättringh, prestdotter

frän Ingelstorp, död i Wälinge 1750. Barn: Enewald.
*
Konsistorium skref 1724
' till vice guvernören Carl Ollon¬

berg, att jemte annan sorg äfwen den olyckan träffat Swenonii

enka, Latt den högste Gud henne beswärat med en för nägon
tid sedan ifrä sinnet kommen eländig son, studenten Enewald

S.,“ som borde pä säkert rum förwaras och derföre anmäldes

till att intagas i Ystads hospital. Han hade begätt dräp pä

sin moster, men befriades frän straff säsom warande wansin¬
nig. En Enewald Swenonius, kollega wid Ystads skola, prest¬
wigdes 1732; han anklagades 1737 för mycken försumlighet

säsom kollega och kantor wid skolan. Wibjörn, past. i Ill¬

storp. Jonas, past. i Wälinge.

19. Mathias Rubenius, född i Hwittaryd af Wexjö
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stift, der fadren Nils R. war pastor och prost, studerade först
wid Rostocks, Wittenbergs och Leipzigs universtteter och se¬
dan i Lund och i Upsala; pä sistnämnde ställe blef han ma¬

gister 1685. Twä är derefter blef han pastor i Färlöf af
Göinge härad. Han war en stolt man och, som det will sy¬
nas, äfwen nägot kitslig och egennyttig. 1689 utsägs han
till respondens wid prestmöte, men undanbad sig detta upp¬

drag, förebärande att det för sent kommit till hans kunskap,

och erbjöd sig att præsidera wid ett blifwande prestmöte. Bi¬
skopen befriade honom frän uppdraget att respondera, men lät

honom derjemte weta, att han icke behöft blygas för de kam¬
rater han säsom respondens skulle erhällit och att det wore tids

nog att tala om præsiderande, tills sädant af honom begärdes.
R. præsiderade s. d. för en akademisk afhandling i Lund, men

fick först 1707, sedan han 1697 responderat, den hedren att
præsidera wid prestmöte. Flera bland den tidens prester, och
bland dem R., sökte upprätthälla det gamla bruket, att lys¬

ning och wigsel föregicks af högtidlig trolofning, dä presten

uför sitt tillgörande wid sistnämnde akt erhöll färskild betalning.
Pä en förfrägan, om kontrahenter egde rätt att undandraga

sig den högtidliga trolofningen, erhöll R. 1692 af biskop Papke
det swar, att han af kyrkolagen kunde inhemta hwad uti ifrä¬

gawarande ämne blifwit stadgadt, och hwad betalningen an¬
ginge, sä borde presterna Licke genom för stor rigorosttet och
enwetenhet gifwa anledning till klagomäl, utan med godt ma¬

ner och foglighet umgä med sina ähörare,“ dä desse säkert ej
skulle undandraga dem förut wanlige inkomster. Inom Fär¬
löfs pastorat bodde twä rika och stolta adelsfamiljer, hwilka

bäda wille nämnas först i kyrkobönen; den ena förklarade sig
icke wilja nämnas alls, om ej det förra bewiljades. R. be¬

gärde 1702 i konsistorium upplysning, huru han borde ran¬
gera dem, eller om han kunde utelämna det ena herrskapet el¬

ler bädadera. Han torde hafwa pä eget bewäg widtagit den
sednare utwägens ena eller andra alternativ, ty fru Christina
Bonde, f. Ulfeld hade tillskrifwit honom Apikanta bref och frä¬

gat, hwarföre han war sä sparsam med att bedja godt för

folk, dä i andra socknar presten war sä hedersam, att han bad

för ryttarne, att de mätte lyckeligen komma hem.“ 1704 an¬
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fördes klagomäl deröfwer, att R. pä Fastlagssöndagen i pre¬
dikan Lwisat en otidig affekt och ifwer“ samt med härda ord
utfarit mot en Väreskänderska och bakdanterska,“ hwilken han

liknat Lwid en äsna, wid en so, wid en hund, ja wid en
tjuf“ Hans egenhändiga concept utwisar, att sedan han om¬

talat judarnas smädelser mot Christus, hade han klagat der¬

öfwer, att han sjælf blifwit förtalad, och hotat en bakdanterska,
eller “bakdantersk and,“ genom hwilken djefwulen utstrött sitt

ogräs i Strö lilla församling, med det öde, som öfwergick
„Isebel, hwilken aldrig kom i christen jord och kyrkogärd, Si¬

mei, som blef dräpen och hans grä här med blod till helwete

förde, de fyratio piltarne, som smädade profeten Elisa och pä

stickande stund blefwo ihjälrifne af björnar, Mirjam, som ta¬
lat mot Mose och blef en spetälsk“ o. s. w. Afwen hade R.

yttrat, att de, som umgingos med bakdanterskan, woro ej bättre

än hon, hwaröfwer nägra adliga jungfrur högeligen förtörna¬
des. Sjelf försäkrade han sig endast hafwa utlagt texten och

ingen färskild person utpekat, men konsistorium fann honom
“synnerligen om ett skändligt calumnierande hela sin admoni¬

tion igenom och mestadels Strö socken och Guds ords lärare

dersammastädes ansedt, — —

hwilket ej utan nägot intresse

och ett passionerat sinne syntes wara förekommet,“

och

dä tjenligare syntes Latt de brottslige förekalla och förmana

eller, om det ej hjelpte, för konsistorium till correction anmäla,
än med sädan stränghet med dem af predikstolen handla,“ sä
warnades han för den gängen och förmanades att, “säsom

han alltid med gudsfruktan och ostrafflig wandel förelyst sin

församling, ocksä inrätta sina predikningar sä, som utan nägon
otiänlig ifwer kunde winna mer uppbyggelse och förbättring
hos de klentrogne och eliest straffwärdige ähörare, wäl betän¬

kandes huru ömt är med sädane ämbetssyßlor att umgä och
med hwad försigtighet en lärare sig härutinnan ställa bör.

1710 klagade R. högligen öfwer för hög beskattning och ön¬
skade att till sitt soulagement fä blifwa prost i Göinge härad.
Denna tröst wederfors honom likwäl icke, men i Januari 1711
erhöll han transport till Löderup och hedrades 8), 1712 med

prostetitel. Pä wären 1713 utbröt pesten inom detta pastorat
och den rasade ännu i slutet af Augusti, dä 230 personer af¬
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lidit. Uti Hagestads by, der smittan först yppades, hölls fär¬

skild gudstjenst. R. berömde sig mycket deraf att han ej säsom
en legoherde flytt frän fären, utan haft lif och helsa osparde

för att gä dem tillhanda under pesttiden. Med häradsprosten
Wättringh kunde han ej komma wäl öfwerens. Efter dennes

död blef R. 1½g 1720 häradsprost. Död 1½ 1724, omkring
80 är gammal. I Löderups kyrka uppsattes ett epitaphium

öfwer honom, och hans minne förwaras deßutom sä wäl i

Färlöf som i Löderup genom en ä kyrkomuren anbragt sten
med inskrift. — Gift 1. med Anna, som torde warit enka el¬

ler dotter efter hans företrädare i Färlöf. 2. m. Gertrud

Katrina Liljengranat, död 1728. Genom sednare giftet

war R. swäger med prof. Stridsberg och prosten Blanxius i

Iwetofta. En dotter till R. war gift med major Rehnsträle,
som bodde pä Askenäs i Smäland.

20. Nils Ostman föddes “ 1694 pä Thorstorp i
Fredsbergs socken i Westergöthland. Fadren Bryngel Nilsson
O., prestson frän Sunnersberg, war landsgevaldiger; modren

hette Katrina Mallenia och war prestdotter frän Thorsö. Hen¬
nes far uppfostrade Nils Ostman, som, efter att hafwa genom¬

gätt skolan och gymnasium i Skara, blef student i Upsala 1711

och magister dersammastädes 1719. S. k. begaf han sig till

Lund, der han följande äret höll ett swenskt tal i bunden stil
pä drottningens födelsedag, hwarefter han s. d. blef först do¬
cens och sedan adjunkt i theol. fakulteten. Akademi=kanslern

N. Tessin kallar honom i ett bref af är 1724 för extraordi¬
narie professor. O. prestwigdes i Skara 1722 och utnämndes

1725 till pastor i Löderup. 1750 ⅔7 blef han häradsprost
och 1768 theol. doktor. Han berömmes säsom en aktnings¬

wärd och kunskapad man. Prof. Munthe, som höll likpredikan
öfwer honom, yttrar att han af anspräkslöshet qwarstannade
pä sin underordnade plats, Lehuru han egde mogenhet, wett

och lärdom nog, för att i sitt ständ pryda ett af de förnämsta

hedersställen.“ Af biskop Rydelius erhöll han uppdrag att
jemte prosten Lacander i Ystad granska de böcker, som infördes

till Ystad frän utrikes orter. 1744 utsägs han att deltaga i
en undersökning angäende kyrkoh. von Bergens sak, men un¬

danbad sig detta förtroende. Han war säsom kyrkoherde nitisk,
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äfwen för folkunderwisningen. 1769 begärde han dels att fä

pä kyrkans bekostnad reparera och inreda kyrkoladan till skolhus,
hwilket konsistorium biföll, dels att fä af kyrkans medel ärli¬

gen för skolmästarens aflöning anwända 4 skeppor räg, 4 skep¬
por korn och 16 dal. smt, hwilket konsistorium icke utan tillä¬
telse frän högre ort kunde bewilja. O. wille ock att klockaren

skulle bidraga till skolmästarens aflöning med 2 skeppor korn;
konsistorium tillstyrkte att däwarande klockare ätog sig detta bi¬
drag, utan att likwäl sädant blefwe bindande för blifwande

klockare. O. berömmes ock för wälgörenhet, för hwars utöfning
goda ekonomiska willkor satte honom i tillfälle. Död ¾. 1771.
—

Gift med Margreta Christina Neuman, f. 1703, d.

2 1771, dotter af Jakob N., direktör wid Jäders bruk i West¬
manland. Bäda makarna äro begrafna i Löderups kyrka, der

ett wackert epitaphium öfwer dem uppsattes. Utom tre barn,
som dogo i späda ären, hade de sonen Jakob, prost i Norr¬
hwiddinge, och döttrarna Anna Maria, g. m. prosten Sinius
i Asum, Katrina, g. m. prosten Elmgren i Bärslöf, Eleo¬
nora, g. m. handlanden Erik Areskog i Ystad, och Christina

Elisabeth, g. m. komministern O. C. Ludevich, prestson frän

Qverrestad.
21. Johan Gram war son af tullförwaltaren Jöran
0
G. och Helena Sophia Planck. Född i Ahus 2),
1733, blef

han efter enskild underwisning student 1746 ⅔, magister 1754
och besökte 1755 Greifswalds och Rostocks akademier. Han blef

½3 1756 vice och 1758 ½ ordinarie rektor wid Helsingborgs
skola; wid denna utnämning tillräknades honom hans kunskap

i botaniken säsom en färdeles merit. Han prestwigdes 1
1763, war opponens wid prestmöte 1764 och blef kyrkoherde

här 12 1772. Brodren, som war borgmästare i Christianstad
och deputerad wid revolutionsriksdagen, lär hafwa genom sitt

gällande förord“ utwerkat utnämningen, enligt hwad prof. M.

L. Stähl i sitt minnestal öfwer prosten Gram yttrar. Wid
prestmöte 1776 war G. orator och blef 2' 1782 häradsprost,
hwilken befattning lämnades 1810. 1817 mottog han jubel¬
magisterskransen. Död i sitt 90de är 1½, 1822. — Gift 1.

1759 med Jannicka Sophia Broome död 7, 1804,
dotter af handlanden Jonas B. i Helsingborg och Sibilla Ka¬
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trina Mandorff. Fem barn dogo tidigt; de öfrige woro Helena
Sophia, f. / 1759, d. ogift 1783. Jonas, f. 22 1760;

sjötullskontrollör i Torekow; d. 1 1806. Jöran, f. 18
1761; vice häradshöfding; d. 1 1812. Sibilla Katrina,

f. h,, 1765, g. m. apothekaren Fastberg i Ystad. Johan, f.
le), 1767, d. 1789 som kadett wid örlogsflottan. Jöns, f.

7,

1768, d. som löjtnant wid flottan 1 1820. Eduard,

f. 2°sj,

1769; kommersräd, swensk generalkonsul i Köpenhamn.

Christina Elisabeth, f. ¾ 1772, g. 1797 med handlanden
Sjöwall i Ystad och död 1800. 2. 1½, 1805 med Johanna

Margreta Ek, som dog barnlös 7, 1814.

22. Magnus Bruzelius, son af prosten Nils B. i
Tommarp och född der ⅓ 1786, blef student 1799, magister

1805, docens 1 1808, kollega wid Lunds skola 1, 1810,
extraord. adj. i philos. fakulteten ' 1817, prestwigd 7 1819,
utgaf s. d. en akademisk afhandling säsom specimen för pastoral¬

examen, blef kyrkoherde här 1824, tilltr. 1825, erhöll prostetitel

1826 och har utom 3 disputationer och nägra afhandlingar i
Iduna utgifwit Sweriges historia för ungdom, hwilken fätt

flera upplagorz L. N. O. 1850. Död 29, 1855. — Gift “
1826 m. Sophia Wilhelmina Johansson, dotter af kof¬

ferdikaptenen Petter I. i Stockholm och Lovisa Nordling. Barn:
Augusta Charlotta Wilhelmina, f. 1826, g. m. apothe¬

karen I. G. Smitt i Ystad. — Hilda Erika, f. 1830.

Ragnar Magnus, f. 1832, phil. mag., docens i nat. hist.

wid Lunds universitet. — Ingeborg Hildegard, f. 1833.
Arvid Sture, f. 1838.
23. Carl Emanuel Höckert, son af stadssiskalen

Häkan Lorenz H. och Brita Katrina Ostberg, föddes i Carls¬
krona ½, 1806, blef student 1824, phil. mag. 1835, kollega
wid Carlshamns skola 1839, prestwigd ', s. d., kastellspred.
i Carlshamn 1841, pastor härstädes 29, 1855, tilltr. 1856.

Kyrkoherdar i Hofby.
1.

Petrus. En sä benämnd pastor förekommer med

ärtalet 1450.
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2. Jörgen Frandtzön, kallad Vhejanus, hwilket
torde antyda att han warit frän Wä, omnämnes som pastor

härstädes 1590 och war det ännu 1627. Nattwardsüngdomen,

som dä förhördes i Borreby wid biskopsvisitativn, befanns
okunnig.
3. Hans Anchersson, som ock kallas Hans Pälsson

Ancher, torde warit son af Päl Anchersson i Löderup. Han

war enl. en grafstensinskrift pastor här 27 är och dog wid 52
ärs älder 1655. I 26=ärigt äktenskap med Else Olesdatter

hade han 4 söner och 5 döttrar. Fyra af barnen äro begrafna
i Hofby kyrka, bland hwilka en son wid namn Ola, som stu¬

derade theologi och dog 1661 wid 27 ärs älder.

4. Rasmus Christensen Friis, född i Haßlöf i

Halland, prestwigdes till pastor härstädes 2, 1655 och lefde

till 19, 1703. Hans enka hette Karine.
5. Jöns Sommar, son af kyrkoherden i Huaröd Da¬
niel S. och född 2 1675, kom, efter att förut hafwa njutit

underwisning hemma, wid 17 ärs älder till Christianstads

skola, der han förblef 3 är. Sedan han 1695 blifwit student,
hade han kondition hos kyrkoh. Mats Jönsson i Skartofta.

1703 tog han prestexamen och föreslogs till Hofby pastorat,
hwartill han 2½, 1704 utnämndes och prestwigdes 17, s. d.
Wid prestmöte 1708 war han respondens. Genom en eldswäda

förlorade han 1713 mycket af sin egendom, men blef ickedesto¬

mindre sedan en förmögen man. 1737 ⅔ blef han prost i

Ingelstads härad. 1744 begärde han att fä medhjelpare i äm¬
betet. Han skall warit en sträf och sträng man. Död 7, 1750.
Gift 1704 med Johanna Hindbeck, som war borgare¬

dotter frän Malmö och hade warit hushällerska hos hans far

i Huaröd. Hon dog *, 1740. De hade sönerna Daniel och

Magnus; den förre dog som pastorsadjunkt; den sednare blef

pastor i Ingelstorp.
6. Jakob Backer war född i Norrige 2 1710, men
kom 1720 till Skäne och uppfostrades af prosten Aulin i Malmö

samt blef student 1727 och prestwigd 1e 1741. Han war
informator för öfwersten Hans Ramel och tjenstgjorde som ad¬

junkt i Hyby. 1751 ½ blef han pastor härstädes. Han om¬
talas säsom en reslig och wacker man, god ordningsman och
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egande goda ämbetsgäfwor. Död 27, 1761. — Gift 1751

med Petronella Wrangl, prestdotter frän Hyby, f. 2
1718, d. 1787. De hade 6 barn; af dem lefde efter fadren

sönerna Herman, Ola och Malte samt dottren Brita Lisa;
den medlersta af sönerna blef pastor i Illstorp.

7. Carl Fredrik Aborre, son af en qvartermästare,
blef student 1744, 1750 kollega och kantor wid skolan i Carls¬

krona och ⅔ 1762 pastor härstädes. Död 28, 1771. Enl.
Elmgrens anteckning war han en god musikus, men dälig hus¬

hällare; prof. Eberstein i Gladsax, som höll likpredikan öfwer

honom, yttrade i den, att, om han än icke säsom Daniel läg
bland lejon, sä hade han likwäl sina björnar att strida med.

A. försökte sig nägongäng som poet. Hans hustru hette In¬

grid Maria Stoltz och war dotter af en öfwerinspektor i
Carlskrona. Deras son Elias war pastor i Torhamn.

8. Lars Thulin, son af prosten Knut T. i W. Karup,
blef efter att hafwa gätt i Helsingborgs skola student 1732,

prestwigdes 1, 1741 till tjenstgöring i Hjernarp, sökte 1743
kollegat i Carlskrona och kallades 1744 till fjerde profpredikant
i Barkäkra, hwartill konsistorium dock icke lämnade sitt sam¬
tycke. 1766 blef han pastor i Hammenhög. I anseende der¬
till, att Phans omständigheter pä den orten woro af den

oroliga beskaffenhet, att han mäste önska sig en tystære och

roligare lägenhet,“ sökte han 1770 transport till Huaröd och
till Akarp, men utan framgäng. 1772 erhöll han transport

hit. Död 29), 1797 wid 83 ärs älder. — Gift 1. 1750 med

Anna Stina Brunck, prestdotter frän Cimbris, f. A 1719,

d. barnlös 2), 1765. 2. 1767 med Hedvig Hedenskog,
prestdotter frän Hellestad. Barn: Anna Christina, f. 1769,
Adolf Fredrik, f. 1770. — Elsa Margreta, f. 1771.
Carl Gustaf f. 1774.

9. Hans Henrik Fernström, prestson frän Stödhaf,
blef prest Mg 1766, extraord. regementspredikant 2),, 1797, ut¬

nämndes kort derefter till pastor härstädes, men kom ej att till¬

träda pastoratet. Död i Augusti 1798 wid 57 ärs älder. Ogift.

10. Per Savarin blef prest 1764 ⅔), och pustor här¬

städes 2, 1799. Död 1' 1807 wid 68 ärs älder. Han war
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gift och hade barn; hustruns namn är ej kändt; men en son,
wid namn Bengt, f. 1776, blef student 1801, prest 1804.
11. Erik Krakau föddes + 1765 i Malmö, der

fadren war stadsbokhällare, blef student 1784, prestwigd73
1790, stadskomminister i Ystad 2j, 1800, tilltr. 1801, pastor

härstädes 17, 1808, tilltr. 1810, prost 1817. Död 12 1834.
Gift 1810 med Anna Katrina Trägärd, prestdotter

frän Gessie. Aktenskapet war barnlöst.
12. Johan Christian Stenborg, hwars far war

snickaremästare, föddes i Andrarum ° 1781, blef student 1802,

prestwigd 7, 1808, pastor härstädes 17 1835, tilltr. 1837.
Död 2g 1847.— Gift 1835 med Johanna Maria Melin,
hwars far war qvartermästare. Barn: Anna Maria Petro¬
nella Katrina, f. 1839. — Helena Johanna Cecilia

Charlotta, f. 1842.

13. Pehr Neosander Anglin, son af kyrkoh. i O.
Lyngby Truls A., föddes 1½, 1788 i Oppmanna, blef student

1805, prestwigdes i Wexjö 1' 1811, erhöll kgl. hofpredikants¬

titel 1824, blef pastor i Huaröd ⅓ s. d., tilltr. 1826, erhöll
prostetitel 1836, transp. till Hofby 22 1848, tilltr. 1850 och
blef prost i Ingelstads härad 1º 1851.

Gift 2, 1831 m. Cecilia Pettersson, dotter af landt¬

brukaren P. Olsson. Barn: Maria Elisabeth, f. 1832,
g. m. fabrikören N. P. Swensson. — Charlotta Fredrika

f. 24 1834. — Theodor Magnus, f. ¾, 1836. — Au¬
gust Wilhelm, f. 1', 1838. — Lorenz Troilius, f.

l. 1841.

Kyrkoherdar i Ingelstorp och Walleberga.

1. Peder Hynzessen nämnes som sognepræst i In¬

gelstrup uti ett tingswittne utfärdadt mändagen efter hel. kors

dag 1472.
2. Oluff Esbernssen omnämnes i tingswittnen af
är 1477 och 1478 säsom pastor i Ingelstorp. En kapellan der¬

sammastädes Jep Nielssen förekommer i tingswittnen 1477 och
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1481; en mißskrifning är wäl att han i ett dylikt dokument af

är 1477 kallas sognepræst.
3. Hans Lauritsen war sognepræst i Ingelstrup 1499.

I Landeboken af är 1569 omnämnes, att lgamle herr Hans
enligt gamle mænds tale lagde tu stycke jord fra præstegaarden

til mensalhemmanet nio 20 Ingelstrup.“
4. Mauritz Olsen nämnes dersammastädes säsom den

der Lannammat landepenningar“ af 4 gärdar i Walleberga.
5. Johannes de Ingelstorp omnämnes säsom innehaf¬
ware af ett vikariat wid jungfru Mariæ altare i Lund före

1546.

6. Thure eller Tyge skall warit pastor här redan 1540,
förekommer 1571 och 1574 samt lefde ännu 1584. Laurids

Thissön eller Laurentius Tikonis prestwigdes 2º 1571 till

sin fars medhjelpare wid Ingelstorps och Walleberga försam¬
lingar och har 1584 pä hans wägnar underskrifwit en hyll¬

ningsfullmagt.
7. Knut Rasmussen nämnes 1593 säsom pastor härstä¬

des. Redan 1584 war han prost i Ingelstads härad, men kan

enligt hwad ofwan nämndt är icke dä hafwa warit pastor i

Ingelstorp. Död “ 1612.
8. Nils Ibsön Guldsmed war född i Malmö pingst¬

dagen 1581. Han blef 1611 rektor wid skolan derstädes, men

befordrades redan följande äret till pastor härstädes. I V.B.
nämnes han säsom en god och enfaldig, men lärd man. Der
nämnes ock att han 1619 blifwit för nägon tid suspenderad

derföre att han mot pastors wilja hällit en predikan i Löderup.
En hjelpeprest härstädes dog pä hösten 1619 och prosten Bertil

Knutsson förordnade tillswidare en annan. Ungdomen befanns

s. ä. hafwa gjort sä goda framsteg i läsning, att klockaren för
sin ädagalagda flit befriades frän sin kontingent (till skolan
i Ystad förmodligen). Wid biskopsvisitation 1627 sick Nils Ibson

godt witsord af församlingen, och 1635 befanns nattwards¬
ungdomen wara berömligt underwisad. Död 1645.

9. Claus Oluffsön Borck (Borrichius) war född
pä Jutland, Ribe stift och Borcks socken, der fadren Olof Clau¬

son war prest. Denne hade ocksä sonen Olof B., som war en
berömd professor i Köpenhamn och stiftade det sä kallade Borcks
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kollegium derstädes. Claus B. är känd som en af Danmarks
bästa latinska skalder. Han war magister och rektor wid Chri¬

stianstads skola, innan han 2 1645 prestwigdes till pastor
i Ingelstorp. Död 1652. — Gift ⅓ 1646 med Katrina

Petrea, dotter af rädman Petrus Magni i Christianstad.
10. Otthe Lodvigssen Munthe war född i Lund

och son af Ludvig M., archidiaconus wid kapitlet, samt blef
1 1652 prestwigd till pastor härstädes. 1667 blef han härads¬

prost och dog 1671.— Gift med Elna Andersdotter syster
till Päl Andersson, pastor i Grönby; om hennes slägtförhäl¬

landen kan ses II. 344. Barn: Christopher. —Ludvig.
—

Wendela, g. m. kyrkoh. i Gullarp P. Julius. — Mar¬

greta, som öfwergafs af sin fästman, studenten Wallengren,
blef sedan gift med “possementmager“ Fredrik Swan. — Metta
Maria dog ogift i Vartou i Köpenhamn, der hon hade un¬

derhäll af sin mormors brors, pastorn wid Wärfrukyrkan der

Nils Päfwelsöns stiftelse. —Sophia, g. m. Olof Persson,

past. i Stängby. — En dotter war gift med en dansk kapten,
wid namn Sommar.

11. Jonas Pedersen Echman, som torde warit
östgöthe, war 1662 i fräga att fä Raflunda pastorat, men kom
icke i tillbörlig tid ned för att läta församlingarna höra sina

gäfwor. S. ä. eller det nästföljande blef han pastor i Dahl¬
köpinge. 1671 erhöll han först kungligt bref pä W. Karups

pastorat, men, dä detta i stället tillföll förre innehafwarens son,
sä utnämndes E. till pastor i Ingelstorp, enligt kgl. br. ¾
1671. Han skall hafwa lidit mycket genom snapphanarnas
wäldsamhet. Han synes hafwa lefwat till 1683, men hade

flera är förut lämnat pastoratet ä sin swärson, E. Wättringh.
Sonen Israel blef pastor i St. Herrestad.

12. Elias Wibjörnsson Wättringh uppgifwes
hafwa blifwit pastor härstädes 1675. Säsom uppswensk ut¬
märktes han af biskop Hahn redan 1684 med uppdrag af ät¬

skilliga prostegöromäl, men mäste dock wid prostutnämning s. ä.

stä tillbaka för Achtschelding. 1686 intygade W. att försam¬
lingsboarne flitigt besökte kyrkan och att barnen ordentligt in¬

funno sig wid läsemötena. Dä Achtschelding 1692 flyttade bort,

hade W. starka anspräk pä att blifwa prost och skref ⅓ att,
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ehuru han icke drefs af fäfäng ambition till att nägot otjenligt
affectera, sä hade han likwäl förmodat wid detta tillfället en

gunstig affection pä sig wänd, dä han war äldre, än den som
päpekades, in officio och sina studier sä förswarligen som en
annan genomgätt, dertill ock war född uppe i riket, förstod

swenska spräket och kyrkowäsendet grundeligen penetrerat efter
den wälgrundade swenska praxin samt warit fängen under

kriget; dock underkastade han sig Guds nädiga disposition och
skulle wörda sina förmäns billiga godtfinnande, men =hoppades
fä occasion med fog en annan gäng härom bättre sina tankar

frambringa m. m. Prostetjensten gick honom likwäl äfwen denna
gäng ur händerna. Ofwan s. 84 är nämndt att W. 1706 mäste

plikta derföre att han deltagit i ett slagsmäl. 1710 ⅔, nädde

han mälet för sitt sträfwande, prostetjensten. Rubenius i Lö¬
derup klagade att W., förledd af sin son, pastorn i Glemminge,
onödigtwis Vsände prostwäskan baklänges kring häradet,“ och

anförde derjemte att W. under pesttiden säsom en legoherde flytt

frän fären. Död 1720 wid 77 ärs älder. — Gift 1678 med
en dotter af företrädaren. Sonen Enoch war pastor i Glem¬

minge; dottren Elisabeth war gift med M. Swenonius, pa¬

stor i Löderup, och en annan dotter med fadrens efterträdare.
13. Suno Ländsherg, smälänning, prestwigdes 26,

1711 till medhjelpare härstädes och blef derjemte pastors mäg.
Nägonstädes uppgifwes att han warit krigsprest. Swärfadren

begärde 1718 ät honom befordran till pastorat eller att, om
ingen ledighet förefunnes, klockaren i Ingelstorp mätte förflyt¬
tas till St. Köpinge, och “Lensberg, som sitter nägot knapt, fä

soulagera sigh af klockarelägenheten i Ingelstorp, till deß nägon

annan öpning gifwes. Iag har sä wijda begätt dhen saken
hooß Her Mag. Filenius i Kiöpinge, at hooß honom lärer ej
finnas nägot obstaculum.“ Denna plan blef om intet. 1719
wille W. afträda sitt pastorat ät L., men äfwen detta synes

icke hafwa gätt för sig. L. blef 1720 pastor härstädes, men

dog inom ett är derefter 1, 1721 wid 46 ärs älder.
14. Petrus Prael, född i Blekinge 1677, studerade

ej blott i Lund, utan ock wid utländska högskolor, och hlef 1705
magister i Lund, 1707 P), rektor wid Christianstads skola

och '. 1721 prestwigd till pastor härstädes. Dä han före¬
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slogs till detta pastorat, yttrade konsistorium, att han war en
af de lärdaste wid sin promotion och att flera af dem, som

jemte honom promoverats, redan wore professorer, prostar o.

s. w., hwarföre han borde befrias frän “det längsamma och
trälaktiga arbetet“ wid skolan. Enligt kyrkoh. Hoffbergs i

Hjersäs personalier war P. mera känd för lärdom, än för ut¬

märkta underwisningsgäfwor. Om hans werksamhet som pastor

är ingenting kändt. Död 1½ 1738. — Gift med Elisabeth
Sundell. Barn: Greta Jannika f. 1711. — Anna Lisa

f. 1712. — Brita Katrina f. 1713. — Peter f. 1715;
stud. 1730, sedan bibliothekarie i Stockholm. — Johanna

Elisabeth f. 1716. — Johanna f. 1717. — Jannika f.

1721. Deßutom 2 döttrar hwilkas namn ej äro kända.
15. Georg Cronberg, son af borgaren Bengt Jörans¬

son och Anna Nilsdotter, prestdotter frän Wadensjö, föddes i
Landskrona ' 1697. Han sattes 1703 i skola i nämnde stad
och utmärkte sig, enligt sitt dimissionsbetyg, städse framför alla

sina kamrater. Säsom skolyngling höll han twä gänger offent¬
ligt tal pä latin och det utan att begagna konceptet. 1709 för¬

lorade han bäda sina föräldrar. 1715 blef han student och
ädagalade 1721 sin lärdom genom en latinsk oration wid re¬

formationsfesten. 1723 blef han magister och 1724 1½, rektor
wid Lunds skola, framställde 1725 doktorsfrägan wid theologisk

doktorspromotion, responderade 1731 wid prestmöte, blef 1º
1733 rektor wid Malmö skola och lé, 1739 pastor härstädes,

hwartill han utan examen prestwigdes i Götheborg 24, 1740.
Han skall hafwa haft färdeles goda underwisningsgäfwor, men
warit mindre skicklig att upprätthälla skoltukten. Säsom pastor

synes han ej hafwa utmärkt sig. Hans ekonomi stod pä swaga
fötter. Död af skjörbjugg 7 1758, enligt prostens Ostmans

anmälan. — Gift 1½ 1726 med Regina Dorothea Kehler,
dotter af apothekaren Daniel K. i Lund. De hade 4 söner och
4 döttrar; twä af hwardera könet dogo före fadren; de efter¬

lefwande döttrarna gjorde ingen lycka. Ena sonen, Daniel,
blef pastor i Halmstad af Luggude härad, den andre, Bengt
wid namn, blef magister och pastorsadjunkt i Ullstorp.

16. Magnus Sommar, son af prosten Jöns S. i
Hofby och född der l 1710, blef student 1728, konditionerade
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i Stockholm, blef magister 1734, prestwigd 2, 1738 till fadrens

biträde, docens 1743 och adjunkt i philosophiska fakulteten 1745,
erhöll 1748 1 Stäfwie prebendepastorat och 1750 prostetitel,
blef ½a 1760 pastor härstädes, 1771 häradsprost, och 1772
theol. doktor. Han har utgifwit nägra akademiska disputationer

och en prestmötsdisputation. Pä sednare ären led han af gikt,
bröstwärk och andtäppa. Död 1 1782. — Gift 1. 1751 med

sin kusin Anna Hindbeck, prostdotter frän Qverrestad, som dog
18 weckor efter brölloppet 2), s. d. 2. 1761 med Erika Lieb¬

man, dotter af rektorn wid Lunds skola Reinhold L., som war

son af prosten Turo L. i Christianstad. Hon skall warit ett
lärdt fruntimmer och underwiste sin son i latin och grekiska.

Barn: Jöns, theol. dokt. och prost i Häslöf. — Johanna

Charlotta, g. m. prosten Nils Bruzelius i Tommarp.
Anna, f. 1767, d. ogift 1832.

17. Magnus Askelöf, son af handlanden Johan A.
i Carlshamn och född der ⅔, 1747, blef student 1764, magi¬

ster 1768, prestwigd 2° 1771, extraord, amiralitetspredikant,
kyrkoherde här efter ansökning hos konungen 1, 1782, tilltr.
1784. Han war en werksam man och ihägkommes ännu med

aktning inom den krets der han werkat. Genom rättegängar,
hwilka han med ifwer och ihärdighet genomdref allä instanset

igenom, försäkrade han ät kyrkorna besittningen af nägra jor¬
dar och hemman samt ät pastor dispositionsrätten öfwer de be¬

tydliga mensalhemmanen, hwilkas innehafware gjorde ansökning
om att fä blifwa sjelfegare och städja hemmanen af Kronan.
Död 16, 1797. — Gift 1. 2), 1783 med en dotter af asses¬

sor Schröder pä Elleholm; hon afhände sig sjælf lifwet i ett
anfall af mjältsjuka. 2. 1785 med Magdalena Cronholm,
dotter af kyrkoh. i W. Karleby Christopher C. och efter Ats

död gift med handlanden C. I. Sjöwall i Ystad. A. hade med
henne sonen Johan Christopher, f. 1786, d. 1848, som ut¬

märkte sig dels säsom witter och politisk skriftställare, dels säsom
gastronom.

18. Andreas Lanærus föddes i Lund 6, 1738.
Fadren war konsistoriipedell, sedan klockare i Hörby; modren

hette Katrina Kolmodin. Namnet Lanærus skall wara en lati¬
nisering af Ullstorp, hwarifrän slägten härstammar. Andreas

IV.
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L. blef efter att hafwa genomgätt Lunds skola student 1754,
mäste säsom en medellös yngling sedan förtjena sitt uppehälle
medelst konditionerande, blef prest ⅔ 1762, tjenstgjorde i Carls¬

hamn, der han 1767 blef stadskomminister, samt kallades 1781
af en fröken Coyet till pastor wid Ifwetofta patronella pastorat.

Redan förut hade han wunnit twänne pris i witterhetsakade¬
mien. 1786 hedrades han med prostetitel och waldes 1792 till

till riksdagsman för Lunds stift. Wid den doktorsutnämning

som skedde 1793, blef L., ehuru förbigängen af domkapitlet,
pä biskop Celsii rekommendation hedrad med denna wärdighet,
men han afsade sig den. S. ä. förordnades han till ledamot

i en komite för kyrkoärenderna. I Ifwetofta har han qwar¬

lämnat mänga spär af sin werksamhet, säsom pä sin plats

skall anföras. 1798 ⅔, blef han pastor i Ingelstorp, war 1800
äter riksdagsman och utnämndes änyo till theol. doktor, dä

han ej wägade annat, än ºböja sin hals under oket,“ enligt
hans eget uttryck i bref till en wän. L. utmärkte sig icke alle¬

nast genom qwickhet och en mindre wanlig skaldegäfwa, isyn¬
nerhet i den satiriska genren, utan ock genom humanistisk bild¬

ning och theologiska kunskaper. Säsom predikant hade han goda

gäfwor och lät sig ej kringföras af neologiens lärdomswäder.
Uti Ingelstorp lefwer hans qwickhet och meddelsamhet uti män¬
gas minne, men hans sysselsättningar med politik, litteratur
och en widlyftig brefwexling lära icke hafwa lämnat honom

tid till att med synnerligt allwar sköta sina äligganden som

själasörjare och församlingsföreständare. Död 1), 1810. Wid
hans begrafning talade prosten Dahlberg i Gladsax, och prosten
Engeström i Efweröd höll wid 1814 ärs prestmöte en latinsk
parentation till hans äminnelse. Hans biographi förekommer

i biogr. lexikon, dit wi hänwisa. — Gift 1768 med Eva Jako¬

bina Cervin, död 1812 wid 71 ärs älder, dotter af borg¬
mästaren i Carlshamn, lagman Frans Cervin (prestson frän

Fulltofta) och deß hustru Eva Elisabeth Wandalin. Barn:
en son, som dog 1779 wid 4 ärs älder. — Eva Katrina,
g. m. kyrkoh. A. Schwartz i St. Köpinge. — Helena Eli¬

abeth, ogift.
19. Lars Johan Nordström, född 1h, 1762 i

Sjöbo, der fadren war gästgifware, blef student 1781, magister
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1787, docens i praktisk philosephi 1790, prestwigd i Götheborg
27s, 1802, philos. adjunkt s. d., kyrkoherde i Wanstad f. d.,

tilltr. 1804, honorarieprost 1811, pastor härstädes 1812, prost
iIngelstads härad 1830, afsade sig denna befattning 1842,

blef jubelmagister 1838 och L. N. O. 1843. Död 27,, 1849.
Gift med Johanna Elisabeth Malmström, dotter af
prosten Per Christian M. i Wanstad. Barn: Pehr, f. &
1804; vice häradshöfding. — Frans Christian, kyrkoh. i

Tryde. — Anna Ulrika Jakobina, f. ⅔, 1811, g. m. fält¬

kamrer Leth. —Eloisa Maria, f. 2) 1814, g. m. med.
doktorn I. E. Ringius.
20. Petter Samuel Wählin, son af prosten, dokt.

Lars Peter W., föddes i Farhult 2Y 1811, blef student 1827,
phil. mag. 1835, extraord. kanslist i eccles. expeditionen s. d.,
vice kollega wid Lunds skola 1836, adjunkt wid samma skola
1837, rektor wid Ystads skola 1841, prestwigd ⅓, 1848, kyrko¬

herde här 2 1850, tilltr. 1851, honorarieprost 1852.

Gift 2 1842 m. Lovisa Charlotta Johanna Adrian,
dotter af advokatsiskalen i Götha hofrätt Lars Samuel A.
Barn: Ebba Lovisa, f. 1 1843. — Hilma Sophia

Juliana, f. 12 1845. — Alma Fredrika Johanna, f.
10

. 1847. — Anna Carolina Maria, f. 2 1851.

Kyrkoherdar i Glemminge och Costerup*).

Dä kyrkoh. Filenius i St. Köpinge i början af 1700=talet

sökte att fä Tosterups socken till annex, uppgaf han att den i
gamla tider warit förenad med St. Köpinge, men blifwit der¬

ifrän skild, dä en pastor, wid namn P. Ringh, ej wille gifta

sig med en af sockenpatronens frus kammarpigor. Om pastorns
namn har han förmodligen mißtagit sig, men 1570 nämnas

Kiöbinge, Tostrup och Næreby socknar säsom utgörande ett pa¬

storat. I V.B. nämnes WKiöbinge oc Tostrup,“ hwilket anty.
der att sistnämnde socken omkr. 1620 ännu warit annex till St.

*) Sistuämnde socken kallas Gerarp i 1569=ärs landebog.
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Köpinge. Ett kgl. br. 2½,, 1632 innehäller att Glemminge

skulle blifwa annex till Tosterup under däwarande pastor Chri¬

sten Christensens tid, men sedermera, om församlingsboarne sä
önskade, blifwa ett eget pastorat. Bäda socknarna hafwa efter

nämnde är warit förenade, men Tosterup nämnes ännu 1648

säsom hufwudsocken och Glemminge som annex.
1.

Nicolaus Michaelis nämnes säsom decanus i

Ingelstads härad och plebanus i Glemminge 1430.
2. Morten Esbernsen förekommer i tingswittnen af
ären 1472, 75, 77, 78 och 1492. 1477 har han underskrifwit
ett intyg att Agge Troelsöns hustru, fru Bothilds sigill wid
begrafningen i Ingelstorps kyrka nedkastades i grafwen *). 1492

har han underskrifwit följande dokument: “Vij efterserefne Mor¬
ten Esbernsen sogneprest i Gleminge oc Per Nielssen sogneprest

i Bollerop göre vitherligt meth thette wort opne bref at vi voore
hetherligh oc renliffwet man Her Niels Tordsen, som electus

er til abbot i Tommarps closter, hans budh til Frue Ingeborg
i Gerzneß oc bade henne skeliga oc well for Gudtz skuld oc hen¬
nas seels bestandilse, at hun skulle betenke sigh oc leghe Tom¬

marps closther uth wetherlagh for thet godz hun haffuer af
closteret i Gerzneßt efter wor nadighe Herris dom, eller han

nödes til at tage lavedagsbreff offuer henne. Tha swarade hun
oß swa, at hun skulle swa appellere met hannom at hannom

skulle angre thet. Oe sade at han skulle haffue stollet en koo

fra henne. Andre svar finge vi icke aff henne, thet witne vii

met wore insigle.“
3. Niels Esbjörnsson nämnes i stiftsmatrikeln af

är 1842 utan tidsuppgift.
4. Poull Suendtzön hade warit rektor wid skolan i

Ystad, innan han blef pastor härstädes. I sistnämnde egenskap
förekommer han redan 1584 och ännu 1618 samt lefde troligen
till 1624. Han berömmes säsom en lärd man och latinsk poet.
Tryggonius (se III. 133) hade warit hans lärjunge. Wid bi¬

skopsvisitation 1619 kunde barnen 10 Guds bud med Luthers

förklaring.

)

Det synes den tiden warit brukligt, att aflidna personers sigiller

förstördes, pä det de icke mera mätte begagnas. Ifr. Dansk Magasin. 1 B.
1745.
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5. Christen Christensen, Lundabo, uppgifwes haf¬

wa blifwit pastor 1624 och warit det till 1639. Han skall
hafwa uppbyggt den genom wädeld förstörda prestgärden pä
den plats, der den nu stär. I hans tid blefwo Glemminge
och Tosterups socknar förenade. 1627 befunnos nattwards¬

barnen klent underwista, men 1635 war biskopen wid visita¬

tionen färdeles beläten med ungdømens christendomskunskap.

6. Mogens Willadtzön blef pastor 1639 och dog
1 1666. Enl. en uppgift fick han Tosterups socken till an¬

nex. Som ofwan nämndt är woro Glemminge och Tosterups

socknar redan före hans tid förenade, men mähända har un¬
der hans sednare är Tosterup upphört att anses säsom hufwud¬
socken. Hans hustru hette Anna Andersdotter och war

syster till Päl Andersson, past. i Grönby (se II. 217 och
344).
7. Michael Jensen Sode prestwigdes till pastor

härstädes I 1666. En af honom författad latinsk grafskrift
öfwer riksrädet Thott är tryckt jemte biskop Winstrups likpre¬
dikan öfwer samme man. S. har ock pä latinsk vers gratu¬

lerat nämnde biskop, dä han utgaf sitt stora exegetiska werk.
S. skall hafwa haft prostetitel. Död 1676. — Gift med Ju¬

dith Jakobsdotter, som war inspektorsdotter frän Söfde¬

borg och syster till pastorerna Bang eller Bäng i Söfwestad,
Torrlösa och Allerum. Efter fadrens död föddes sonen Mi¬

chael, som blef pastor i Hammenhög. Enkan blef konserve¬

rad wid pastoratet.
8. Ejlert Henriksson Barfoed (Hilarius Bar¬

fodius) föddes 1,, 1646 i Ahrstad i Halland, der fadren

Henrik Jakobsson B. war pastor; modren war dotter af Chri¬

stian Grim, pastor dersammastädes; flera af hennes förfäder

skola warit prester pä samma ställe. 1657 kom Eljert B. i
skola i Götheborg och sändes 1658 till Halmstads, 1660 till
Lunds skola. 1664 blef han student i Greifswald, men begaf

sig sedan till Rostock, der hans äldre bror studerade. 1667
reste han hem och biträdde en tid sin fader med predikande.

1669 besökte han det nya universitetet i Lund. Följande äret
erbjöds honom huspredikantsbeställning hos en grefwe Brahe,
men han mottog heldre anbudet att företaga en utländsk resa
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med en ung ädling wid namn Roseneranz frän Glemminge.

De resande besökte Tyskland, Frankrike, England och öfra Ita¬

lien, men afstodo frän att resa till Rom i anseende till den

rädande osäkerheten. Wid äterkomsten till fäderneslandet i
slutet af är 1674 fann B. sin fader wara död, men äldsta
brodren hade efterträdt honom säsom pastor i Ahrstad. B. kal¬

lades 1676 till pastor i Glemminge, prestwigdes efter aflagd

examen 1½ 1677 samt inställdes i ämbetet af prosten Grim i

Ofraby. I ett bref 7, 1681, hwilket finnes i domkapitlets
archiv, skrifwer B., att han wille uppwakta hans högwördig¬

het, och anhäller, att biskopen wille Lgunstigt emottaga ett slag¬
tenöt, sä godt de pä den orten med det magra betet kunde

hafwa“ 1684 hade han uppdrag att sköta den lediga proste¬

tjensten, men förbigicks wid utnämningen. Med afseende här¬

pä skref biskopen ⅓ s. d., att han gerna welat honorera B.
med preposituren, “sä för wärt gamble kunskap, som älliest
äthskillige wänskapsstycken, som han sedan min nederkomst haf¬

wer mig bewisat,“ men hindrades derifrän af ett “spargement,
att B. predikat pä danska öfwer probsten i Löderup, ehuru

han säsom en infödd undersätare wore capabel att iakttaga
uniformiteten“ m. m. B. blef för sin förseelse att hafwa pre¬
dikat pä danska instämd till landemötet. För att förswara sig
begärde han ⅔ 1684 intyg af häradets prester att de först
nästförlidne pingsttid fätt offentlig befallning att predika pä

swenska. Nägon kunglig befallning i detta hänseende torde

icke heller warit presterna meddelad, utan kungen hade anbe¬

fallt biskopen och biskopen prostarna, att sä widt möjligt war
päyrka swenska spräkets anwändande i predikningarna. Pa¬
storerna Rasmus Christensson i Hoby, Rasmus Nilsson i

Hammenhög och Jakob Boldevin i O. Herrestad afgäfwo in¬
tyg, att konung eller biskop icke injungerat dem att predika pä

swenska; Boldevin tillade: Fuller er her ej hört Tysk eller
dansk ware exempt eller contempt, uthan um 8aongSo Lu¬

nlmoiæ, achtas Seniores denay rony, att apostolisk Troo læ¬
ris effter 1 Cor. 14. v. 9, 27, 28, 40 och tocke dher — som

jempte in publico conventu öfwer Ehrwyrdig Sal. Probst
prädickediß dansk. När Landets Herre, som räder öfwer lan¬
dets spräck Nädigst befaller annorlunda, er lydna underdä¬
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nigst.“ Prostinnan Aquilonius i Löderup, som trodde att här¬
igenom skugga kunde kastas pä hennes aflidne man, säsom

hade han ej nitälskat tillräckligt för uniformiteten, framlade
hans bref till presterna om uniformitetens befrämjande, der
det likwäl icke älades dem att predika pä swenska. B. bedy¬

frade wid Gud och sin salighet, att han icke begärt det nämnda

intyget af häradsbröderna för att kasta skugga pä prosten eller
annan werldslig eller andelig öfwerhet, utan för att kunna

förebringa nägot till defension, om nägon felaktighet blefwe

honom päbördad. Her Nils i Ullstorp hade blifwit suspende¬
rad derföre att han predikat pä danska, och de öfrige tänkte

derwid: Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Dä prostetjensten 1692 äter blef ledig, hemställde B. “sitt vo¬

tum Guds försorg och biskopens wanliga gunstbenägenhet“ och
wille icke afgifwa sin röst pä nägon annan. Den magister¬

wärdighet, som B. s. d. förwärfwat sig, war mähända det,

som denna gäng afgjorde saken till hans fördel framför med¬
täflarne Wättringh och Liebman. Han utnämndes 1, 1692.

Som prost war B. omtälig om sina rättigheter och wille stun¬

dom tillegna sig sädana utan stöd af lag. Konsistorium före¬
lade honom 2 1693 följande kinkiga spörsmäl till beswa¬

frande: 1. hwarföre han wille absolvera en person i Tryde
församling; 2. hwarföre han wille uppskjuta denna akt hela
mänaden, till deß visitation i Tryde skulle hällas; 3. med

hwad rätt han fordrade betalning för absolutionen. Mähända

har swaret blifwit muntligen afgifwet, enär det ej sinnes i

domkapitlets archiv. 1695 klagade B. deröfwer, att Wättringh
wid en förestäende begrafning (hwems — nämnes icke) gätt

honom alldeles förbi och ej engäng underrättat honom, hwem
som skulle hälla likpredikan, hwarigenom han förmente stor

sidwördnad wara sig wederfaren. Konsistorium swarade att,
ehuru ingen lag päbjöd, att prosten skulle anmodas att hälla

likpredikan, wore likwäl att önska det man, om icke sä skedde,
dertill erhölle hans samtycke. Prosten Achtschelding anmoda¬

des att tillwägabringa förlikning. B. war riksdagsman 1697

och rekommenderades s. ä. af guvernören Otto Wellingk till
Helsingborgs pastorat, emedan han ºi sednaste krigsrupturer
utstätt stora pressurer med plundringar och andra wederwär¬
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digheter.“ Wid prestmöte 1705 presiderade han; s. ä. har han
utgifwit en likpredikan, ur hwilken wi anföra ett stilprof:

[En Crona är rund, sä at man hwarken kan see begynnelsen

eller ändan therpä, sä är thet och beskaffat med thet ewiga
Lifwets Härlighet. Af Ewighet hafwer Gud thensamma be¬

ställt för the Utwalde, the skola och uthi Ewighet utan ända
äthniuta thensamma, och säsom then runda Form är ett Ful¬

komlighets Beläte, sä är och i thet ewiga Lifwet idel Fulkom¬

lighet, fulkomlig Glantz, fulkomlig Ahra, fulkomlig Glädie
och Salighet“ Predikan innehäller nägon polemik mot “the

Päfwiska“ och är fullkomligt i den tidens wanliga smak. B.

skall warit sä stark, att han kunde med händerna fattande i en
krampa i sin port lyfta upp sig sjelf och hästen, hwarpä han

red. Han dog 1, 1709 af följderna utaf en omkullstjelpning
med wagnen ett par dagar förut. — Gift 1. med företräda¬
rens enka Judith Jakobsdotter som födde honom 4 sö¬
ner och dog 1681. 2. 1683 med handelsmannen i Ystad Ivar

Larssons dotter Katrina, som öfwerlefde honom. Med henne

hade B. 6 söner och tio döttrar. Af de 20 barnen äro 11
kända till namnet, neml. Georg; militär. — Christian;

han gifte sig som student med en prestdotter frän Borgeby,

som dog 1705; sedermera omnämnes han säsom tjenstgörande

prest wid arméen i Polen, dit han clam Consistorio sig be¬
gifwit och lätit sig prestwiga, med anledning hwaraf, sä wäl

som med anledning af en olaglig wigsel och af begänget lä¬
gersmäl med jungfru Magdalena Joviniana Rango i Ystad,

han förbjöds att predika inom Lunds stift. Han skall hafwa
blifwit dödad af Kalmuckerna efter slaget wid Pultava, och
enkan, den nyßnämnda M. I. Rango, blef 1712 gift med

stadsmusikanten Daniel Andersson i Ystad, af hwilken hon

lätit lägra sig. — Henrik, pastor i Ofraby. —Iwar, pa¬
stor i Skurup. — Siwar, kapten. — Lars. — Rutger.
Jakob. — Margreta, g. m. fadrens efterträdare. — Chri¬
stina, g. m. 1. L. Frost, 2. O. Lindewall, pastorer i Häst¬

weda. —Lena, som war förlofwad med en fändrik, seder¬

mera landshöfding A. Reiser, hwilken öfwergaf henne, men

disponerade 2,000 rdr ät sin fordna fästmö (se Barfods märk¬
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wärdigheter om Skänska Adeln p. 238). Tre af Bis söner
uppgifwas hafwa warit i rysk fängenskap 1710.

9. Enoch Wettring, son af prosten Elias W. i
Ingelstorp och född der 1681, blef efter enskild underwisning

student 1697. Han hade 1705 sitt underhäll pä kommunite¬
tet, der han utsägs till dekanus wid ena bordet. Sedan han
i tre är ofta biträdt med predikande i Fjelie och Flädie, sän¬

des han att biträda kyrkoherden Aquilonius i Hellestad. 1709
29, prestwigdes han till pastor i Rorra Rörum. Denna ort

hem söktes s. d. af danskarna, och i början af följande äret
ditkom M. Stenbock med 7,000 man; dä de aftägade, hade W.

med hustru och 7 styfbarn intet att lifnära sig med. 1711
erhöll han transport till Glemminge. Under pestens härjning

s. d. predikade W. i Ofraby, sedan pastorn derstädes aflidit.
1721 förestod han Ingelstorps pastorat efter kyrkoh. Länds¬

bergs död. Död i sina bästa är 16, 1727. — Gift 1. med
Annika Ausen, enka efter Wes företrädare i N. Rörum L.

Trägärdh; hon dog efter ⅓ ärs äktenskap. 2. med Margreta

Barfoth, dotter af prosten Ejlert B. härstädes. Under sitt

16=äriga äktenskap med W. födde hon sex barn Sonen Elias
war hofrättsräd och blef adlad med namnet Wettercrona. Fre¬

drik blef borgmästare i Cimbrishamn. Dottren Katrina blef
g. m. 1. I. C. Möller, 2. H. Nehrman, pastorer härstädes,

Annika m. kyrkoh. i Tommarp G. Nobelius och Christina
1739 m. studenten Jakob Roth. Margreta B. blef gift med
Wes twä närmaste efterträdare.

10. Nils Nobelius, bondson frän Nöbbelöf i Torna
härad, föddes 1692, kom 1697 till Lund för att lära läsa och

skrifwa, men sändes 1699 till skolan i Malmö för att under¬
wisas af sin äldre bror, som dä war kollega der, men sedan
blef pastor i Tommarp. 1709 blef han student. Det upp¬

gifwes, att sedan han 1717 erhällit anbud af ett kollegat wid
Landskrona skola, hwilket omständigheterna hindrade honom
att mottaga, fick han 1718 konsistorii skriftliga befallning att
emottaga enahanda beställning i Lund. Efter aflagda speci¬
mina blef han magister 1723. Redan 1721 hade han warit

föreslagen till N. Rörums pastorat; 1724 föreslogs han
till Cimbris, 1725 till Gessie, prestwigdes 1 1727 och
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utnämndes 1728 af konungen till pastor härstädes. Död 27
1733. — Gift ° 1728 med företrädarens enka Margreta

Barfoth, som födde honom en son och en dotter. Sonen

hette Enoch och blef stadsnotarie i Ystad.

11. Johan Rhode, skäning, blef student 1716, prestwigdes
15

13 1729 till komminister i Gladsax och blef pastor härstädes

1735 efter att wid walet hafwa erhällit enhällig kallelse. Död
los, 1742. — Gift med företrädarens enka Margreta Bar¬

foth.
12. Jakob Conrad Möller, son af en öfwerfyr¬
werkare wid artilleriet och född i Stockholm 29, 1703, kom

1711 till Skäne och sattes 1712 i Christianstads skola, blef

student 1723, wistades dels i Lund, dels pä landet som in¬
formator, till deß han ' 1732 prestwigdes till medhjelpare i
S. Rörum, kallades 1734 af grefwe Piper pä Krageholm till
husprest, men mottog ej kallelsen, blef 2/,, 1742 pastor här¬

städes. Prosten Nyman i Qwerrestad berömmer honom säsom

en kunnig, nitisk och med goda ämbetsgäfwor utrustad man.
Död i Ramlösa ¾ 1753. — Gist 1743 med Katrina Wett¬

ring, prestdotter pä stället, som öfwerlefde honom och blef
gift med efterträdaren. M. hade med henne tre söner och fyra
döttrar. Af de sednare war Ulrika g. m. prosten Nyman i

Qwerrestad, Jakobina med kyrkoh. härstädes M. Morsing
och Margreta Katrina m. prosten J. Nehrman i Hwellinge.

13. Hans Nehrman, köpmans=son frän Malmö och
född 1716, blef student 1733, prestwigd till medhjelpare i Ausäs

I 1744, magister 1745, kyrkoherde här ºha 1754. Enl.
Elmgren war han en Lwälbegäfwad, waksam lärare och be¬

haglig umgängesman.“ Död 18j, 1778. — Han war gist
med företrädarens enka Katrina Wettring, men hade inga

barn.

14. Michael Morsing, köpmans=son frän Ystad och
född 1737, blef student 1751, prestwigd ⅔, 1759, uppgifwes

ock hafwa warit magister, blef kyrkoherde här 1779, prost 1795,
dog 2s, 1799. — Gift med företrädarens styfdotter Jakobina

Möller. Barn: Anna Margreta, g. m. handlanden H.
M. Morsing i Ystad. — Johan Thomas, kamrer i Ystads

107
privatbank. — Katrina, ogift. — Brita Sophia, g. m.
prosten Aulin i K. Nöbbelöf.
15. Johan Christopher Cronholm, föddes “
1750 i Carlshamn; fadren war dä rektor wid derwarande

skola, sedan pastor i W. Karleby. — Han blef student 1765,
magister 1772, lärare wid en navigations=skola i Carlskrona
1773, physices docens 1775 och adjunkt 1781 wid Lunds uni¬

versitet. Under prof. Schenmarks sjuklighet förestod C. ma¬
thematiska professionen flera är, men förbigicks wid samma

professions tillsättning 1787 af den yngre Tegman (se 1. p.
301). C. prestwigdes 1 1787 och blef 1790 pastor i W.

Karleby, hwarifrän transport hit erhölls 12/, 1799. Han
skall sedan hafwa ängrat att han sökt sig frän W. Karleby.
Död 1), 1809. — Gift m. Maria Christina Lindahl.
Barn: Johanna Cecilia, g. m. skolrektorn i Carlshamn

P. J. Ruuth. — Hedwig Sophia Elisabeth, g. m. pro¬
sten Ekelund i Trelleborg. — Laura. — Anna Maria.

Ingrid Magdalena, f. 1806. — Johan. — Christo¬

pher, sjökapten. —Niklas,

sjökapten.

16. David Benedictus Roth, klockareson, född i

Klörup 2 1777, blef student 1792, magister 1799, prestwigd
24, 1802, kyrkoherde här, efter kallelse af patronus, 27,, 1809,
tilltr. 1812, erhöll prostetitel 1815 och blef häradsprost 1842.

Död 2, 1848. — Gift 1809 med Petronella Magdalena
Sjöstedt, f. 1783, d. 1841, dotter af prosten Severin S. i

Hammarlöf. Barn: Jakob Theodor f. 27,, 1810, med.
doktor. — Severin Christian, pastor i Illstorp. —
Ma¬
ria Margreta, f. + 1813, g. m. inspektor Beurrau.

Henriette Sophie, f. 1), 1817, g. 1852 m. rädman O.
C. Wählin i Helsingborg. — Laura Josephina, f. 27

1820, g. m. befallningsman Sjöstedt.
17. Christian August Sylvan, son af handlan¬

den Christian S. och Charlotta Sandström, föddes i Ystad “½
1811, blef student 1829, prestwigd 2½, 1834, phil. mag.

1835, extraord. amanuens wid universitetsbibliotheket s. d.,
vice rektor wid Ystads skola 1836, kollega wid samma skola

s. d., stadskomminister i Ystad 1839, pastor här 7 1849,

tilltr. 1851.
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Gift ',, 1841 m. Ulrika Benedikta Psilander, f.

29),, 1814, dotter af prosten Nils Christopher P. i Ystad.

Barn: Nils Christian, f. 1, 1843.— Anna Ulrika
Charlotta Sophia, f. 1), 1846. — Carl August, f.

h. 1847. — Siri Augusta Elisabeth, f. 1 1849.

Oscar Gustaf, f. ¾, 1850.

Kyrkoherdar i Stora Köpinge*).

1. Peder Ringh war, enligt en anteckning, hwars
trowärdighet är owiß, prest härstädes redan under katholska ti¬
den, men antog sedan lutherska läran.

2. Morten. En pastor med detta namn war här 1570.

3. Albert Mortensen prestwigdes 1570 ⅔1 till sin

faders medhjelpare wid Köpinge, Tosterups och Nedraby sock¬
nar. Sedermera blef han pastor och dog 1583.
4. Christopher Troedsön blef pastor 1583 och fö¬

rekommer i 1584 ärs hyllningsakter.

5. Per Hanssen förekommer som pastor här 1606
och war det troligen till 1631. Tryggonius berömmer honom

för lärdom och ödmjukhet. Wid biskopsvisitationer 1618 och
1627 befanns allt wara i god ordning. Biskop Päl Mär¬

tensson berömmer herr Peder säsom en utmärkt hederlig, lärd
och i sitt ämbete trogen och flitig man. Han war säkert pa¬

stor i Köpinge och Tosterup, men Nedraby socken torde före
hans tid hafwa blifwit frän de twä nämnda afsöndrad.

6. Christen Knudsen war enligt en grafstensinskrift

pastor här 36 är och häradsprost 27 är. Dä hans efterträ¬
dare nämnes 1667 och herr Christen säkert s. ä. aflidit, sä
mäste han hafwa blifwit pastor 1631. Ordinarie häradsprost

har han icke warit i 27 är, men möjligen hade han warit
tjenstförrättande prost i tio är, innan han 1650 blefordinarie.
1647 omnämnes han som vikarierande prost. Mähända war

han den prest, som omnämnes i historien om biskop Mats

*) Se ofwan p. 99.
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Jönssons proceß med Holger Rosenkranz (se 1. 42), och mä¬

hända har hans motsträfwighet mot denne adelsmans wilja
gifwit anledning dertill att Tosterups socken blef skiljd frän

hans pastorat. Her Christens hustru hette Kierstine.
7. Hans Andersson Delphin, son af prosten An¬

ders D. i Söfde, prestwigdes 1, 1664 till pastor i Röd¬

dinge, hwarifrän han 1667 erhöll transport till St. Köpinge.
Död + 1677 wid 40 ärs älder. — Hans hustru Sophia

Jakobsdotter war syster till pastorn i Glemminge M. So¬
des hustru (se p. 101.). Mähända war pastor i Borgeby An¬

ders D. deras son.

8. Lars Christophersson Twædius war född i
O. Twet i Silfäkra socken och son af skogridaren Christopher

Larsson Olstedt och Brita Watzonia, prestdotter frän Grönby.

Han war alltsä bror till kyrkoh. L. Munthe i Heßlunda. 1661
sattes han i Lunds skola och blef student 1668. Sedan kon¬

ditionerade han hos pastorn i Asmuntorp Nils Pedersen och

begärdes till medhjelpare af förste stadskomministern i Lund

Hans Märtensson. Af prof. Rostius, hwilken säsom kanik
hade patronrätt till Köpinge kyrka, kallades han 1677 till pa¬

stor härstädes och prestwigdes dertill ⅔ s. ä. Under nädäret

efter företrädaren blef prestgärden förstörd genom eldswäda

2, 1678. Her Lars bad biskopen assistera sig mot den orätt,
at han ensam skulle uppbygga prestgärden utan hjelp af prest¬

enkan, Lwid huis gierning och maltgiörende gärden blef aff¬
brent.“ 1681 förfrägade han sig i konsistorium, huru han

skulle förhälla sig med ett dödfödt barn, Venten jack skal effter
gammal praxin lätha jordemoderen dett begraffue, effterdi dett
uden liff kom til denne werden och kunde daabsens Sacramente

det derfore eyheller confereres, eller jack skal selff pä thet kasta

jord.“ Att han skref jack“ i stället för Ljeg,“ röjer ett swagt

bemödande att skriswa swenska. Tredje sönd. i Advent 1692
blef hr Lars sjuk pä predikstolen; dock kunde han under den

följande julhelgen bestrida gudstjensten, men afled 26, 1693.

Han blef 1682 skild frän sin trolofwade fästmö, Anna Lis¬

bet Roth, som lätit lägra sig af en soldat. Den gifna til¬
lätelsen, att vannat kärligare äktenskap ingä,“ begagnade han
följande äret, dä han 2' 1683 af biskop Hahn sammanwig¬
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des med prosten i Hellestad Swen Knutssons dotter Inge¬

borg Swensdotter, som södde honom tre söner och tre
döttrar, af hwilka endast twä döttrar öfwerlefde fadren.

9. Jonas Filenius war son af handlanden Nils

Nilsson i Iönköping och född 1, 1657, blef student 1682,
magister 1689, rektor wid skolan i Ystad 1690, respondens

wid prestmöte 1692, prestwigd 2), s. d., pastor härstädes 1693,
tilltr. 1695. Han war 1, s. ä. inkallad för domkapitlet för

att persuaderas att genom gifte konservera förra presthuset,

hwilket domkapitlet päräknat, dä han rekommenderades till pa¬

storatet. Han lofwade göra det, om hans sinne dertill falla
kunde. Ehuru ingen konservation blef af, mäste dock domka¬

pitlet bewilja honom introduction ¾ 1695. Han försökte, att

(jfr. s. 99) äterfå Tosterups socken säsom annex, hwilket ej lyc¬

kades. 1698 utsägs han till predikant wid blifwande prest¬
möte. Död P), 1719 och begrafwen i Köpinge kyrka. Hans

hustru hette Christina Rickerdt och dog i Ystad 1731.

Sonen Jöran war köpman dersammastädes. Hans son war,
enl. Jonas Filenii descendenters pästäende, den rike Jonas

Filen i Demerary, men descendenterna af P. Filenius i Röd¬
dinge pästodo honom hafwa warit son af dennes son Lars.
10. Swen Runbohm war son af qwartermästaren

Johan Isaksson och Elna Swensdotter och föddes i Räfwel¬

sjö socken i Smäland 7 1682. Efter att hafwa genomgätt
Eksjö skola och Wexjö gymnasium blef han student 1702 och

prestwigdes ⅔,, 1709 till nädärsprest wid kapellansbeställnin¬

gen i Dörarp af Wexjö stift. 1711 äterkom han till Skäne
och blef s. d. ⅔g utnämnd till stadskomminister i Carlshamn.

Han förwärfwade sig der anseende säsom en skicklig prest, men
kunde ej komma wäl öfwerens med ätskilliga personer, med

hwilka han kom i närmare beröring. Han klagade att hans

lön war alltför ringa i förhällande till den trägna tjenstgörin¬
gen. Prosten Hölling menade, att R. “klynkade“ utan skäl,
och beswärade sig öfwer hans kitslighet, egensinnighet, oför¬

nöjsamhet m. m., under önskan, att R. wore “sä frisk och häl¬

sosam att besöka sina ähörare, som han war rask af vigeur att
insinna sig pä Källare och Ohlcompagnier med tidsfördrif i

kortspelande och annat sädant.“ Prostinnan Hölling klagade
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1716, att R. under hennes nädär slog under sig ätskilliga in¬
komster, hwilka med rätta tillkommo henne, säsom afgiften wid
anmälning till nattwardsgäng och jura stolæ. Mellan pro¬

sten Malmen och R. rädde ocksä owänskap. R. wille icke messa
för altaret och fordrade att nattwardsanmälan skulle fä ske hos

honom af dem, som sädant önskade. Pä sommaren 1719 ut¬
nämndes han till Köpinge pastorat, som 1720 tillträddes. Kon¬

sistorium witsordade fördelaktigt hans tjenstgöring i Carls¬

hamn. R. war i sina skrifwelser mycket artig mot biskopen;
han skref t. ex. 1, 1719: “Iag lefwer i den säkra förtröstan
att fä i frid med nöje njuta samma hugnad i Skäne, som mig

här är wederfaren, och i förnöjelige, wälsignade ähr se och

hugna mig af Eders Faderl. Högwördighets med Högedla och
wälborna Fru Biskopinnans (som är ett lius och exempel för

alt wärt Fruentimber i dygd, förständ och fromhet) samt Högt¬

förnäma familiens milda, priswärda och gunstigsta ynnest och
affection, hwars ähr och dagar iag hjerteligen önskar Gud

täcktes förlänga och föröka och i florerande wälsignelse tilltaga
läta, tills Solen intet mehr skin och mänen ej mehra är till.“
Död “ 1729. Kyrkoh. Kenorin i Wemmerlöf höll wid hans

begrafning en likpredikan, hwarur utdrag anföres ofwan p.
31 ff. — R. blef 29. 1711 gift med Katrina Jönsdot¬

ter, i hwars hus han 1707 hade wistats, dä han biträdde

hennes förra man, kyrkoh. Alsing i Tommarp, med predikande.
Res äktenskap war barnlöst. Hustrun öfwerlefde honom.

11. Paul Mandorff föddes 1692 i Finja, der fa¬

dren Hans Gudmantorp war pastor, och prestwigdes º 1714
till komminister i Uppäkra. 1718 war han nägon tid suspen¬
derad, man wet ej af hwad anledning. Efter 16 ärs prester¬

lig tjenstgöring, mestadels säsom vice pastor eller nädärsprest,
blef han 1730 pastor härstädes, hwilket ansägs som en ganska

sen befordran den tiden. Att han egde goda kunskaper, torde
bewisas deraf att han 1724 säsom komminister utsägs att re¬

spondera wid prestmöte. Hans rättskänsla föranledde honom
att wid prestmöte 1727, jemte D. Ewensson (se wid Efweröd)
och Th. Thomæus (se wid Hjersäs), päyrka ätgärder till fö¬

rekommande af simoni. Befordran lärer den tiden sällan kun¬
nat winnas utan samwetets förnärmelse. 1731 ⅓ tillträdde
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M. Köpinge pastorat. 1753 sökte han transport till Hjersäs,
yttrande derwid: ºatt kunna utan sä mycket bekymmer hafwa

sin nödiga eld och brand och fä sluta sitt lefwerne bland ett
mildt folk, anser jag för en lisa pä älderdomen för en man,

som mycket utstätt och dageligen utstär. Iag hoppas dä med
mera nöje och färdighet kunna förrätta ämbetet allena wid twä

församlingar, än jag hittills gjort sjelf annan wid en.“ Död
28),, 1760. Efter hans död försökte riksdagsfullmägtigen för

Ystad, borgmästaren Palmerona, att utwerka Köpinge pasto¬
rats förening med nämnde stads komministratur, hwilket kon¬

sistorium afstyrkte och riksens ständer afslogo. — M. war gift
med Elsa Christina Swanholm, dotter af kyrkoh. Sig¬

ward S. i Gladsax. Sonen Sigward blef prest 1755, men
wann aldrig befordran till pastorat; Johan blef hofrättsräd

i Götha hofrätt; dottren Sophia blef gift med kyrkoh. Berg¬

ling i Gylle och en annan dotter med vice past. S. Tauson.
12. Birger Cederberg, bondson frän Kalmar soc¬
ken af Upsala stift och född 1718, blef 1746 skolmästare i Fö¬

linge lappmark, der inwänarne i ett distrikt af 30 mils widd
woro anförtrodda ät hans underwisning och själawärd. 1763
2), blef han pastor härstädes. Han ihogkommes som en werk¬

sam man. Död ’ 1771 efterlämnande enka och sex oför¬

förjda barn. Enkan hette Margreta Noræus, war född
1718 och lär warit dotter af en kornett wid Jemtlands kaval¬
—

leri; hon begärde 1772 att, wid förslags upprättande till pa¬

storatet, afseende mätte fästas pä hennes fattigdom och husets
upprättande. Barn: Erik pastor i Kerrstorp af Färs härad.

Henrik, f. 1749. — Brigitta Margreta, f. 1751. —
Maria Christina, g. m. fadrens efterträdare. — Iakob,

f. 1755. — Daniel, f. 1761. En af sönerna war skolmä¬

stare i St. Köpinge.
13. Lars Krutmeijer, son af rädmannen och post¬
mästaren i Ystad Dawid K. och Christensa Morsing, war född

1 1730, kom 1745 i Malmö skola, blef student 1747, prest¬
wigd P),, 1753 till tjenstgöring i Lund, magister 1754, kol¬

lega wid Ystads skola 1758, opponens wid prestmöte 1764,
pastor härstädes Jh, 1772, tilltr. 1773. Död 24 1794.

Gift Ug 1773 med Maria Christina Cederberg, som
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öfwerlefde honom och blef gift med hans efterträdare. Barn:

Birger, f. 1779, st. 1796. — Jakob Wilhelm, f. 1780.
David, f. 1783; kansliräd. — Margreta, f. 1784.— Her¬

man Henrik, f. 1785, st. 1804.— Margreta Charlotta,
f. 1786, d. 1808. — Martin, f. 1788, st. 1804.
14. Andreas Schwartz, apothekareson frän Ystad,
blef stud. 1771, prestwigd 1, 1777, stadskomminister i Ystad
1786, pastor härstädes ' 1795 och dog wid 54 ärs älder

27, 1808. Gift 1. 1796 med företrädarens enka M. C. Ce¬
derberg, f. i Fölinge i Jemtland 21 1752, d. ¾ 1807. 2.

1808 med Eva Katrina Lanærus, prostdotter frän Ingels¬

torp; hon lefde ännu 1841. S. hade inga barn.
15. Carl Petter Lundgärd, hwars far Jöns L.
war prest och innehafware af klockarelägenhet i Winslöf, föd¬

des der 1 1766, blef student 1783, prest 1',, 1790, magi¬

ster 1793, kyrkoherde här 22/, 1809, honorarieprost 1817; död

13 1847. — Gift med Anna Philippa Bäth, dotter af
kyrkoh. Martin B. i Hästweda. Barn: Jöns Elis Anton,
f. 1820. — Sophia Magdalena, g. m. v. pastorn, seder¬

mera prosten B. H. Skytte i Engelholm.
16. Johan Gustaf Eckerbom, borgareson frän
Wexjö, föddes 2, 1808, blef student 1827, prestwigd i Lund
17

o0 1832, erhöll indigenatsrätt i Lunds stift 1834, blef ma¬

gister 1838, regementspast. wid södra skänska infanteriregemen¬
tet ! 1839, derjemte garnisonsprest i Malmö 1841, slotts¬

pastor i Malmö 1844 1½,, kyrkoherde härstädes 1848, tilltr.
1849.

Gift 1848 med Hilda Erika Sophia Angelin, f.
1829, dotter af prosten Erik A. i Malmö. Barn: Hed¬

wig Christina Gustava, f. 1 1849. — Emma Erika,

f. 29, 1851. — Erik Gustaf, f. 2½ 1854.

Kyrkoherdar i Næreby (Aedraby).
Denna socken, som 1570 nämnes säsom förenad med Kö¬
pinge och Tosterup, war troligen 1584 och säkert 1610—20
IV.
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ensam ett pästornt. I VB. är antecknadt att Pälæmon Ro¬

sencräntz tagit kyrkan frän sockenboarna utan laglig tillätelse,
men äret, dä detta skett, är ej angifwet. Konungen tillät 1624

att socknen förenades med en annan, eller ock upphörde att

wara en färskild socken, efter omständigheterna. Den har troli¬

gen pä 1630=talet blifwit lagd till Oftaby pastorat, och kyrkan
upphörde samtidigt dermed ntt begagnas. Mot slutet af 1600¬

talet wär den likwäl äter i bruk nägon tid. Socknen hörer nu
till Oftaby och kyrkan är förfallen, men kyrkogärden begagnas

ännu till begrafningsplats. Säsom pastorer i Nedraby näm¬
nas:

1. Rasmus Nielssen. Detta namn förekommer pä

hyllningsfullmagterna af är 1584 och 1610, dock utan uppgift
pä boningsorten. VB. upptager en prest wid namn Rasmus

i Nedraby.

2. Peder Christensen Morsianus war pastor
härstädes 1630, troligen ännu 1635. Wid biskopsvisitation s.
K. befunnos nattwardsbärnen bra underwisade.

Kyrkoherdar i Ofraby och Benestad.
1.Jöns. En sd benämnd pastor war här omkring

1540. Hans efterträdare, som skall warit här öfwer 30 är,
är ef känd till namnet.
2. Mogens Hansön war pastor härstädes 1605.

3. Björn Anderssön war pastor 1609 och dog 22,
1646. Wid biskopsvisitation 1627 befanns ungdomen nägor¬
lunda, och 1635 bra underwisad. — Hans hustru hette Ma¬
ren Hansdotter och är jemte 8 barn begrafwen bredwid

mannen i Ofraby kyrka.
4. Pouell Christensen Grim, stundom kallad An¬

nipolitanus, son af kyrkoherden Christian G. i Ahrstad i Hal¬
land och morbror ät prosten Barfod i Glemminge, nämnes

1648 säsom pastor härstädes. 1680 nämnes han säsom vice
prost i Ingelstads härad, hwilket han ock synes hafwa warit
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flera är förut. Följande äret hände det, att han döpte ett

barn endast in nomine patris. Prof. Papke, som i biskopens

fränwaro utgjorde konsistorium, ansäg barnet böra döpas och
församlingen underwisas, att detta icke wore att anse säsom
ett omdöpande, emedan barnet icke förut blifwit rätteligen döpt.

P. Christensen dog s. d. och begrofs 2j i Ofraby. — En
dotter blef gift med efterträdaren och en med 1. Stephan Nils¬

son, 2. J. Frizelius, pastorer i Oja, 3. I. Ekman, p. i St.

Herrestad.
5. Otto Ericson Engel blef ⅔, 1670 prestwigd,

säsom det uppgifwes till pastor wid detta pastorat, men till¬
följe af hwad som är sagdt om företrädaren mäste detta wara

felaktigt; säkert har han blott blifwit medhjelpäte härstädes
1670. 1683 ⅔9 aflade han ed säsom pastor, sedan han först

deprecerat, att han förgripit sig med nägra obetänksamma ord

mot sin prost, hr Olof i Löderup. Michaelisdag 1686 höll
herr Otto Valldeles fastandes“ twä predikningar och sä när

halfdelen af den tredje, men blef illa sjuk i Benestads kyrka
och dog samma dag pä aftonen. Han efterlämnade enka, som

kallas Anna Trälundh, och 4 barn. Församlingarne be¬

gärde 1687, att enkan mätte blifwa konserverad, hwilket lik¬
wäl icke blef af. 1688 uppgjorde hon kontrakt med efterträ¬

daren om ärligt underhäll, men 1690 war hon icke beläten
dermed, utan päyrkade konservation. Först efter mänga fä¬

fänga försök lyckades efterträdaren förnöja henne, sä att hon
flyttade frän prestgärden och mottog en ärlig genant. Sonen

Holger blef pastor i Hammenhög, och Knut, f. 1667, blef
student 1687 och nämnes 1699 säsom adjunkt hos prosten Fon¬
telius i Ystad; han led dä af “swindsot.“

6. Petrus Pontoppidan, son af Mogens Peder¬
sen, pastor i Broby af Göinge härad, war född 27,, 1659.

En herr Rosencranz wille hafwa Simon Palm (se wid O.
Sallerup) till pastor, men dä denne ej wille äkta enkan, kunde

han ej admitteras till ordination, emedan kgl. resol. 1º),, 1685

päbjöd att med enkornas konservation skulle förhällas som förut
och generalguvernören derpä reflecterat. Biskopen ansäg det

för “samwetswärk“ att utstöta enkan och bad Rosencranz ursäkta
att Palm ej blefwe ordinerad. Pontoppidan blef 1687 pastor
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härstädes, men wille ickeheller konservera enkan genom gifter¬

mäl. Han omnämnes i gamla anteckningar säsom en rätt¬

sinnig prest. I hans tid ombyggdes prestgärden. Wid prest¬
möte 1691 war han respondens. 1698 anhöll han att fä slippa
att predika i Nedraby kyrka, som redan i Christian IV's tid
blifwit kasserad och nu war sä förfallen, att man ej utan
Ustörsta hassard och lifsfara“ kunde gä derin; hans företrä¬

dare hade, dä arbetet i öfrigt war lindrigare än nu, friwil¬

ligt ätagit sig att predika i alla tre kyrkorna. Brefwet härom
war ätföljdt af en lax till biskopen. 1704 klagade P. att herr

Axel Rosencranz drog sig frän Benestads församling och vlät
sig betjena“ i Tranäs. P. dog pingstdagen 21 1705.

Gift med Engela Norager, prestdotter frän Mellby af
Albo härad; hon lefde ännu 1718, boende i Kropp. De hade

nio barn, “dels swage och bräcklige,“ enligt prosten Barfods

bref till domkapitlet. Sonen Magnus blef prost i Wanstad.

Petrus blef student 1705, sedan militär.
7. Henrik Barfoth, son af prosten Ejlert B. i Glem¬
minge, uppgifwes hafwa warit krigsprest, innan han 1706
blef pastor härstädes. Det berättas att han skaffat sig konun¬

gens päskrift ä fullmagten, att han egde tillträda pastoratet
utan att undergä examen. Dä biskop Steuchius wid fullmag¬

tens uppwisande päminte B. om examen, som enligt dä gäl¬
lande praxis borde föregä tillträdet, gjorde denne biskopen
uppmärksam pä det ä fullmagten befintliga tillägget, hwarwid
biskopen inföll: VJa sä, war ni sä klok““ B. har lämnat efter

sig ett godt minne. Han skall, likasom fadren, egt owanlig kropps¬

styrka. Pä wären 1711 utbröt pesten i Ingelstads härad och
pä sommaren dog B. af denna färsot. Derefter bestriddes

gudstjensten en tid i Ofraby af kyrkoh. Wättringh frän Glem¬
minge och i Benestad af kyrkoh. Filenius frän St. Köpinge,

till deß den utställda militärwakten underrättade dem, att de
icke pä sex weckor singe passera tillbaka, om de besökte den

smittade orten. Dä W. sade, att han ej kunde hindras frän
att betjena Guds församling, förklarade wakten att den kunde
nedskjuta honom, om han ej ätlydde deß föreskrifter. Efter an¬

mälan härom förordnade domkapitlet att, i händelse farsoten

fortfor och werldsliga armen ej tillät presterna att fritt pas¬
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sera, skulle klockaren om söndagarna föreläsa ur Molleri eller

Johan Arndts postilla. Gudstjensten förrättades pä öppna

fältet. Som Barfoth dött af pest, blef ingen predikan hällen
wid hans begrafning. Dä hans anförwandter ett par är der¬
efter wille hedra hans minne med en grafsten och jemwäl med

likpredikan, yttrade konsistorium 1 1713: “Swaras Probsten

i Ingelstad, det Cons. finner rädeligast, att öfwer kyrkioherden

i Oreby Hrr Henric Barfoth kan upsättias nägot monument,
men at hälla öfwer honom nägon likpredikan finner Cons. in¬

tet at sädant är lijkmätigt Kgl. Majtts förordningar.“

B.

—

war gift med en dotter af prosten Warberg i Förslöf och hade

med henne twä söner, Ejlert, som blef prost i Gudmuntorp,
och Jöran Henrik, som blef auditör wid Barnekowska re¬

gementet och gift med Hedwig Klerck, prestdotter frän Kjells¬
torp. Deras söner woro Johan Christopher Barfod, hwars

märkwärdigheter rörande Skänska adeln“ utgäfwos 1847, och

löjtn. Jöran B., d. 1829.
8. Simon Coccius, son af kyrkoh. i Hällaryd Mats
Kock och född der 1 1673, blef student 1690, rektor wid

Landskrona skola 1704, opponens wid prestmöte 1709, före¬

slogs till Hällaryds pastorat 1711 och utnämndes till pastor

härstädes 1713 samt prestwigdes ⅔ s. d. Redan 1716 blef
han sä sjuklig, att han icke förmädde sjælf sköta sitt ämbete.
En smälänning wid namn Swen Lundelius antogs till med¬

hjelpare, och öfwerenskommelse uppgjordes om de inkomster,

som denne skulle ätnjuta. L. förföll till den grad, att han
kom drucken i kyrkan. Coccius försökte 1723 att blifwa af
med honom och ämnade i stället afstä pastoratet ät däwarande

rektorn i Helsingborg, sedermera pastorn i Högestad N. Heren¬
berg, som ock framdeles skulle gift sig med Coccii dotter, dä

hon blifwit giftwuxen. Denna plan blef om intet. 1727

blef Lundelius för sitt owärdiga förhällande i ämbetet och i
lefwernet bortmissiverad, men gjorde likwäl anspräk pä att

fortfarande fä uppbära en del af inkomsterna utaf Ofraby pa¬
storat, enär lönekontraktet icke innehöll, att lönen skulle ute¬
blifwa, om hans tjenstgöring pä stället upphörde; för öfrigt

klagade han öfwer onda stämplingar och beropade sig pä“lag,
ransakning och domb, hwarmed wär nädiga öfwerhet och nä¬
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digste Regeringsform skyddar landets trogna inwänare för alla

stämplingar och derpä grundar deras skuld och oskuld“ m. m.
L. tog sig för att predika i den förfallna kyrkan i Nedraby

och pästods der wilja bilda sig en egen församling. 1730
lämnade Coccius pastoratet ät sin mäg, Lars Billing, men

lefde öfwer 20 är derefter dels i Billings hus, dels i dennes

efterträdares, som genom giftermäl med Bis enka äfwen blef
Coccii mäg. Död efter mängärig swaghet + 1752. —Gift
1. 17 1705 i Mörum med kyrkoh. S. Abelins dotter Anna

Abelin, som födde honom en son och en dotter, hwilka dogo

tidigt. 2. ' 1708 i Landskrona med rädman Carsten Tars
dotter Katrina Tars, som dog 1751. Med henne hade C.

4 söner och 2 döttrar, men öfwerlefdes blott af sonen Chri¬

stian, som blef pastor i Konga, och dottren Anna, som blef

gift med fadrens efterträdare.
9. Lars Billing, son af kyrkoh. i Efwerlöf Paul B.

och född der +, 1700, blef efter enskild underwisning student
1716 och till tjenstgöring härstädes prestwigd 26/,, 1726. 1730

1 erhöll han fullmagt pä Ofraby pastorat, opponerade wid

prestmötet 1732 och dog lj. 1742. — Gift 1 1729 med
Anna Coceia, med hwilken han hade sju barn, af hwilka ett

dog före fadren. Sonen Simon Paulus omnämnes 1767

som prest, men war hufwudswag. Casten Cristopher blef

pastor i S. Rörum; en dotter war g. m. kyrkoherden Klerck i
S. Olof och en med holzfursten Kloo pä Skateberga.

B. har utgifwit en likpredikan, hällen 1736 öfwer en af¬

liden löjtnant Christian Rosenkranz. Predikan är fullkomligt

i den tidens smak, och författaren wisar sig säsom en efter den
tidens begrepp kunnig man. Predikans parasceve eller för¬

beredelse börjar med en betraktelse öfwer solen. Det heter:
7Att den naturliga Solen pä Himmelens höga firmament är

i sig sjælf ett öfwermättan täckt och behageligt ljus behöfwer
icke med mänga ord bewisas, ty änskiönt ingen orator eller

wältalig tunga wille eller kunde härom rätteligen tala, sä mäste
dock de lysande strälar, som solen ifrä sig kastar, ja den klar¬

het, lius, wärma och wederqweckelse, som solen pä ett förunder¬
ligt sätt meddelar allt, hwad hon under sig hafwer, det mäste,

säger jag, tillfyllest nog utwisa och likasom tala för Solens
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wäsende, sägande: Solen är ett stort, ett dägeligit, ett helsosamt

och omisteligit lius i werldena.“ Gäller detta om döda och
lislösa ting, mycket mer om de lefwande, ät hwilka Skaparen

gifwit en odödlig själ, t. ex. menniskan; hon behöfwer ej “med
fäfängt beröm läta sig betjena,“ utan allenast hon enligt Matth.

5: 16. läter sitt ljus lysa för menniskorna, sä prisar werket
mästaren säsom ett dygdeljus, en krans af dygderosor m. m.

Texten är hemtad af 1 Mos. 32: 30. Sjelfwa predikans exor¬
dium utgör en betraktelse öfwer ögat, hwilket är sä “nära för¬
bundet med hjertat i menniskan, att de hafwa allt likasom till¬

fälles med hwarann,“ och i afhandlingen betraktas den aflidnes

ögon först säsom sjuka och högst bedröfwade, sedan säsom klara
och wäl upplysta samt sist säsom friska och högst fröjdefulla. Här

i lifwet skädas Gud i allmänhet blott eymbolice et speculariter,
men i uppständelsen blifwer det en visio autoprosopica o. s. w.

10. Johan Vogt. Om honom känner man ej mera,
än att han 1727 blef student, 1½ 1737 prestwigdes, 1743 före¬

slogs till detta pastorat, att hans fullmagt upplästes i domka¬

pitlet J), 1744, att han blef gift med företrädarens enka och
dog 3 1764. Hustrun öfwerlefde honom med 5 oförsörida

harn, men om alla dessa warit Vogts egna barn, är icke kändt.
Hans twillingdöttrar Magdalena och Laurentia föddes

1745. Sonen Hølger Johan föddes 1747 och dog 1748.
11. Olaus Grönqvist, född 1722 i Malmö af fat¬
tiga och ringa föräldrar, gick i Malmö skola, blef student i Lund

1745, sedermera magister i Greifswald, prestwigd 1751 27,
till tjenstgöring i Grönby, war derefter præbendekomminister i

Lomma, blef pastor här 1765, tilltr. 1767. Han skaffade 1773
ät sin tiøäriga son kallelse till klockaretjensten i Ofraby. Denna

kallelse förklarades ogiltig. Wid nytt wal begingos olaglig¬

heter, med anledning hwaraf G. af hofrätten dömdes att fä
allwarlig ätwarning. 1777 war han inkallad i domkapitlet för
att warnas i anledning af oskickligt och owarsamt förfarande
mot en dräng. Dä en yngre kyrkoherde 1782 blef prost i hä¬

radet, hugnades G. med prostetitel af biskop Celsius, hwilken

synes hafwa betraktat prostutnämningar säsom biskopliga gunst¬
bewisningar. G. dog l, 1785 efterlämnande enka, som ej öf¬

werlefde nädärets slut. En deras son, benämnd Georg Johan,
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nämnes som hofrättsauskultant. En treärig dotter omkom 1774

i ett kar med het wört.
12. Bernt Darin, son af kyrkoh. i Fathult Lars D.

och Lovisa Katrina Aulin, föddes i Bjuf l8, 1743, blef stu¬
dent 1759, prestwigd 1765 ⅓,, och magister 1768 samt tjenst¬

gjorde dels i Igelösa dels i Ahus 1765—1772, i Allerum
1773—1781 och missiverades sistnämnde är till Höja. Genom
hans egen naturs dragning ät det mystiska och genom bekant¬

skapen med kyrkoh. Sundius i Allerum sick Des christliga from¬

het tidigt en anstrykning af herrnhutism, hwilken den sedermera
alltid behöll. Dä han 1782 blef missiverad frän Höja, ingaf
han till domkapitlet en ansökan om 3 mänaders tjenstledighet.

Med anledning af nägra dunkla uttryck i denna ansökan, blef
han inkallad för att afgifwa förklaring. Det ser ut som dom¬

kapitlet funnit hans uttalade tro pä Guds försyn wara swär¬

misk och ansett det wittna om bristande aktning för förmän,
att han förklarade sig mera angelägen om att arbeta Gudi än

menniskor till behag. Han tillspordes först, hwad meningen
wore dermed, att han yttrat fruktan för att komma till ett an¬

nat ställe, Phwars möjliga swärighet han säsom oförsedt wille

frukta och hwars plan dock icke blefwe dermed klar säsom en i

Evangelio för honom öppnad dörr.“ Han erkände sig säsom
owan att yttra sig inför publikt foro hafwa brukat otjenliga

uttryckssätt; hans mening war att hans förswagade helsa ef
torde uthärda en strängare tjenstgöring, men han wille icke un¬

dandraga sig hörsamhet för domkapitlets anwisning. Widare

frägades, hwad han mente dermed, att han önskade tjenstledig¬
het för Latt sä wäl njuta ett friwilligt arbetes hwila, som ock
att afbida en kallelse af Herran.“ Han förklarade sig hafwa
önskat att fä en tjenstgöring, der arbetet kunde lämpas efter

hans häg och krafter; nägon omedelbar upplysning wäntade

han icke, men trodde att Guds försyn genom konsistorium styrde

hans sändning dit, der han kunde befrämja Frälfarens afsigt
med predikande. Slutligen tillfrägades han, huru följande
mening skulle förstäs: ’Ehuru han räknade för en näd af Gud

och hugnad för sig att winna sina älskade förmäns förtroende,
wore den dock hans sökande icke nog wärdig, om han icke finge
den alltid anse som närmaste päföliden af den omsorg, i hwilken
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en Christelig tjenst kan wänta, att nägongäng blifwa menni¬

skom bepröfwad, om den först blifwer Christo täckelig.“ Han
medgaf att det war mörkt och ett raisonnement, som icke här
wore pä sin plats, men mente dock sig hafwa rätt deri, att

man främst borde söka blifwa Gudi täck, och sedan menniskor.

Domkapitlet fann förklaringen nöjaktig och affärdade D. med

allwarlig föreställning, Latt taga sig till wara för allt det, som
kunde leda till mißtanka om deß rätta begrepp i den dyra sa¬

lighetsläran, som ock att han noga borde ätskilja den rena och
i Guds ord älagde heliga nit frän den sjælftagna och falska,
och i öfrigt lära sig att icke skilja sig ifrän andra i andra mäl,

än säwida det tillkom honom och alla andra, som wille wandra

sin wäg ostraffliga genom den wränga werlden.“ Följande äret
blef D. nädärøprest i Kells Nöbbelöf, 1784 extraord. bataljons¬

predikant och 1786 ¾,, efter extra=ansökning utnämnd till Of¬

raby pastorat, som genast tillträddes. Han war en from och

saktmodig man, egde goda kunskaper och war för sin församling
en oförtruten lärare, en flitig förebedjare och en omsorgsfull

själaförjare. Han utgaf en katechetisk lärobok och nägra andra
religiösa smäskrifter, hwilkas innehäll är mystiskt och stilen

stundom dunkel. 1800 blef han prost öfwer sina församlingar.

Död 1 1820. — Gift 1786 med Anna Beata Sundius,
dotter af kyrkoh. Johan S. i Allerum och enka efter kyrkoh.

Cavallin i K. Nöbbelöf. Hon war född 2),g 1742 och dog
22), 1809 efter att i flera är hafwa legat till sängs af gikt¬

plägor, hwilka hon säsom en from och tälig korsdragerska ut¬
härdat. D. fick med henne en egen dotter Maria Lovisa, g.
med prosten H. Oberg i Gullarp, och fyra styfbarn, hwilka
alla instämde i det wittnesbörd, att ingen fader kan wara mera

kärleksfull mot egna barn, än D. war mot sina styfbarn.
13. Carl Ejlert von Schantz, son af öfwerst¬

löjtnanten Fredrik Adam von S. och född pä Ingelstads gärd

1774, blef student 1779, magister 1796, prestwigd 12/ 1800,
kyrkoherde i Ullstorp 1806, tilltr. 1807, prost i Ingelstads hä¬

rad 1814, erhöll hofpredikantstitel 1817, transport hit 1 1822,
tilltr. s. &., erhöll transport till Höj 27),, 1829, men dog, utan

att tillträda sistnämnde pastorat, 1 1830. I Höjs kyrkobok
är antecknadt att “han war en lika lycklig predikant som öm
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Fader och Make, samt älskwärd i umgänget,“ med tillägg att
oförklarligt synes hwarför den gode Mannen kom pä den tan¬

ken, att öfwergifwa ett trefligt hem och mänga närboende wän¬

ner samt flytta till Höj, hwilket synnerligen under den swärare

ärstiden har fä behag att erbjuda utom ensamhetens och deß¬

utom är en wida sämre lägenhet.“ Om än sistnämnda uppgift
är felaktig, kan man gerna instämma i undran öfwer Sts sä
wäl som mänga andras flyttningslusta. — Gift 1807 med

Christina Henriksson, dotter af stadskomministern i Ystad

Sam. Henriksson; hon dog i Ystad 1847. Barn: Fredrik

Gustaf, död 1827 i Lund som student. — Carl Joachim
Albert Alexander, f. 1823, phil. mag., kopist i sinans=dep.

Sophia, f. 1816, d. 1830. — Carolina Petronella,
f. 1818.

14. Carl Mathias Winqvist 1830—1851; se wid

Qviinge.
15. Wilhelm Theodor Stenbeck, son af kyrkoh.

Stenbeck i O. Torp, föddes i Qvarnby +, 1805, blef student

1825, prestwigd 7 1830 i Wexjö, kyrkoherde här 7, 1850,
tilltr. 1851.
Gift 1. 1852 med Anna Löfberg, d. 1854, hwars far

war fanjunkare. 2. 1856 m.

Kyrkoherdar i Hammenhög och Hannas.

1.

Jacob Pedersen prestwigdes till komminister här¬

städes 58
112 1577. Pä en hyllningsfullmagt af är 1584 före¬
kommer hans namn utan tillägg af boningsorten, men sanno¬

likt war han dä pastor härstädes.

2. Morten Nielsen war pastor här 1586 och ännu
1600, enligt inskrifter ä socknarnas kyrkokalkar.

3. Christian Hansön nämnes som pastor 1605 och
war det säkert ännu pä 1630=talet. Wid biskopsvisitation 1627
manades klockaren allwarligt till större flit med barnunderwis¬
ningen; wid enahanda tillfälle 1635 war ungdomen icke däligt

underwisad.
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4. Diderich Henrichsön förekommer som pastor här

först i ett dokument af 22/ 1640 och sist i ett af 7, 1650. Pä
ansökning om lönförbättring, bewiljades honom 1640 besitt¬

ningsrätt till en ödejord, utan skyldighet att bebygga den.
5. Rasmus Nielssen, troligen född i Tryde, emedan
han stundom kallas Trydæus, blef prestwigd till pastor härstä¬

des 2, 1651. Han wisade mycken obenägenhet att foga sig

efter den nya ordning, som infördes efter 1680. Dä prosten
Achtschelding 16 Sönd. e. Trin. 1690 höll visitation, upplystes
det, att herr Rasmus wid nattwardsgängar brukade den danska

altarboken, och hans predikan kunde prosten icke fatta eller för¬
stä; inga barn woro tillstädes i choret. Prosten fräntog honom
altarboken och gaf honom allwarliga förmaningar ätt befordra

uniformiteten. Dä dessa icke werkade rättelse, blef herr Ras¬
mus pä hösten samma är inkallad i domkapitlet, men infann

sig icke, ursäktande sig med sin älder och swaghet. Utom of¬
wannämnde förseelser hade han ocksä försummat de föreskrifna

weckopredikningarna och endast hällit en weckopredikan hwarje
mänad efter danska bruket. Ehuru konsistorium fann sig hafwa

fog att suspendera honom, hade man dock medlidande med ho¬
nom i anseende till hans höga älder. I. Greftelius förordnades

att sköta ämbetet. Han begärde 140 daler ärlig lön, hwilket
ansägs wara för drygt, dä pastoratet ef gaf mera än 220 daler.

Dä G. följande äret blef pastor i Gullarp, blef H. Angel vice

pastor härstädes. Dä herr Rasmus wille pästä sig ega nog
kraft att sjelf sköta ämbetet, lät konsistorium hønom weta, att

han borde warit afsatt och wäl ännu kunde blifwa det, om

han opiniastrerade mot konsistorii wälgrundade disposition. Han

dog 2, 1693 wid 76 ärs älder. Hans enka hette Ingeborg;
hon klagade 1693 deröfwer att hon icke kunde fä huswarelse
i prestgärden. Biskopen anmodade häradsprosten att söka jemka

mellan henne och den nye pastorn. Herr Rasmus hade lätit
prestgärden förfalla, och den hade föga utrymme.

6. Holger Angell, prestson frän Ofraby, war infor¬

mator i Grönby prestgärd, innan han 2), 1692 blef prestwigd
till vice pastor härstädes och blef samma eller följande äret or¬
dinarie pastor. Död 7,, 1697. — Gift ls,, 1694 med Metta

Pedersdotter Bering, prestdotter frän Grönby, som blef
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konserverad wid kallet. Barn: Boel, f. 1695. — Gregers

f. och d. 1697.
7. Johan Pehrsson Simmingh. Han war född
uppe i landet och hade warit i grefwe N. Gyldenstolpes hus,

dä han 1695 kom till Skäne för att söka sin lycka. Han tjenst¬

gjorde nägon tid i Ystad, föreslogs i början af är 1698 till
pastor härstädes och utnämndes dertill s. d. Konsistorium wille

gerna stifta äktenskap mellan honom och prestenkan, men som
hon sades hafwa gifwit afslag och han förbundit sig med ett
annat hus, sä begärdes af häradsprosten upplysningar härom
23), 1698. Konsistorium wann sin afsigt, och S. blef gift med

företrädarens enka Metta Bering. Han dog ⅔2 1705; hon
lefde ännu 1721 och klagade att hon icke erhöll nägot under¬

stöd af däwarande pastor. Barn: Elisabeth Brita, f. 1700.

Peter Holger, f. 1702.
8. Michael Sode, prestson frän Glemminge och född

der 7 1677, uppfostrades dels af styffadren, prosten Barfod
derstädes, dels af morfadren inspektoren Jakob Rasmusson i

Baldringe, och morbrodren, prosten Bang i Torrlösa. Efter
skolgäng i Helsingborg blef han student *), 1696 och prestwig¬
des ⅔, 1702 till tjenstgöring wid Ystads S. Petri församling.

1704 blef han vice pastor i Allerum och 27 1707 kyrkoherde

härstädes. Han dog ⅓ 1712 och begrofs i Hammenhögs
kyrka, der en grafsten lades öfwer honom. —Gift

¾. 1707

med Elsa Brock, dotter af kyrkoh. i Halmstad af Luggude

härad Hans B. och född 1681; hon öfwerlefde honom och blef

konserverad wid pastoratet. De hade sonen Johan, som dog

före fadren, och döttrarna Judith och Hedvig Sophia.
9. Erasmus Uppendick, prestson frän Löfwestad,
rekommenderades 1711 af herr Hans Ramel till Gärdstänga
pastorat, dock utan att utnämning fölide, och blef 7 1713 prest¬

wigd till tjenstgöring härstädes samt utnämndes till pastor 7

s. d. Han dog 2s,g 1745 och begrofs i Hannas kyrka.
Gift 1714 med företrädarens enka Elsa Brock. Barn: Mi¬
chael, pastor i Hemmesdynge; oriktigt uppgifwes i stiftsma¬

trikeln af 1842, att han warit pastor här, innan han kom till

Hemmesdynge. — Gerhard pastor i Nättraby. — Doro¬
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thea, f. 1721, d. 1736.

En son och en dotter, som dött i

späd älder, äro begrafna i Hammenhögs kyrka.
10. Otto Hörlin, född 2, 1702 i Kägeröds socken
och son af arrendatorn Nils Märtensson och Elsa Stensdotter

Sommar, sattes som gosse i Lunds skola, men nödgades efter

nägon tid lämna studierna och hjelpa fadren wid äkerbruket.
Först som wuxen karl sick han äterwända till boken. Sedan
han 1723 blifwit student, konditionerade han i 7 är i Hoby i

Blekinge och kallades 1732 till prest af pastorn derstädes, P.

Brock. Först twä är derefter blef han prestwigd i Wexjö 54
1734 till tjenstgöring i Brägarp. 1736 kom han till sin swä¬
ger, kyrkoh. Corvin i O. Sallerup, der han förblef i ellofwa

är. Efter att hafwa blifwit föreslagen till Hammenhögs pa¬

storat och wid walet undfätt de flesta rösterna, utnämndes han
till pastor 2½ 1747. Död 2 1758. — Gift med Lisa Cor¬
vin, dotter af kyrkoh. Wilhelm C. i Runneby. De hade inga

barn, men utöfwade mycken wälgörenhet mot behöfwande släg¬

tingar och flera wärnlösa barn.
11. Georg Unge, född 1716 i Mellby af Albo härad,
der fadren war prost, blef efter skolgäng i Lund och Malmö

student 1734, prestwigdes pä sin fars kallelse 28), 1742, kalla¬
des 1757 till 4de profpredikant i Höxeryd, blef pastor här ⅓2
1758 och dog 7 1766. Enl. Elmgren war han en stor älskare

af spirituosa, men annars en saktmodig man. —Gift

med

Fredrika Hjort, som öfwerlefde honom och blef gift med
prosten Johan Engstedt i Borreby. U. hade tre döttrar, Caisa
Helena, Christina Maria och Lovisa Ulrika.
12. Lars Thulin 1766—1772; se wid Hofby. I Ham¬

menhög ihägkommes han säsom en nitisk och ordningsälskande
man.

13. Joachim Henrik Kröger war son af krono¬
länsmannen Johan K. och Helena Filenia och säledes bror till

kyrkoh. Jakob K. i Silfäkra; föräldrarna bodde i Göinge hä¬

rad. Fadren begärde 1748 ordination för Joachim K., som dä

hade warit student i 13 är och wistades hos pastor i Asum,
Joh. Risberg. Med rekommendationsbrefwet följde Plite till
Högstwördigste Herr Erkebiskopens kiök och hushäld,“ med an¬

hällan att det “nädgunstigt“ mätte mottagas. Detta oaktadt
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wanns icke ordination den gängen. Joachim K. blef magister

i Greifswald 1750, prestwigd “ 1751 till tjenstgöring i Asum,
kyrköherde här 1774, honorarieprost 1788 och dog i sitt 85tte

är ⅔ 1804.— Gift 1. med Petronella Henriksson, hwars

far war kyrkoinspektor; hon dog 2 1801. 2. 1 1802 med

Elsa Maria Gräberg, enka efter stadskomministern Hen¬

riksson i Ystad. Barnlös.
14. Andreas Ramelius föddes i Hörred af Brön¬

nestads socken 2½ 1748; fadren blef sedan pastor i O. Ljungby.
Han blef student 1763, prestwigd ’g 1770, komminister i

—

Glimäkra 1796, pastor här 2), 1805, tilltr. 1807. Död ⅓

1817. — Gift 1. m. Cecilia Dorothea Botsacc. 2. m.
Theodora Böckert. Barn: Anna Katrina, g. m. vice
pastor Heurgren. — Magdalena Sophia f. 1778.

Jo¬

hanna Margreta f. 1780. — Amalia Charlotta f. 1785.
Benedikta, g. m. fanjunkaren Gylling. — Susanna

—

Sophia.
15. Erasmus Jakob Böök, hwars far war pastors¬

adjunkt, föddes i Katslssa 2 1770, blef student ⅔½ 1790,
prestwigd 2½ 1803, prebendekomminister i biskopsprebendet Fjelie

1810 och pastor härstädes 2), 1818, tilltr. 1820. Hans be¬
fordran till Hammenhögs pastorat är i sä mätto owanlig, att

han wann den utan att wara uppförd pä förslaget och utan
att hafwa sökt och erhällit nädig tillätelse att direkte hos Kgl.

Majtt anmäla sig säsom sökande. Förmodligen har B. i för¬
litande pä sin goda lycka ingifwit sin ansökan till K. M. och

föredraganden förbisett, att berättigande till ansökning i denna

ordning saknades. B. utmärktes 1812 med vice pastorstitel och

1830 med prostetitel, men har hwarken gjort sig känd för bild¬
ning, kunskaper eller ämbetsnit. Död 2,, 1849. Ogift.
16. Johan Fredrik Lundh, son af en landtmätare

och född i Köpinge 16, 1809, blef student 1826, magister 1835,
tillf. kollega wid Landskrona skola 1837, wid Ystads skola
1838, prestwigd 1º, 1848, pastor här 17, 1850, tilltr. 1851.

Gift 28,, 1838 m. Henriette Anna Charlotta Smith,

dotter af fabrikören Nicolaus S. i Altona. Barn: Axel Louis
Nicolaus, f. “ 1840. — Waleria Josephina Maxi¬
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miliana Eugenia, f. 2) 1841. — Waldemar Johan

Fredrik, f. / 1842.

Harald Tumi, f. 12 1845.

Skrifter: se Lunds stifts matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Qverrestad och Smedstorp.

1.Swen förekommer som Lprest i Quärstatha“ 1442.

2. Jens Tholleffsvn nämnes i ett tingswittne af är
1472 som “sognepræst i Querstade.“
3. Laurits Nielssen förekommer i dylika handlingar

af ären 1477 och 78 säsom “sognepræst i Quærstad;“ 1493
nämnes han äfwen “Degn i Ingelsta herred.“
4. Knut uppgifwes hafwa warit pastor här 1550.
5. Söffren Jenssen, pastor i Smedstrup och Querre¬

stad, har '' 1578 undertecknat ett köpebref.
6. Christian Pedersen Saal dog i Lund 27 1585

och begrofs i S. Dionysii kapell i domkyrkan, hwarest en sten

lades öfwer honom.
7. Söffren Nielssen skall warit född i Köpenhamn,
blef 1601 eller 1602 pastor härstädes och dog 1641 wid 60

ars alder. Han skall alltsä blifwit pastor wid 20 des älder.

Wid biskopsvisitation 1627 befanns allt wara i god ordning,
och 1635 kunde ungdomen icke allenast katechesen wäl, utan

beswarade äfwen flera andra ’theologiska frägor.“ Pastor och
hans hustru berömmas för sin gästwänlighet. Han gick prosten

Bertil Knutsson tillhanda i ekonomiska mäl, t. ex. hästhandel,

säsom man finner af dennes bref. Enligt en grafstensinskrift
war Söffren Nielsen gift i 39 är, men hustruns namn är icke

kändt. Sonen Anders war pastor i Söfde; dottren Karine

ar begrafwen i Genarps kyrka.
Jens Lauritzön, som i tre är warit herr Söffrens medtjenare,

men blifwit förbigängen wid pastoratets tillsättning efter honom,
anhöll 1, 1641, Lpaa det Guds ære i hans hellige Menighed

for hans sande börn maatte bliffue ved mig uverdig propageret,“
hos K. M. om nägon annan befordran, utlofwande, om sädan
wanns, belöning ät konungen i de rättfärdigas uppständelse.
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8. Päl Assarsson Bi l. Paulus Ahasveri Melissus
war son af Ahasverus Bi, pastor i Biergrot, Olum och Tun¬

num i Jutland; modren hette Karna Pälsdotter och war syster

till kyrkoh. Fredrik Pälsson i Söfwestad. — Päl Bi blef 22/,

1641 wid 26 ärs älder pastor härstädes och dog 2 1644 samt
begrofs i Querrestads kyrka. — Gift 1642 med Brigitta
Ludvigsdotter Munthe, som uppgifwes hafwa warit dot¬
ter, men säkert war syster till Otto M., pastor i Ingelstorp.

Hans kusin Päl Andersson, sedan pastor i Grönby, skref verser
wid brölloppet. B. Munthe blef äfwen gift med sin förste mans
twä närmaste efterträdare.

9. Isac Pedersen, son af Peder Tygesen, pastor i
Mellby af Albo härad, blef student 1640 och 1644 “, pastor

härstädes, gifte sig med företrädarens enka Brigitta Munthe
och dog 1655, efter den 17 Juli, dä han befinnes hafwa un¬

derskrifwit en hyllningsfullmagt. Sonen Ludvig blef pastor
i Skärbv. Enkan war inom ett är efter herr Ifaks död omgift

med hans efterträdare.
10. Nils Poffuelsön Praell, son af en kyrkoherde

pä Seland och född ' 1625, sattes i skola i Köpenhamn 1639
och i Roskild 1644, blef student i Köpenhamn 1649 och, efter
kallelse af hofmästaren Jochum Gersdorf, prestwigd 27/,, 1655

till pastor här samt installerad ½ s. ä. af prosten Christen

Knutsson i St. Köpinge. 1685 2, anbefalldes pastor i Stiby

att förrätta gudstjensten i Smedstorp; N. Prael hade troligen

dä nyß aflidit. — Gift 1. 1' 1656 med Brigitta Munthe,

som dog 1667 efter att hafwa födt honom en son, som dog ung,
och en dotter, som blef gift med Sigw. Jul, pastor i Norrhwid¬

dinge. 2. ½, 1668 m. Margreta Uppendick, dotter af

handlanden Jöns Torsson i Ystad och Anna Iakobsdotter;
hon kællas Uppendick efter modrens förre man, Peder U. i

Ystad. I detta äktenskap föddes en son och en dotter. Dottren

blef gift med fadrens efterträdare.
11. Oluf Nogge, son af borgmästaren Anders Olofs¬

son och Lena Henriksdotter, föddes i Christianstad 1653, blef
student 1670, rekommenderades 1685 af Hans Wachtmeister till

Sörby pastorat och föreslogs 1686 till pastor härstädes. En¬
ligt konsistorii bref 1, 1686 skulle rektorn i Ystad Christopher
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Ring och studenterna O. Rogge samt P. Castanæus alla pä
en söndag eller en annan dag predika i Qverrestad i närwaro

af prosten Achtschelding, som egde att bestämma ordningen dem
emellan. Sedan predikningarna blifwit slutade, skulle prosten

läta kyrkowärdarna och sexmännen votera. Han älades att

med Vredelighet, prudence, flit och dexteriter förrätta ärendet,

sä att ingen partiskhet singe ega rum; sädant borde sä mycket
mera förekommas, som det skulle lända honom sjelf till des¬

honneur och gifwa ett förargeligt exempel i hela landet. Pä

det “all calumniandi ansa illwilljandom betagas mätte,“ borde

prosten, som sjelf war beslägtad med förra presthuset och alltsä
kunde “sä mycket bättre wara uti mißtanka,“ till sitt biträde
wid walet medtaga kyrkoherden Wättringh i Ingelstorp. R.

erhöll församlingarnas kallelse och prestwigdes 17 1687 till

pastor härstädes. Han dog efter längwarig sjuklighet 2), 1702
och begrofs i Qverrestads kyrka. — Gift ½3 1687 med före¬
trädarens dotter Brigitta Prael. De hade en son och tre

döttrar, hwilkas öden äro okända.

12. Olaus Hindbeck, son af borgaren Mäns Ols¬

son och Bodela Nilsdotter, föddes i Malmö 12), 1671, gick i
skola i nämnde stad, blef student 1690, konditionerade pä flera

ställen, bland andra i Trelleborg hos prosten Bagger, prestwig¬
des 1' 1699 till komminister hos biskop Steuchius, hwarjemte

han skulle informera biskopens son Elof Steuch och förre bisko¬
pens son Carl Papke. Hes dubbla tjenstgöring belöntes med
tidig befordran, dä han 2½ 1703 blef pastor härstädes. Han
installerades ⅓ s. d. af biskop Steuchius. Ar 1724 anhöll
kapellanen wid S. Marie församling i Stockholm Petrus Myra

hos domkapitlet i Lund, att blifwa föreslagen till det efter sal.
kyrkoherden Olof Hindbeck lediga Qvarnby och Smedstorps

pastorat. Domkapitlet swarade, att intet sä benämndt pastorat

fanns i Lunds stift, att kyrkoherden Olof Hindbeck i Qverrestad
war i lefwande lifwe och icke weterligen beswärad af nägon

sjukdom, samt att ingen brist pä sökande af stiftets infödingar
wore förhanden, hwarföre Dmnus Myra kunde söka sin fort¬

komst i det stift, hwartill han hörde. 1727 war H. riksdags¬
man och blef s. d. 2½ häradsprost. Han dog 2 1729 och
begrofs i Qverrestads kyrka, hwarwid predikan hölls af profes¬
IV.
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forn, sederm. ärkebiskopen Iakob Benzelius, som mycket berömmer
den astidnes gudsfruktan och ämbetsnit. — Gift 1. 1705 med
Elsa Sommar, dotter af kyrkoh. Daniel S. i Huaröd och

förut gift med kyrkoh. Berntz i Borreby. Uti femärigt äkten¬
skap hade H. med henne twä söner och en dotter; ena sonen,
Daniel, öfwerlefde fadren och blef pastor i Silfäkra. 2. 1711

med Cecilia Liebman, dotter af prosten Turo L. i Christi¬
anstad. I deras sjuäriga äktenskap föddes twä söner, hwilka

dogo före fadren, och twä döttrar, af hwilka den ena blef gift
m. fadrens efterträdare, den andra med prosten Sommar i In¬

gelstorp. 3. 1719 med Anna Christina Enners, som öf¬
werlefde sin man. Detta äktenskap war barnlöst.

13. Ove Ludevich, son af apothekaren Christopher L.

och Katrina Nicolai, föddes i Carlshamn 29 1704, blef ma¬

gister 1726, gjorde derefter en utrikes refa, prestwigdes 27,4
1728 till tjenstgöring i Carlshamn och blef 2), 1730 pastor

härstädes, tilltr. 1731. Han dog 7 1749 och begrofs i Qverre¬

stads kyrka. Biskop Engeström höll likpredikan öfwer honom.
Gift med företrädarens dotter Elsa Sophia Hindbeck,

som dog 1772 wid 60 ärs älder. Deras enda barn war Olof
Christopher, som blef magister och prest, men wann ej be¬

fordran till pastorat; han tjenstgjorde i Ingelstorp och war

gift med C. E. Ostman, prostdotter frän Löderup.
14. Jonas Graméen war född i Carlskrona 1 1713,
enligt en uppgift 1715. Fadren war arklimästare; modren hette
Ingrid Bokelund. — G. blef student 1730 och magister 1738

samt prestwigdes 1741 2,, pä kallelse af amiralitetspredikanten
Wikander. Sedan blef han prebendekomminister hos biskopen,
kallades 1747 till fjerde profpredikant i Glimäkra, hwilket af¬
slogs, och utnämndes 1750 till pastor härstädes. Död ½ 1776.

Han skall hafwa haft goda kunskaper och ämbetsgäfwor, men
warit mycket beswärad af sin stora fetma. Hushällningen öf¬

werlämnade han ät sin hustru, som skötte den bra. Hon war

prestdotter frän Christianopel, hette Beata Cecilia Abelin,
blef gift med Graméen i Lund 18, 1750 och dog 1791 wid 74

ärs älder. Aktenskapet war barnlöst.
15. Even Bergström, f. 2 1726 i Riseberga, der
30) hy
fadren Johan B. war pastor, blef student 1741, prestwigd
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1753 till tjenstgöring i Orkelljunga, magister 1754, titulerad

kgl. hofpredikant 1770, kyrkoherde här 1777 2. Död ’o

1786. Han skall hafwa warit omättligt tjøck och fet. — Han
gifte sig 28), 1781 med sin piga Helena Galander och hade
en son, wid namn Johannes. Hon dog i Malmö 1802.

16. Carl Fredric Nyman. Han har sjelf uppteck.
nat det mesta af hwad här anföres om hans lefnadslopp. Han

föddes i Hellestad 1f, 1745. Fadren, som war volontär wid

Hamiltonska rogementet, öfwergaf fäderneslandet i anledning af
nägot bärleksäfwentyr; modren flyttade till Lund, der sonen sat¬

tes i skola. I sin medellöshet ämjöt han hjelp af flera, isyn¬

nerhet adjunkten Fröling och prof. Sommelius. 1760 blef han

student, efter att hafwa i examen för prof. Laurel beswarat
den frägan bland andra: huru mänga gudar sinnas ? hwarwid

han med swävighet lunde qwäfwa sitt löje. 1769 prestwigdes

han till huspredikant hos öswerste Barnekow pä=Tosterup. För¬
gäfwes önskade han 1779 anstälining wid skolan i Lund; i

stället sändes han till Akarp säsom vice pastor. Detta förord¬
nande wittnar om domkapitlets förtroende till N., men tjenst¬

göringen war beswärlig i anseende till det religiösa swärmeri,

som inom pastoratet war rävande (jfr. 1. 194 f.). N. dispu¬

terade wäldeligen med dem, som pästodø sig ej behöswæ Skriften,
utan hafwa nog af sitr eget inee ljus, och lyckades am ärerställa
fred och lugn. Af domkapitlets protvkoller synes att. N. 1785
begärde en mänads tjenstkedighet för pastøralexamens under¬

gäende. Den bewiljades icke, men han förekallades likwäl rill
examen och bestod deri med heder. Han hade anbud af pastorat
med wikkor af konsøwvation, men afslog det. Kallad till fjerde

profpredikant i Qverrestad utnämndes han 19 1788 till pa¬

stor härstädes. Kungen ämnade detta pastorat ät en anman
och wille till erfättning utnämna N. tilb ett pæstorat wid norrska

gränsen, mem dä nägon etinrade, att ej allønast N. fätt bum¬
gens löfte om Qverrestad, utan att äfwen dettæ pastorats in¬

wänare fästat sig med sitt förtroende wid N., säyttrade kungen:

Nä, Nyman mä dä hafwa Qverrestad. Pastoratet tillträddes
1789. Dä N. engäng pä hösten 1795 war i annexförsamlin¬

gen och höll husförhör, blef det honom berättadt att prestgärden

stod i ljusan läga. N. fortsatte förhöret, anseende det wara
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för sent att skynda till hjelp. Efter förhörets slut bad han
skämtande om lite mat, emedan han ej wißte om han hemma
hade nägot att äta. N. ihägkommes säsom en allwarsam och

hederlig man. En af honom utgifwen predikan är af bibliskt¬
christligt innehäll. Han erhöll 1800 prostetitel och dog 22
1818.— Gift 1 1789 med Ulrika Möller, prestdotter frän

Glemminge. De hade inga barn.
17. Johan Bergelin, köpmans=son frän Carlshamn
och född der l,, 1770, blef student 1787, magister 1793, kol¬

lega wid Ystads skola 1796, rektor wid samma skola 1810 i
2o

prestwigd 2½, 1812, kyrkoherde här efter extra ansökning 2,
1819. Död 1 1826.— Gift 1820 med Margreta Sophia

Corvin, köpmansdotter frän Carlshamn. Aktenskapet war

barnlöst.
18. Olof Jönsson, bondson frän Ljungby, född 12
1778, blef student 1796, prestwigd 2½ 1806, extraord. ba¬
taljonspred. wid flottan 1809, ätföljde s. d. flottan säsom ex¬

peditionspredikant, blef 1811 pastor wid skänska hufarregementet,

ätföljde armeen under fälttägen i Tyskland och Norge 1813

och 1814, blef pastor här 29 1827, tilltr. 1829. Död ⅓
1835. — Gift med Clara Loven, dotter af plantagedirektören

Johan Loven och K. M. Herlin. Hon blef sedan g. m. pro¬

sten Bolméer i Tryde. Med I. hade hon dottren Carin, f.
29), 1830, g. 1850 m. löjtnant Seip frän Norge.
19. Georg Fredrik Hollenius, son af handl. Abra¬

ham H. och M. H. Lindberg, föddes i Malmö 2 1797, blef
student 1815, prestwigd l 1820, kollega wid Malmö skola

1821, pastor här 2), 1836, tilltr. 1837, honorarieprost 1852.
Gift º 1835 med Anna Katrina Areskoug, dotter
af kyrkoh. Johan A. i Slägarp. Barn: Johan Fredrik, f.
29), 1838. — Georg Lorenz Edward f. ¾ 1841.

Georg Abraham Emil, f. 1) 1844. — Georgina Ma¬

ria, f. 22, 1846.
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Kyrkoherdar i Östra Herrestad och Ingelstad.

1. Erasmus Matthiæ blef +), 1567 prestwigd att

wid förefallande behof tjenstgöra i Ingelstad och Herrestad.
Namnet förekommer pä en hyllningsfullmagt af är 1584, dä
han troligen war pastor härstädes.
2. Lauritz Jörensen, som 1610 underskrifwit en

hyllningsfullmagt, skall warit pastor här 1604—1626. I V.B.
nämnes ingen annan pastor här än herr Lauritz.
3. Johannes Andreæ uppgifwes hafwa warit pastor
här 1627—1640, men ätminstone det sista ärtalet är felaktigt.
Sä wäl 1627 som 1635 war biskopen wid visitationerna belä¬
ten med tillständet i församlingarna.
4. Erik nämnes i en kapitelsdom af är 1636. Kanske

är han den Ericus Canuti, som i stiftsmatrikeln af är 1842

förekommer utan tidsuppgift.
5. Johannes Severini Backagrius prestwigdes

till pastor härstädes 19 1640.
6. Johan Lauritson som äfwen kallas Johannes Tin¬
chelius Coronensis och torde warit frän Landskrona, uppgif¬

wes hafwa blifwit pastor härstädes 1643.
7. Jacob Marckursson Boldeviin prestwigdes

till pastor härstädes ⅓ 1645. Han war ett original, hwars

bildning och moralitet torde wisa sig af det följande. Hans
hustru Anna Faddersdotter beklagade sig 1664 inför domka¬

pitlet öfwer den härda medfart, som hon mäste uthärda; under
sitt 11=äriga äktenskap hade hon icke haft nägon god dag; hon
hade länge med tälamod dragit sin börda, men slutligen hade

hon 1662 beklagat sig för biskopen, dä biskopinnan ocksä besett

hennes lekamen och kunde bewittna, huru illa hon blifwit be¬

handlad. Hennes man hade derefter inför altaret i Lunds dom¬

kyrka lofwat henne ett ärligt och kärligt äktenskap derefter och

sagt sig wilja derpä annamma nattwarden med önskan att han,
om ej löftet hölls, mätte annamma den ewiga fördömmelsen.

Hon hade derpä följt honom hem, men blifwit lika illa be¬

handlad som förut; nu önskade hon att blifwa skiljd frän ho¬
nom för den dagelig forbandelse, forhaanelse, trusel, hug og

slag, som han pä henne föröfwade. Hon klagade ock att han
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genast efter deras bröllop fräntagit henne brudkläderna samt

sedan pä 11 är endast gifwit henne en skinnpäls, en skinntröja,
ett hlätt siltskjört och en gemen klädeströja; för öfrigt hade

hennes slägtingar försett henne med nödiga kläder. Han för¬
säkrade, att han aldrig behandlat sin hustru illa; han hade
twärtom länge med patiens fördragit henne; han yttrar ’jag
beder huer erlig mand och qvinde ynche mig for snigelig och

suigelig gifftermaal, som jeg uchristeligen beengstes med, at der
icke böer saa handles med itt beest, som hund handler med mig,
der icke glædes med Abigails dyd, Esthers fryd oc Susannæ

kyskhed, men begredeligen bedröfwes med Dalilæ fallsched, Mi¬

chals spoedskhed oc Vasti stolthed, saa huer upartisk, som ret¬

sindeligen vill examinere hendes letsindige idret mod sin mand,
kand se dend ofverilende Uret och vederstyggelig ofverlast mig

scheer till mit Embedes foragt, mit Ecteschabs forstyrring och
Nerings forhindring. — Hun hafwer aldrig giffuet eller gaffuet

mig saa meget som en kraffue eller it torreklæde, enddog jeg
iche sich en schilling med hende, men stor bor och gielld imod
hendes söede snach; hafwer och taget meget fraa mig.

Hvordan hun mig haffuer foragtet, forlat, skadet, efterstræbet,
forfuldt, sveget och vanæret er saa yncheligt, at jeg yndsker huer
Mand pocte sig for bedrageligt giftermaal, thy det er större ont
end beskrifves kand. Iag, hindis ugudelighed imod Ordet och

Sacramenterne er grueligt O huor er den Ven, som tröster mig
igen? Gud naade mig at ieg saa mig iche bedre forl Ogifter¬
maal, naar du monne suige, da giör du Jammer och tuist til¬

lige. Huer erlig karl see sig. i speill och vocte sig for at tage
feil. Men till Sagens gemeß sättes i Rette, effterdi Ordi¬
nantzen slutter om Schendegieste, volldsfolche, Guds ordes forag¬
tere, om Anne Faddersdatter, som en hederlig Mand for Guds

sandheds och Offrigheds trofastheds schylld haffuer ofte paaskjendt
uden schylld och bröde och saa hact forgrebet sig imod Ordet, at

hund siunis synde imod dend hellig Aand, icke böer effter Or¬

dinantzen oc deßlige at pligte“ m. m. Han blef suspenderad i

slutet af är 1664 och saken förewar wid landemötet Ps 1665,
dä han dömdes, att till Ystads hospital följande michaelis tid
erlägga 20 daler; om han ej pä bestämd tid erlade denna sum¬

ma, skulle han plikta dubbelt eller ’suspenderas ab officio och
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tilltalas pä hans kall;“ emedan hon ej utan lifsfara kunde

wara hos hvnom, skulle han genast utlämna hennes gäng= och

sängkläder samt ärligen gifwa henne 100 daler till hennes un¬
derhäll. Derefter lefde Boldeviin ensam och, som det will sy¬
nas, rätt ruskigt. Elmgren omtalar, att han pä ena sidan om

sin kammare hade stall för sin häst och pä den andra en hö¬

lada. Genom gluggar pä wäggavna kunde han i kammaren

hemta hö frän ladan och lägga det i krubban ät hästen. 1680
önskade han befordran till bättre lägenhet, kallande sig “en for¬

knused eenlig præstmand“ och bedjande om “forfremmelse til

Bedre Bröd effter min lange tjeniste, at jag fattig, Eenlig
Mand kund nyde mine Studeringer.. till frydesom

Bröd och dydesom giftermaal.“ 1696 begärde han sammanskott
af brandstodshjelp och sick äfwen löfte derom, hwilket likwäl äter¬

togs, dä det befanns, att den skada han lidit war obetydlig och

att han icke war sä obemedlad, att han behöfde understöd. 1693

fick han presterligt biträde. I synodalprotokoll 1697 heter det:
ldiscurrerades om Hrr Boldevin och befans för kyrkioherdens

sällsamhet en stor confusion i kyrkiosaker, föruthan deß lefwerne
mycket förargeligt, sä at nödigt befanns förordna en ordina¬

rium pastorem. Detta skedde kort derefter; husesyn hölls i
December s. d. Mähända war B. dä redan afliden.

8. Carl Dahlgren, född i Linderäs socken i Oster¬

göthland 1664, prestwigdes 1 1690 till komminister i Borgeby,
responderade wid prestmöte s. ä., blef 1697 pastor i S. Olof,
men transporterades s. ä. till O. Herrestad, der han 1698 in¬

stallerades. En wid namn Nils Andersson klagade 22), 1698
i domkapitlet, deröfwer att han blifwit slagen af Dahlgren;
de hade mött hwarandra pä landswägen mellan Dahlby och
Lund, och, ehuru Andersson hällit undan för D., hade denne
lupit efter honom och “med ett skadeligt gewär, med nampn

hökrok, som war af järn, slagit honom mänga skadeliga sär i
hufwudet, af hwilka han led stor pläga;“ D. hade deßutom
brukat mänga otillbörliga och olofliga skälsord,“ och ehuru
Andersson, som kunde gjort motständ, men det icke wille, bbru¬

kade bönen, fann han likwäl ingen näd och mildhet“ hos D.
Denne förnekade alltsammans, försäkrande att han omöjligen

kunde wägat att gä frän de yra hästarna och att han endast
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haft en liten tagelgissel i handen. D. blef häradsprost i Maj
1725 och dog +. 1727.—Gift

med Anna Sophia Rusch,

f. i Landskrona 1672.
9. Carl Ulrik Wettersten, f. 27, 1693, prestwig¬
des till tjenstgöring i Carlshamn 2 1724 och blef pastor

härstädes 1728, tilltr. 1729. Dä konsistorium försport, att

hemliga andaktsöfningar höllos pä Gersnäs, erhöll W. upp¬
drag, att skaffa närmare underrättelser derom, men skulle ej
yppa att han fätt sädant uppdrag. Ej blott pietism, utan ock
Dippelianism hade fätt insteg pä denna ort. Dippel uppe¬

höll sig en tid pä Ingelstads gärd (se I. 139). W. dog 7
1742; han är begrafwen i Herrestads kyrka. Han efterläm¬

nade enka, hwars namn ej är kändt. Sönerna Jöns och

Hans Christian blefwo kyrkoherdar, den förre i S. Willie,
den sednare i Skärby. Isak W., hwilken 1753 dog som kol¬

lega wid Carlshamns skola, war mähända ocksä son af pastorn

i O. Herrestad. Dottren Ulrika Helena f. 1734, blef gift
m. borgmästaren Niklas Cervin *) i Helsingborg 1770, d.
1771.

10. Lars Lefgren, bondson frän Klörup af Slägarps

pastorat och född 2,, 1691, erhöll sin första underwisning af
en student, wid namn Vietius, hwilken som informator uppe¬

höll sig pä gästgiswaregärden i Klörup och sedan blef pastor
i Högestad. 1706 sattes L. i skola i Malmö. Under kriget

1709 mäste han ätergä till bondarbetet, men kom 1710 äter

till skolan, blef student 1713 och prestwigdes Y 1721 pä kal¬
lelse af prosten Rönbeck i Ystad. Dä denne nägra är derefter

flyttade till Helsingborg, följde L. med honom dit. 1733 an¬
mälde han sin önskan att blifwa missionär i Lappmarken, ytt¬

rande derwid, att man swärligen kunde winna nägon befordran
med godt samwete. L. war för samwetsgrann för att söka sin
lycka genom olofliga medel, och länge sick han wänta pä be¬

fordran. 1734 blef han vice pastor i Slägarp under kyrkoh.
Floræi suspension. Dä hans tjenstgöring der 1738 upphörde,
iutygade domkapitlet, att han med mycken flit äterställt skick och

*) Niklas Cervin war borgmästareson fr. Carlshamn och sonson af
Elias C. past. i Fulltofta.
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ordning inom detta wanwärdade pastorat. L. äterwände till

Helsingborg, der han tjenstgjorde, tills han, efter att hafwa
warit prest 21 är och warit föreslagen till befordran tio gän¬
ger, blef pastor härstädes i Nowember 1742. Han war en

stilla och gudfruktig man och ansägs hysa nägon benägenhet
för pietismen. Död 15, 1766. — Gift 1732 med Ingefred
Matz, som öfwerlefde honom. De hade inga barn.
11. Nils Kruse, son af en holzfurste pä Gottland och

född i Christianstad 1720, blef student 1740, prestwigdes till

tjenstgöring i Ystad 2/ 1749, erhöll klockarelägenheten i Kjell¬
storp 1752 och blef ⅔h, 1767 pastor härstädes, ehuru föresla¬

gen i tredje rummet och kallad med endast fä röster. I. G.
Callman (se II. 122.) war fjerde profpredikant och hade de flesta
rösterna. K. installerades 2 Sönd. e. Trin. 1768 af biskop

Engeström. Död *jg 1771. Kyrkoherden Thulin i Hofby höll

wid begrafningen predikan öfwer Mich. 7: 9. — Gift 1. 27
1752 m. Ulrika Fors, f. 1718, d. 1765, dotter af prosten

Erik F. i Nyköping och Anna Katrina Lithovia. De hade tre
barn, bland hwilka endast sonen Erik som blef pastor i Brön¬

nestad, öfwerlefde föräldrarne. 2. ° 1766 med Maria Oh¬

man, troligen dotter af komministern i O. Torp Peter O. I
detta äktenskap föddes ock tre barn, af hwilka de twä dogo tidigt.

12. Andreas Stobæus Barfoth, f. 27, 1715. i
Skurup, der fadren war kyrkoherde, blef student 1729, magister

1741, prestwigd s. d., kyrkoherde härstädes 1773 och dog 1774,
utan att hafwa tillträdt pastoratet.

13. Knut Nikolaus Riis, skäning, blef student 1744,
prestwigd 1,, 1754 till tjenstgöring i Nöbbelöf, war 1768,

dä han responderade wid prestmöte, komminister i Stäfwie, blef
pastor här 1774, titulär prost 1785 och dog 7 1801. — Gift
1. med Christina Maria Hahne, prestdotter frän Nöbbe¬

löf af Ljunits härad, f. 1741. 2. 1794 med Greta Johanna

Berghman, som sedan, blef gift med N. Ekelund, pastor i
Borlunda. Hon war dotter af en tullinspektor i Cimbrishamn.
14. Johan Lindstedt, trädgärdsmästareson frän Ljung¬

by och född 2 1745, blef student 1764, prest 2' 1771, pa¬

stor härstädes 7 1802, tilltr. 1803 och dog 1 1823. — Gift
1. ½ 1786 med Eva Lucia Holm. Barn: Erik Peter,
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f. 1787, d. 1854, kamrer wid länekontoret i Malmö. Ka¬

trina Ulrika, död som barn. Johan Gabriel, f. 1791,
kapten wid norra skänska infanteriet. 2. 1) 1803 i Norr¬

hwiddinge med Katrina Sophia Kjellman. Barn: Hed¬
wig Sophia f. 1805. Benedikta Ulrika f. 1808. An¬

ders Olof, f. 1810, arrendator af Danwiks qwarn i Stockholm.
15. Erik Mathias Billing Elers, son af pro¬

sten Lars Billing i Igelösa och född der 27, 1772, blef stu¬
dent 1788, magister 1802, prest 1º, 1799, pastor här 7 1824,
tilltr. 1826. Han war ytterst enfaldig. Död 27,, 1828.
Gift med Johanna Holm, dotter af prosten Samuel Holm

Carlsson i N. Swaluf. De hade inga barn.
16. Swen Agerlin, son af en bruksegare och född i

Ostra Lyngby & 1765, blef student 1785, prestwigd 1795,
pastor härstädes ? 7. 1830, tilltr. 1831. Om honom kan sä¬

gas detsamma som om företrädaren. Död 21 1839.
m. Annette Engström. Barn: Johan Albrekt.—

Gift
An¬

nette Louise. — Charlotta Dorothea. —Sophia Al¬
bertina.

17. Carl Wilhelm Douzette, son af en chirurg
och född i Jönköping ha 1771, blef student 1795, prestwigd

i Lund 1 1800, erhöll indigenatsrätt i Lunds stift 1810 och

tjenstgjorde derefter pä mänga ställen, wanligtwis säsom vice

pastor, ehuru saknande förmäga att skrifwa en sammanhängan¬
de mening. Wid 67 ärs älder undergick han pastoralexamen

utan att kunna läsa hebreiska eller grekiska innantill, blef ⅔
1840 pastor härstädes, tilltr. 1841. Död 1843. — Gift med

Ulrika Lovisa Nykiörek, hwars fader war prest och klor¬

f.
kare i Höja; hon dog 1841. - Barn: Frans Johan,
lsg 1817. — Laurentia Elisabeth, f. 2½, 1808.— Char¬

lotta Maria, f. 23 1814.
18. Ake Petter Malmqwist, son af en qwarnegare

i Malmö och född der 2, 1793, blef student 1814, prestwigd
1819, kyrkoherde här ⅓g 1844, tilltr. 1846. — Gift *
1846 m. Cecilia Elisabeth Hultman, dotter af garfwa¬
ren Johannes H. i Helsingborg och Gundela Gottschick.
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Kyrkoherdar i Tryde och Spjutstorp.

1.

Tholuff nämnes i ett tingswittne af är 1475 säsom

prest i Tryde och dekan i Ingelstads härad.

2. Jens Tholoffsen, troligen den som 1472 war
pastor i Qwerrestad, förekommer som prest i Tryde och dekan
1477.
3. Jens Trolsson, nämnes som pastor här 1490.

4. Nils och 5. Michael nämnas utan tidsuppgift,

och6. Pehr med är 1540.
7. Alexander Andersön, som skall warit här redan

1557, har 1584 underskrifwit en hyllningsfullmagt.
8. Jacob Ollssen war pastor här 1610.

9. Jens. En sä benämnd pastor hürstädes nämnes i

V.B.
10. Nielß Rasmussön skall warit här redan 1616
och war pastor ännu 1648, troligen till 1655. Enligt V.B.

hade han warit kapellan och skolmästare i Cimbrishamn. Der
yttras: “Huru och genom hwilka medel han erhällit kallelse, mä
prosten weta.“ En adelsdam, Katrina Thott, klagade att han

swikit sitt gifna löfte att äkta en af hennes pigor. Wid visi¬
tation 1627 war biskopen ej beläten med ungdomens christen¬

domskunskap; pastor och klockaren uppmanades till sstörre flit.
1631 war biskopen en natt öfwer hos herr Niels, som kallas

en enfaldig man och war ytterst fattig. Prestgärden war sä

förfallen, att man der icke war skyddad för snö och regn. 1635
befanns klockaren wara försumlig, men ungdomens kunskap war

likwäl hjelplig. Krabbe=familjen erhöll 1650 patronrätt till

Tryde pastorat.
11. Jacob Jörgenssen, som war född i Haderslev,
blef prestwigd till pastor härstädes ' 1655 och war det till

1674.

12. Niels Christophersson Londin, som war

son af Christopher Mänsson, akademifogde i Lund och dom¬

kyrkans förwaltare, blef 1672 pastor i N. Rörum, men för¬
flyttades 1674 derifrän till Tryde, dä han ej wille gifta sig
med prestenkan i N. Rörum (se III. 46.). Han skref i all sin
tid nära nog ren danska. Död 1,g 1699, efterlämnande enka
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och flera döttrar; dessa blefwo gifta, men ej med prester. Un¬
der Londins sista tid, predikade en student, wid namn Petrus
Hahn, härstädes, och efter Les död synes här hafwa warit en

prest benämnd Johan Johansson. J. H. Gyllenpalm begärde
27, 1700 att biskopen wille föreslä ven Guds man till predi¬

cant uti den aflednes ställe till Tryde kall, som kunde lända
Gudi till ähra och församblingen till salighetsupbyggelse.

13. Josephus Bolmstadius, bondson frän Bolmsta
i Smäland, föddes ½,, 1669. Hans fader skall hafwa under
modrens swära och längwariga födsloarbete lofwat att upp¬

offra det wäntade barnet ät Herrans tjenst, hwarpä förloßnin¬

gen genast försiggick. Wid tio ärs älder kom Joseph B. till
Wexjö skola, tillbragte der och pä gymnasium 12 är och blef

derefter student 1691. 1694 1, blef han af biskop Wirænius

prestwigd till tjenstgöring i Christianstad och utnämndes 1700
till pastor härstädes. I ett bref af är 1711 yttrar han, att

hälften af gärdarna i pastoratet woro öde och att de qwarwa¬

rande äboarne icke till hälften kunde besä sin jord. B. dog 2º
1739, efter att nägra är förut hafwa afstätt pastoratet ät sin

son. Till text för predikan wid hans begrafning walde han
sjelf Pf. 71: 5, 6., hwilka ord han ofta med rörelse uttalat för
att styrka sin tro pä den gudomliga kärlekens omwärdnad.
Gift 1. med Elisabeth Aquilonia, prostdotter frän Löde¬

rup; hon skall förut warit gift med en prest i Tryde, men om

det warit pastorn Londin eller den ofwannämnde Joh. Johans¬

son, uppgifwes icke. Med B. hade hon tre söner och en dot¬

ter; de twä sönerna öfwerlefde fadren och blefwo kyrkoherdar,
den ene i W. Wram, den andre i Tryde. 2. 1 1714 med

Botilla de Fine, som dog omkr. 1733.
14. Jakob Bolmstadius, son af företrädaren och

född här + 1707, sattes 1721 i Lunds skola, blef student
1724 och prestwigdes pä fadrens kallelse 1 1729. Tre är

derefter öfwerlämnade fadren ät honom hela pastoralwärden och

sedan en uppkommen fräga om patronrättigheten blifwit af¬
gjord, erhöll han 1736 fullmagt pä pastoratet. Med anledning

af bref frän biskopen upplyste B. ⅔g 1740, att inga bland

hans ähörare plägade deltaga i olofliga religionssammankom¬

ster hos skräddaren Lindeqwist. Denne, som pä ett ärs tid
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bortlagt att supa och swärja samt läste Guds ord och söng
Mose och Lamsens wisor“, pästods nu försumma sitt handt¬

werk och hälla konventiklar. Man igenkänner de ännu i dag
wanliga omdömena om Uäfarna.“ B. dog 1, 1744. — Gift

2s1a1732 med Petronella Blanxius prostdotter frän
Osterslöf, f. 1709, efter Bolmstadii död gift med prosten

Roos i Röddinge. Med B. hade hon 8 barn, af hwilka tre
söner öfwerlefde fadren och en dotter föddes 6 weckor efter

hans död.
15. Alexander Ingelsten, f. 1690, gick i Christi¬

anstads skola och omnämnes som student 1716, dä han Präkat
i nägon widlyftighet“ i anledning af konungens päbud att

häglösa studenter skulle tagas till ’gardies=busfar.“ Likwäl
blef han 2 s. d. prestwigd. Till en början tjenstgjorde han

iStoby, men kom sedan till Ystad, der han 29), 1729 blef

skolrektor. Wid prestmöte 1732 war han respondens och blef
3

1745 pastor härstädes. Död 2 1751. — Gift med Ma¬

riana Donner. Genom detta äktenskap war han beslägtad

med prosten Häkan Lacander i Ystad, men dä han kallar den¬

ne prost för swärfar, sä torde han sedan warit gift med en

dotter till honom. Sonen Carl Häkan omnämnes som stu¬
dent 1745.
16. Zacharias Arsenius, prestson frän Bästad, föd¬

des der 7 1723, blef student 1739, prest l 1746 och tjenst¬

gjorde derefter i Allerum till 1751, dä han sändes till Tryde

i egenskap af nädärsprest. 1753 2), bewiljades honom full¬
magt à detta pastorat. 1759 kallades han af ryttmästaren ba¬

ron Rudolf Wilhelm Coyet till fjerde profpredikant i Ifwetofta.

Han skall warit en rättskaffens man och wäl begäfwad prest;
ocksä hade han bildat sig i en god skola, hos kyrkoh. Sundius i
Allerum. För öfrigt war han en dälig hushällare och mycket

fattig. Han blef slagen af en yr häst och dog deraf 1773.
Gift m. Christiana Blanxius, prestdotter frän Winslöf,

f. 1720 och efter Arsenii död gift med hans efterträdare. En
son blef borgmästare i Alingsäs.
17. Johan Stare, son af en kronobefallningsman,
blef prest 29, 1759 pä kallelse af prosten Henschen i Ronneby.
1760 war han nädärsprest i Fridlefstad. Han motsatte sig if¬
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rigt den i biskop Engestvöms biographi 1. 165 omnämnda barna¬

mörderskans, önslan an fä tala med Elfwing. S. blef 1774
pastor härskädes. 1783 sökte han Twings pastorat. Domka¬
pitket gaf honom ganska fördelaktigt witsord. Død 1, 1789.
Gift med företrädarens enka Christiana Blauxius.

18. Magnus Petter Dahlberg, 1789—1812; se

oswan s. 59.
19. Olof Johan Bolméer, 1815—1841; se wid

Reng II. 133.
20. Frans Christian Nordström, son af prosten
Lars Johan N. i Ingelstorp, föddes i Wanstad 27, 1810,
blef stndent 1826, magister 1832, prest 1,, 1834, duplikant
wid Lunds skola f. ä. och wid Malmö skola 1835, komrektor

wid sistnämnda skola 1839, kyrkoherde här 2 1841, tillträdde

f. d. och erhöll prostetitel 1851.
Gift 271842 m. Gustawa Borg, dotter af rädman¬
nen Jakob B. i Malmé. Barn: Agnes, f. 1845.

Kyrkoherdar i Ullstorp och Bollerup.
1. Iöns Päthersøn uppgifwes hafwa warit prest i
Bullarp 1442 och ännu 1475.

2. Matthis Olufsen nämnes i tingswittnen af ären

1477 och 78.

3. Peder Nielsen förekommer i dokumenter af ären
1492 och 98.
4. Rasmus uppgifwes hafwa warit pastor här 1575,
men detta ärtal är säkert felaktigt. Deremot upplyser 1569

ärs Plandebog, att en pastor med detta namn warit här pä

1550= och 156O=talet. Der nämnes att 6 gärdar af Gerarps
(Tosterups) socken blifwit lagda under Bollerup är 1555, men
presten i sistmümnde socken lofwade i prostens och häradsbrö¬
dernas närwaro, att icke göra anspräk pä tionde af dessa gär¬

dar, hwilket löfte dock ej hölls. Folbet giek wandligen till Ger¬

arps kyvka, utom pä offerdagar.
5. Marcus Berthillssön prestwigdes ¾ 1573 till
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pastor i Ullstorp och Bollerup. Han synes hafwa ätnjutit an¬

seende, war deputerad wid hyllningarna 1584 och 1610 samt
1619 vice häradsprost; han lefde ännu 1627, men war dä
mycket gammal och älades antaga en medhjelpare. Klockaren

befanns wara försumlig och erhöll admonition.
6. Nicolaus. En sä benämnd pastor omnämnes 1638.

En wädeld hade dä öfwergätt prestgärden.
7. Jens Jörgenssön war pastor här 1648 och blef

wid wär=synoden 1651 suspenderad. Anledningen dertill är ej

känd, ejheller om han sedan äterfick ämbetet.
8. Nils Jörgenssen, skäning, prestwigdes 29 1653

och uppgifwes hafwa warit pastor till 1670. Han skall warit

gift med en dotter af Hans Watzon, pastor i Grönby.

9. Thomas Hansson, med tillnamnet Kej, blef
pastor här I 1671 och dog 1679, efterlämnande enla wid namn
Margreta och flera barn. Hon klagade *) 1680 att herr

Niels, som war kallad till pastor, wid höstens “anfang' welat

bemägtiga sig all tionden, ehuru hon under halfannat är efter

mannens död förjt för gudstjenstens upprätthällande, hwarom

herr Nils icke sig bekymrat. Hon ätnjöt under sin lifstid hela

prestgärdens afkastning.
10. Nills Pehrsson, son af ridefogden Pehr Nils¬

son pä Ingelstad, föddes omkr. 1646, blef student 1670, tog
attestats, som det dä kallades, 1672 och blef 1679 af grefwe
Rantzow kallad till pastor härstädes. Denna kollelse höll pä
att blifwa om intet af följande anledning. Ofwannämnde ri¬

defogde hade för medhäll med snapphanarna blifwit dömd att
mista lif, ära och gods. Huruwida denna dom blef upphäfd,
eller dödsstraffets werkställighet förekoms genom den dömdes

sjukdom och aflidande, är icke kändt. Han hade ock i ett bref
till sin husbonde pä spe kallat prosten her Olof i Löderup för
herr Olle Töntöll“ och yttrat: ⅓de danske prester ere ligesom

de ægyptiske præster war i gamle dage. Ofwerste Liljenberg
pä Ingelstad, yttrade i ett bref 2), 1680, att fogden förmod¬
ligen dött af förskräckelse, dä husbonden hembom och ämnade
kräfwa rälenskap för godsets förwaltning; denna väkenstap wille

han nu utkräfwa af den aflidnes son, studentem Nils Persson,

som “sig obligerat att swara till sin döde faders handtering.“
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Nils Persson wille pästä, att hans fader, längt ifrän att wara

öfwersten nägot skyldig, twärtom hade fordringar hos honom.

Liljenberg förklarade derpä i bref ⅔, s. d. ej blott den aflidne¬

fogden för lden argeste tyff, skjellm och forræder,“ med protest
mot hans ärliga begrafning, utan pästod ocksä sonen, den för¬

mente student“ Nils Persson, Vhafwa lyffwet som en lätferdig
skjelm och tyff, derfor jeg och hannem hollder till andet bewi¬

sis.“ Nils Persson instämdes till prostmötet för att fria sig

frän dessa tillwitelser och frän mißtanken att hafwa stätt i
hemligt förständ med snapphanarna. Han infann sig icke. Kyr¬

koh. Boldewin i O. Herrestad erhöll säsom den äldste prest i
häradet uppdrag att ingifwa en relation om hwad som wore

kändt i orten angäende Nils Persson. I denna relation an¬

föres bland annat det gravamen mot honom, att han i bref till
prosten Prefermered probstens titul och skreff; reverende Dine
pastor,“ och mycken förtrytelse yttras deröfwer, att han med

sädana antecedentier kunde hafwa anspräk pä befordran. Af
Boldewins underligt hopsatta memorial mä nägot anföras.
“Protest imod hannem, om hand der er kommen aff saadan

fader, uden lofflig leffnets och meriters bewiß, ja, effter Re¬
cessen gott widne fra kongelig Carolin. Academi, sampt Re¬

delig Demonstration om hanß forholld j krigstid att hand war
icke i stempling med snaphaner, der Vellbaarne Sal. her Carl

Lillienbergh saa illde forraaddis, men hand passered sicker och

fri, och hwad hand haffde att bestille paa Ingelstad gärd naar
hand war der, effterdi Vellb. Her Oberst miste der sitt herlige

skjönne Bibliotech och meget gott, sampt hwad gaffnelig tjenist
hand haffwer gjortt till att meritere Promotion, förend hand

faar kalld, till att udskyde ved udenrigs gifftermaals præmatür
præjuditz en hederlig och huußgeraadig Swenske presteEncke med
hendes suckende faderlöse börn, som Præster frem for andre bör
at huswale. I Betenchende om gjenmaal som udmaal, I den

sted hand kunde vel först tjent æstimable condition till att lære
bedre mores och meriteredt honores, forend hand ved giffter¬
maals fordeel ligesom middel imod Recessen far i vejen for
andre well meritered, ydmyge Personer, som ere komne aff gott

erlig folck och haffuer skickit sig vell till att giffue andre gott

Exempel.“ — —Skall

den være Præst, som staar indskreffven
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for Lögner, som en lætferdig skjellm och tyff? Maa den gaa i
forspring for trohjertige och wellmeriterede Patrioter, helst Ull¬
strup kircke er Swensk som legitime bör tilltrædis och icke van¬

helligis med at glæde sig ved andres sorg; er det icke contra
Paulum, ja Mosen et Prophetas, som lærer: quodlibet tibi
non vis fieri, alteri ne feceris? Thi smage hand hvad contra

Stimulum calcitrare Betyder, till at lære bædre non fatum

fatuum, sed Ratum Rigidum: Deus superbis resistit.“
Hwad det gjellder hannom at sidde Rætten offuerhörig och ej
Respectere Swenske Probstemöde, om hand lod opgeblast egen¬

sindighet vise hannem at hollde sig for keck till at möde, saa
end der derudi sees hans sellsomhed, at ubi rerum testimonia

adsunt, non öpus verbis. Men om hand holt sig for stor till
Probstemöde at pligtskylldig sware till Rætten, syvntis hand at
tage sag pä sig, effterdij qui tacet, affirmat“ m. m. Det wäc¬
ker undran, att en person, som tyckes hafwa warit swärt kom¬

prometterad, icke instämdes inför den I. 69 f. omtalade under¬

sökningskommissionen. Nils Persson blef ⅓, 1681 prestwigd

till pastor härstädes. Som han till företrädarens enka afstätt

hela prestgärden, bodde han pä ett ställe i Thoarp, som han

förmodligen sjelf egde. 1684 blef han suspenderad “för sär¬
deles orsak skull,“ troligen derföre, att han icke predikat pä
swenska, och kyrkoh. Wättringh erhöll uppdrag att med biträde

af prosten Arenchil i Kjellstorp hälla undersökning om unifor¬
mitetens befrämjande, ungdomens framsteg i läsning o. s. w.

Sednare afhöres intet om Nils Persson. Han dog 22/ 1707.

11. Erik Tengstedt, westgöthe, hwars föräldrar äro
okände, blef 1 1705 prestwigd till tjenstgöring i Uppäkra,
1707 pastor härstädes, 1), 1730 häradsprost och dog 1 1737

wid 62 ärs älder. Han skall warit en redbar och aktad man.

Gift med Metta Reslöw, prestdotter frän Wallby, som

sedan war gift med kyrkoh. L. Harlin i Gladsax. Barn: Ake,
pastor i Cimbrishamn. — Gunilda, f. 1 1729, g. m. kyr¬
koh. A. Reslöw i Silfäkra.
12. Maurits Carl Utterbom, som war östgöthe
och född 1701 samt förmodligen i Upsala blifwit student och

magister, kallades 1735 af fröken von der Pahlen och lands¬

höfding Stael von Holstein i Calmar till huspredikant. Lunds
IV.

10
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domkapitel wille endast med det wilkor ordinera honom, att

han afsade sig befordringsrätt i stiftet. Pä kallelse af frök¬
narng Judith Begta och Henrietta Amalia Rantzow pä Bolle¬

rup blef han 1738 pastor härstädes. 1761 beswärade han sig
deröfwer att han wid ansökning till pastorat bliswit förbigän¬

gen för mindre förtjente sökande, säsom warande född i Oster¬
göthland och pastor mid ett patronelt gäll, dä deremot L. Berg¬
ling och I. Bolmstadius, som ej tillhörde Lunds stift, af dom¬

fapitlet ansetts förslagsberättigade. Domkapitlet swarade, att
U. blifwit utesluten derföre, att han i unga är af patronus

blifwit kallad till pastorat, utan att förut hafwa tjenstgjort i
stiftet. Bergling hade deremot, ehuru utom stiftet född, dock
der gjort presterlig tjenst, och Bolmstadius hade wäl tjenstgjort
i annat stift, men tillhörde Lunds genom födelsen. Enl. Stähl

war U. titulär prost. Han dog 7, 1775. Hans hustru Ma¬
ria Brigitta Greben, med hwilken han wigdes I, 1742,
war tysk till börden, men hade enl. Elmgren warit “Demoi¬

selle eller Fransyska“ hos ofwannämnde fröknar Rantzow. Ues
twä döttrar blefwo gifta, den ena med hans efterträdare, den

andra med prosten Hagerman i Widtsköfle.
13. Nils Andreas Wankif, född 1 1737 i Glim¬
äkra, der fadren war pastor, uppfostrades af sin farbror, som

war pastor i Reng, blef student 1753, prestwigd é, 1759 och

pastor härstädes 1777. Död 1 1804. — Gift J 1774
med Judith Amalia Utterbom, f. 2 1747, dotter af fö¬

reträdaren. Barn: Carl Anders f. 1 1775. Brita

Charlotta, f. 1 1777, d. 1852, g. m. viee past. Jonas
Heurgren. Mauritz, f. ⅓ 1778. Susanna Maria, f.

½,g 1780. Margreta Sophia, f. ¾ 1784.
14. Carl Ejlert von Schantz, 1806—1822; se

wid Ofraby p. 121.
15. Christian Ripa, son af kronolänsmannen Per

R. och Hanna Nilsdøtter, föddes i Olseröd ’ 1788, blef

student 1802, prestwigd i Wexjö 1' 1811, pastor här ⅓
1824, tilltr. s. d., erhäll prostetitel 1836.

Gift ⅓ 1819 m. Anna Margreta Dahlberg, f.
1795, d. 1847, dotter af prosten D. i Gladsax. Barn: Ma¬
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ria Sophia, f. 1825, g.m. landtbrukaren A. Borg. —

Per Magnus Christian, f. 1830, landtbrukare. — Ka¬
rin Wilhelmina Elisabeth, f. 1833. — Nils Albrecht

Holger f. 1836, student.

Södra Asbo härad.
Prostar.
S. Asbo härad war 1600—1678 och 1696—1712 förenadt

med Luggude härad till ett prosteri.

Peder Kagge i Höja 1575.

Mauritz Olsson i Björnekulla 1584.
Michel Olsson i Helsingborg 1600, 1612.

Nils Michelsson Aalborg i deo 1613—1614.

Hans Arnoldisön de Fine i deo 1615—1637.
Anders Pedersön Gemzö i do 1638—1650.

Rasmus Hofgärd i Kropp 1650—1678.
Erasmus Gemzæus i N. Wram 1678—1696.
Gilius Achtschelding i Helsingborg 1696—1698.

Johan Sundius i deo 1698—1701.
Olaus Orstadius i deo 1703—1708.
Olaus Troilius i deo 1708—1712.

Gabriel Nykiörek i Höja 1712—1721.
Magnus Darin i N. Wram 1722—1742.

Johan Gabriel Nykiörek i Höja 1742—1743.
Anders Palm i Björnekulla 1744—1758.
Alexander Ziebeth i Quidinge 1758—1780.

Jacob Quensel i Ausäs 1780—1797.
Ernst Johan Edberg i Björnekulla 1797—1803.

Johan Georg Krook i Quidinge 1803—1831.
Nils Peter Westerström i Ausäs 1831—1853.

Carl Berling i Höja 1853.
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Kyrkoherdar i Norra Wram och Bjuf.
1. Vospasius. En sä benämnd pastor, som ock warit

theol. doktor, uppgifwes hafwa warit här 1551.

2. Christoffer Pallessen, broder till den danske
historikern Claus Lyschander, uppgifwes hafwa warit pastor
härstädes 50 är. Han war magister, men när och hwar han
blifwit det uppgifwes ej. Död 1½ 1602. I Wrams kyrka
uppsattes ett epitaphium öfwer honom och hans son Claus.

Bland hans öfrige barn nämnes en son Johan, som dog i

Ungern 1582; han har utgifwit ätskilliga historiska skrifter.
3. Niels Paaske (Nicolaus Paschasius) war född i

Lökstör 1568 och= blef student i Köpenhamn 1591, war en tid
rektor wid skolan i Thistad och sedan i Alborg, men reste der¬

efter utrikes och studerade wid utländska högskolor. 1598 för¬

swarade han en disputation i Leyden. Om han utrikes eller
i Köpenhamn förwärfwat sin magistergrad, är icke kändt. Efter
att hafwa besökt Tyskland, Frankrike, England och Holland äter¬

kom han hem och blef 1602 pastor härstädes. 1612 synes han

isynnerhet hafwa föranledt prosten Michel Olssons i Helsing¬
borg afsättning genom anförande af klagomäl öfwer hans lef¬

nad och ämbetsförwaltning. Under sin skolgäng i Wiborg skall
Niels Paaske hafwa fattat kalviniserande äsigter i theologiska

frägor. Dessa äsigter bibehöll han länge och ännu säsom prest
i Wram, men öfwergaf dem slutligen. 1616 blef han biskop i

Bergen och dog der 2 1636. Han war gift med en dotter

af seländska biskopen Hans Poulsen Resen.
4. Christen Thorndall, hwars fader, magister Sö¬
ren T., war pastor primarius i Helsingör i början af 1600¬

talet, blef pastor här efter Niels Paaske och lefde ännu wid
midsommaren 1660, men dog samma är eller det följande. Han
war ock magister, men man wet ej när eller hwar han blifwit

det. Wid biskopsvisitationer 1617 och 1626 befanns allt stä

wäl till. Han hade en son, som blef pastor i Frillestad, och
en dotter, som blef gift med sin faders efterträdare.

5. Erasmus Gemzæus (Rasmus Andersson Giems¬

höy) war son af prosten Anders Pedersön Gemzö i Helsing¬
borg, gick i skola i nämnde stad och blef 1655 student i Köpen¬
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hamn. Sedan han blifwit kallad till Wrams socken af prosten

Nils Sörensen i Malmö, hwilken säsom kanik hade patronrätt,
och till Bjuf af bönderna derstädes, rekommenderades han 23)
1661 af biskopen hos generalguvernören till att erhälla full¬

magt och prestwigdes dominica Judica s. d. Dä prostetjen¬

sten i Luggude och S. Asbo härader genom prosten Hoffgards
öfwergäng till Danmark 1678 blifwit ledig, öfwertogs den af
Gemzæus. Han anmälde 1,, 1680 att han “förskaffat sig“
kontraktisternas kallelse till denna prepositur, hwartill han hop¬

pades blifwa utnämnd; men med utnämning dröjde länge, för¬
modligen derför att man ämnade prostetjensten i Luggude hä¬
rad ät en blifwande pastor i Helsingborg. Den tillföll ocksä

A. Schartov derstädes, och Gemzæus mäste läta sig nöja med

att 74 1682 blifwa prost endast i S. Asbo härad. Derjemte
war han tjenstförrättande prost i N. Asbo och Bjära härader

1692—1696 under den gamle prostey Laurits Nilssons i Ri¬

seberga sjuklighet och efter hans död. Gemzæus synes alltsä

hafwa warit en anwändbar man och egt sina förmäns förtro¬
ende säsom ärlig swensk, om han än icke egde synnerlig gunst
hos biskop Hahn. Sjelfförtroende tyckes han icke hafwa saknat.
Dä en bonde klagat att G. icke welat besöka honom under hans

sjukdom och meddela honom nattwarden, och biskopen med an¬
ledning deraf yttrat sin förundran deröfwer att G. icke ºbetje¬
nat den sjuke i hans salighetssak, sä han icke haft förnöden
Consistorium dermed bemöda,“ swarade G. i nägot stolt ton
att han aldrig nekat betjena denne bonden, dä han wille “kom¬

ma i wänskap med sin Gud,“ och att endast en felaktig upp¬

gift af en befallningsman Pihl föranledt dröjsmäl med besöket
hos honom; han tillägger: VIag förhopar att jag uthi mitt an¬

förtrodta embethe, nest Guds hielp, sälunda hafwer mig forre¬
hällat at Ed. Högwörd. for min skull icke skall haffva nägon
dishonör; mens hwad Calumnianter kand wolle, kand jag eller

nägon icke wära fri förre, de fär vell med tiden, deo volente,
deris lön. Iag leffuer i den forsichring att Ed. Högw. haff¬
ver et bettre omdömme om mig“ m. m. 1684 klagade G. att

tjufwar hade blifwit mycket dristiga, sedan det blifwit förbju¬

det att frän predikstolen göra bön om tjufweriers upptäckande;
bland den gemene allmogen war häröfwer stor lamentation;
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frän en bonde hade midt pä ljusa dagen en stut af 15 dalers
wärde blifwit bortstulen; en hade yttrat, att det wore bäst att

stjäla med, dä man icke kunde fä tjufwarna straffade o. s. w.
G. anhöll att biskopen wille göra slut pä böndernas gny. Bi¬

skopen swarade nägot snäsigt, att det wore honom okärt, att

synd och ondska togo öfwerhand och att presterskapet icke bättre
wißte deras ämbete förrätta; böner om tjufwars upptäckande
woro ej förbjudna, utan blott Lexecrationer och swäre expres¬

sioner af ett eller annat skriftenes sproch.“ 1683 utkom ett
rykte att en del prester pä Helsingborgstrakten hos generalgu¬

vernören begärt att fä predika pä danska, men G. förklarade

5,z s. d. att han ingen kännedom derom hade. I sitt sigill

hade han en bock, hwaraf man sinner att han, som härstam¬
made frän Jemshög, hor deriverat detta namn af det tyska

Gemse. Han dog 22 1696. — Gift 1. med företrädarens

dotter Marna Torndal, som dog hastigt 1 1695. 2. m.
Maria von Brunow, dotter af öfwerstelöjtnanten Carl von

B. och Margreta Aalborg, hwars fader war prost i Helsing¬
borg. Tre Gemzæi barn med första hustrun omnämnas, nem¬

ligen Anders, prost i Grämanstorp, Elsa, g. m. kyrkoh.
Munthe i Heßlunda och Kerstin, som 1 1696 i Ausäs

födde en oäkta dotter, som blef kallad Maria. I kons. prot.

, 1697 nämnes, att hon icke kunde förskonas för kyrkoplikt
för sin oaktsamhet om sitt barn. Hennes förförare war en dansk

prest, wid namn Nils Gram, som wistats hos en kammarherre

Härd. 1701 fades han hafwa “gätt i ett katholskt klöster“ och

hon förklarades fri frän honom. Döttrar af Erasmus Gem¬

zæus woro troligen ocksä Helena Maria G., g. m. kyrkoh.
Knut Cervin i Ingelstad, och Eleonora G., g. m. arrenda¬

torn Georg Regelsson.

6. Swen Torell, westgöthe, war adjunkt hos prof.

Poppelman nägra är, innan han 1696 blef pastor härstädes.
Nägra af församlingen klagade 1697 att han war “lägmält

och läsper, men konsistorium fästade intet afseende pä deras
klagan. Besynnerligt nog heter det ock, att ähörarne woro

mißnöjda med T. för hans oförmäga att tala swenska, ehuru

han war infödd swensk. Troligen war det Gemzæi ofwan¬

nämnde son, som underbläste mißnöjet med T., för att sjelf
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fä blifwa wid pastoratet. T. dog 22), 1708. Han war gift
med företrädarens enka Maria von Brunow som efter

hans död blef gift med kyrkoh. Castanæus i Hardeberga (se I.
271).
7.

Magnus Darin war son af kyrkoh. i Daretorp

af Skara stift Lars D. och Christina Graan, hwars fader war

inspektor pä Westanä. Han föddes 28 1678 pä Wisingsö,
der fadren dä war konrektor, och kom 1684 till Wisingsö skola,
der han blef tyranniskt behandlad, säsom ofta war händelsen

i den tidens skolor. 1690 intogs han pä Skara gymnasium,
der han förwärfwade sig goda kunskaper, färdeles i grekiskan.

1696 förlorade han sin fader. S. ä. blef han student, men

kunde för sin fattigdoms skull ej länge blifwa qwar wid akade¬

mien, utan mottog kondition hos kyrkoh. Cavallius i Sörby,
der han twä ärs tid hade strängt arbete dels säsom predikobi¬
träde, dels säsom informator. 1699 fick han kondition i Carls¬

hamn. Försedd med ett hedrande witsord om kunskaper och
stadga af superintendenten Folcher i Carlskrona äterwände han
1701 till Lund och blef ⅓ s. d. prestwigd till biträde ät förste
stadskomministern i Lund Joh. Agren, blef 1703 domkyrkoad¬

junkt och informator i prof. Linnerii hus, föreslogs 1704 till
stadskomministratur i Malmö, blef 1707 2½, stadskomminister

i Landskrona och pastor i Wadensjö, hwarifrän han º 1710
erhöll transport till N. Wram. Dä han kom hit, synes mycket

oskick. hafwa warit rädande inom pastoratet. Han anmälde

1711 att flera äkta makar lefde illa tillsammans och att druckna

personer stundom inkommit i kyrkan och stört andakten. S. d.

grasserade pesten härstädes. D. förfrägade sig i konsistorium,
huru man skulle förhälla sig med afseende pä liksermoner öfwer

de pestdöde, och fick till swar, att i weckopredikningarna kunde,
om texten dertill gaf anledning, “fuller päminnelse ske om dem,

som säledes genom fahrsoten blifwæ hädanryckte, att de dock i
Herranom saligen dö, och deras anhöriga, som ännu i lifwet

äro qwarlämnade, ej mätte förskräckas, att deras lekamen sä uti
backar utom kyrkogärden nedergrafwas, som allenast till det me¬

niga bästa sker.“ Att D. haft anseende som en kunnig man,
kan man sluta deraf att han tre gänger officierade wid prest¬
möte, nemligen säsom opponens, respondens och orator. I Lug¬
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gude häradsrätts protokoll omnämnes han af domaren säsom en
för christelig underwisning och ordning werksam och nitälskande

man. 1722 ⅔ blef han prost i S. Asbo härad. Död 2º)
1742. — Gift l' 1707 med Maria Agren, syster till of¬
wannämnde Johan A. i Lund; hon öfwerlefde sin man. Barn:

Lars, past. i Farhult. — Johan, f. 1712 2, tolagskom¬
missarie i Stockholm, d. ogift 2, 1762. — Petrus, past.
i Hammarlöf. — Christina Maria, g. m. fadrens efter¬

trädare. — Anna Katrina, f. *, 1725. 4 söner dogo i

späda ären.
8. Lars Stähl föddes 1 1717 i Hakarp af Wexjö
stift, der fadren Anders S. war pastor och prost; modren hette
Maria Lillander och war prestdotter frän Hakarp. Wid 11

ärs älder sattes han i Iönköpings skola och blef student 1733.
Säsom informator för presidenten Silfwerschölds söner wistades
han 1739 och 1740 i Stockholm och hörde flitigt Linnes före¬
läsningar. Aterkommen till Lund, blef han magister 1741 och
mottog s. ä. pä hösten ett kollegat wid Iönköpings skola. 1742

undergick han prestexamen i Wexjö och prestwigdes 29, i Lund,
kallades Js. 1744 af öfwerste Berch till pastor härstädes, respon¬

derade wid prestmöte 1748 och orerade 1759, blef prost i Lug¬

gude härad 1779, war=riksdagsman 1778 och 1786 samt före¬
slogs 1792 till theologisk doktorswärdighet. Död 17 1796.

Prof. Hylander höll likpredikan öfwer honom och skildrade ho¬
nom säsom en kunskapad man, säsom en begäfwad och oförtrutet

nitisk lärare och säsom en uppriktig christen. Han dog stilla

just dä han med tydlig röst uppläst Noo 480: 2. i nya psalm¬
boken, hwilken psalm man börjat att föreläsa för honom.

Gift 1. 2, 1743 med företrädarens dotter Christina Maria

Darin, d. 1 1761 i barnsäng, eller Vett offer för kärleken,“
enl. prosten Krooks uttryck“'i liktal öfwer hennes man. I detta

äktenskap föddes 4 söner och tre döttrar, af hwilka tre söner

och en dotter dogo i späd älder. De öfrige woro: Magnus,
f. 1761 ⅓; rektor wid Christianstads skola, prof. och ordens¬

historiograph; död ogift 1843. —Maria Laurentia, g. m.
1. P. Brodd, 2. N. Ljungman, pastorer i Engelholm. —Anna

Helena, g. m. Christian Hollbeck, past. i Oderljunga. 2. 24
16
1765 med Elisabeth Katrina Bolmstedt, dotter af pro¬
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sten Joan B. i W. Wram. Hon födde honom 7 barn och
dog 2º 1778. Af barnen lefde endast twä efter fadren; neml.

Anders Johan, f. 1, 1767; provincialmedicus i Kuopio,
sedan bibliothekarie wid Wetenskapsakademien i Stockholm; d.

1844, g. m. Helena Maria Hallberg. — Agneta Sophia,

g. m. fadrens efterträdare.
9. Lars Andreas Palm, son af tullskrifwaren An¬
ders P., prestson frän Björnekulla, och Helena Margr. Som¬

mar, prestdotter frän Backaryd, föddes i Carlshamn ¾, 1769,
blef student 1783, magister 1790, prestwigd 5, 1793, regements¬
pastor wid södra skänska kavalleriet s. d., alltsä förrän han upp¬
nätt den älder, som den tiden lagligen erfordrades för inträde
i prestämbetet, och utan att man sinner upptecknadt, att han

erhällit K. Mes äldersdispens. 1796 kallades han till fjerde

profpredikant härstädes. Dä frägan om denna kallelse förekom

i “förstärkt“ domkapitel, bifölls den af pluraliteten, nemligen

theol. gdjunkterna Wählin och Eberstein, samt proff. Tegman,

Hellman och Heßlen, men afslogs af prof. Lemchen och biskop
Munck. Lemchen yttrade, att han ef kunde anse Palms akade¬
miska lärdomsprof, som bestodo i magistergraden och en dispu¬
tation, berättiga honom till att anses jemförlig med de före¬

slagne, hwilka hade 4 à 5 gänger flera tjenstär; att han fram¬
deles skulle gifta sig i förra presthuset, kunde ej tagas uti be¬
traktande, dä huset ej war fattigt; mamsell Stähl, säsom enda
dotter och med twä nädär, hotades icke af nägon nöd, om fäst¬

mannen icke erhöll Wrams pastorat, “helst han i unga är, fast

icke längesedan, blifwit befordrad till en maklig syssla, dock ej
lönlös, utan med de inkomster försedd, att han säsom andra

genom förnuftig hushällning kunde anständigt försörja en maka,
skönt hon icke, som likwäl här sker, förde med sig jemte färdeles

intagande behag en icke alldeles obetydlig hemgift.“ P. blef
alltsä, ehuru ej fylld 27 är, antagen till fjerde profpredikant.

Wid walet erhöll han allmän kallelse. Derefter reste han sjelf

till Stockholm “ledsagad af twä hederwärda män af församlin¬
garna.“ Desse “dannemän belägrade Konungathronen“ och re¬
genten “möttes wid alla tillfällen af deras bönfallande blickar.
Med djupt bekymmer reste slutligen bäde Palm och dannemän¬

nen frän Stockholm, utan att nägot löfte om hans utnämning
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erhällits. Annu pä nedresan hanns likwäl P. af underrättel¬

sen att han blifwit utnämnd till pastor 25j. 1797. (Ifr. doktor
C. Schönbecks tal wid Pes begrafning). Han opponerade wid

prestmöte 1799, erhöll prostetitel 1800, war riksdagsman 1812,
1815, 1817, 1818 och 1823, blef theol. doktor och L. N. O.

1818, 1819 ⅔½ vice och 1820 ¾ ordin. prost i Luggude härad.
Han war en glad umgängsmenniska och hade goda yttre gäfwor

som talare. Död 1), 1826. Biskop Faxe och doktor Schön¬
beck frän Riseberga talade wid hans begrafning. — Gift 1.

6, 1797 med företrädarens dotter Agneta Sophia Stähl,
f. .j. 1774, d. 2,, 1810. Sonen Johan Magnus Lud¬
wig, f. ⅓ 1807, dog *, 1826. 2. 1811 m. Juliana Re¬

gina Schjött, dotter af prosten Gudmund S. i Quidinge.

Barn: Agneta Sophia, f. ¾ 1813. —Maria Lowisa
Juliana, g. m. prosten N. M. Krook i Torrlösa. — Anders
Gudmund, f. 1) 1816, stadskomminister i Ystad. —Jakob

Wilhelm, f. ¾ 1819. — Helena Mariana Elisabeth,
f. 1825.
P. utgaf flera äminnelsetal. Ur ett af dessa, hället öfwer
prostinnan Pettersson i Ausäs 1811, anföra wi säsom stilprof:
Endast den gudomliga lära, som bjuder frid och salighet ät

werlden och hwilken försäkrar oß, att den allgode Fadren, hwars
äro himlarna förkunna, som kastar sin ömmaste wärd äfwen ät

de minsta jordens delar, har frän tidernas början begagnat
alla medel för att göra wär lefnad säll, wära bekymmer lätta,
wär död frimodig och wär ewighet salig — endast den, säger

jag, är i ständ att aftorka de tärar, som qwalen utprässa, och
gömma ett oroadt hjertas klämda suckar: endast den kan utrusta

den lidande menskligheten med kraft att, trygg och lugn under
de häftigaste stormar, möta äfwen de mest sorgliga skiften un¬

der wägen till Ewigheten, dä den säger oß att allt jordiskt li¬
dande äfwensom all jordisk glädje är kort och förgänglig, att

den dygdiges tärar, äfwensom den gudlöses löjen ej äro osedda

af en ouphörligt wakande Försyn och att den förres sista stund

af det flyktiga lifwet är förenad med den första i en sällare

werld, der glädjen förer spiran och näden utdelar belöningen,
der alla wära sorgedagar skola en ända hafwa.“

10. Paul Christian Hallbeck, son af en tunnbin¬
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dareälderman i Malmö och född der ⅔ 1790, blef student 1808,
vice kollega wid Malmö skola 1813, prestwigd 17, 1814, vice
rektor i Helsingborg 1818, ord. kollega derstädes 1819, stads¬
komminister dersammastädes 1, 1820, kyrkoherde härstädes
efter kallelse af patronus 22), 1826, tillt. 1829, erhöll proste¬

titel 1837. Död 1',, 1837. — Gift ⅓ 1821 med Katrina

Magdalena Hultman, hwars fader Jonas H. war garf¬
werifaktor; modren hette Gunilda Gottschick. Barn: Anna

Maria Gunilda, f. ¾ 1822.— Hilda Johanna Char¬
lotta, f. ½ 1824. — Hugo Otto Hjalmar, f. 19, 18265

d. som student 1847.— Paulina Katrina Elisabeth, f.

2/., 1828.
11. Andreas Bruzelius, son af häradsprosten Nils

B. i Tommarp och född der 27,, 1788, blef student 1806,
magister 1811, prestwigd 1,, s. d., vice kollega wid Lunds

skola 1814, kyrkoherde i Ottarp 1816, tilltr. s. d., erhöll proste¬

titel 1828, transp. hit 4 1838, tilltr. 1841. Död 18, 1851.
Gift 16, 1816 med Jeanette Hendeberg, dotter af hof¬

kamrer Hendeberg pä Belteberga. Barn: Charlotta Emilia,

g. m. prosten Carlström i Ottarp. — Nils Hjalmar, f. 28
1819, pastorsadjunkt i Herslöf; g. m. Beate Söderberg.

—

Magnus Alfred, f.

1820; pastorsadjunkt. — Julie

Oliwa, f. 1½ 1821, g. 1844 m. batalsonsläkaren dokt. O.

S. E. Ström i Trelleborg. — Carl Johan, f. 1,, 1822;
pastorsadjunkt. — Andreas, f. ¾ 1824, phil. mag., theol.
kand. — Jeannette Ingeborg, f. 1 1825, g. m. hand¬

landen Kock i Trelleborg. — Otto Ludwig, f. ¾, 1829;
med. phil. kand. — Helena Beata, f. 1830. — Jöns Som¬

mar, f. 1832 2, phil. mag. — Arwid Alexander, f. “½
1833. — Cornelia Hedwig, f. 1,z 1835. — Cornelius

Jakob, f. ¾ 1837, student. — Hulda Josephina, f. 1840,
12. Gustaf Henrik Mellin, son af en finsk prest,

som sedan blef pastor i Thun af Skara stift, föddes i Sikajocki
af Abo stift 23), 1803, blef student i Upsala 1821, prestwigd

7, 1829, tjenstgjorde derefter wid Clara förs. i Stockholm, blef
bataljonspred. wid Swea Lifgarde 1848, war canzlist i Preste¬
ständet wid 3 riksdagar, blef efter patroni kallelse pastor här 2
1851, tilltr. 1852 och erhöll prostetitel 1853; R. D. D. O. 1854.
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Gift 23). 1844 m. Henriette Sophia Gyllenram,
dotter af hofjunkaren C. A. Gyllenram. Barn: Gustaf Al¬

phons, f. 2 1848.
Skrifter: se Lunds Stifts Matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Björnekulla och Broby.
1. Petrus nämnes i liber daticus som sacerdos et
decanus de Biarnacolla.
2. Oluff Perssen war “sognepræst i Biernekull“ en¬

ligtett tingswittne af är 1540.
3. Maurits Olsson war pastor härstädes och härads¬

prost 1584.
4. Söffren Hanssen Lund war pastor här 1592,

hwilket ärtal stod jemte hans namn pä altartaflan i Björne¬
kulla, och lefde ännu i början af är 1610, dä han har under¬
tecknat en hyllningsfullmagt.

5. Sigward Hansson nämnes som pastor härstädes

i kgl. br. ⅓ 1610. Omkr. 1615 war ledighet, och en herr

Zacharias i Nosaby hade kungligt bref pä pastoratet, men af¬

stod derifrän i anseende till den förra prestfamiljens fattigdom.

Konservation war naturligtwis wilkor för befordran till pa¬

storatet.
6. Jenns Christoffersen Meitzner, skall warit

född i Meissen och studerade i Köpenhamn. Han war säkert
redan 1616 pastor härstädes. Wid biskopsvisitation s. d. be¬

fanns allt wara i berömligt skick, men 1619 blott hjelpligt.

Omkring 1630 har han ingifwit en uppgift pä sina inkomster,
öfwer hwilkas ringhet han högligen klagar, yttrande slutligen:

“Gud Wälsigne och Beuare Christen och Gudfryctig Offrighedt,
som haffuer alltid Omsorg for Gudtz ær och Will icke att de

skulle lide for stor Nödh, som skulle Underwise Andre I Ordett.

Med anledning af en eldswäda, som öfwergätt honom, begärde
och erhöll han 1637 kgl. befrielse frän skyldigheten att be¬

bygga klockaregärden, hwilken han hade i bruk, sedan lägen¬

heten war lagd under Helsingborgs skola. Han lefde troligen
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till 1658. — G. m. Metta Jakobsdotter. En deras son

blef pastor i Höja, och en i Brönnestad.
7. Jens Johansson Billing uppgifwes hafwa wa¬

rit född i O. Ljungby, men war säkert son af prosten Johan

Hansson i Billinge, ätminstone beslägtad med honom. Han

blef efter dimission frän Lunds gymnasium student 1651, war
1657 i fräga till Orkelljunga pastorat (se der), anmäldes 27
1658 af biskop Winstrup till att erhälla fullmagt ä Björne¬

kulla och prestwigdes ogg s. d. Han lefde ännu ¾ 1667,
men dog kort derefter. Hans son Hans war kollega i Hel¬

singborg, men medföljde 1687 den frän Brunnby till Tanum

i Bohuslän transporterade kyrkoh. Jesper Pinck och blef prest
1690.

8. Iöns Knutsson Cervin eller Hjort prestwig¬
des 16, 1667 till pastor härstädes och dog 2º, 1676. — Gift

med Pernilla Rask, dotter af kyrkoh. Elias Jönsson R. i

Hör; hon blef sedan gift med Cervins efterträdare. Sönerna

Knut och Elias blefwo pastorer, den förre i Ingelstad, den

sednare i Fulltofta.
9. Jöns Akesson Frisenbeck (Johannes Agaides)
war frän Christianstad och född 1651 samt blef student 1672.

Följande äret blef han pä twä är förwisad frän akademien,
säsom warande Lutlagd“ till författare af en pasqvill mot
en person, wid namn Jöran Ofwedsson, med hwilken han i
Wrams prestgärd warit i gräl “om det ordet föla, det Iöns

Frisenbeck först nekade, men sedan sade det kunde wäl säwara;
äfwen hade han rest ur arresten, som honom war tillsagd,“
hwilket han ursäktade dermed att han intet hade att uppehälla

sig med. 1676 bekom han attestats och kom s. ä. till Björne¬
kulla, der han dels informerade prestenkans barn, dels förrät¬
tade gudstjensten under vakansen. 10rde sönd. e. Trin. f. d.

kallades han till pastor härstädes, men blef först sednare dertill
utnämnd. Han motarbetades af en ryttmästare Per Olofsson

Gisler, som skref: “Att resitera en predikan brukar han nog
wackra äthäffwor och läter stundom förnimma allereda sin syn¬
nerliga inclination till sä att straffa som trösta: I dätt han en
stoor böndag i ingängen prijsade höga öfwerheten, som stiftade

i landet härliga böndagstexter, men ähro sielffwa de förste som
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intet rätta sig dereffter, uthan först öfwerträda dem, ehuruwäll

samma gäng ingen öfwerhetsperson war i körckian och skedde
detta den tijdh hans Exc. Gyllenstjerna sökte nägot för andre

her i landet. En annan stoor böndag brukte han on färdeles
motiv att öfwertala ähörarne affstä medh ett syndigt lefwerne,
well wetandes att intet bättre eller starkare kunde framföras.

(För dätt att landet hafwer warit syndigt och fult med onskap,
alltsä är framfarna straff dem öfwerkommet, om de giöra pæ¬

nitence kan ännu Gud giöra förändring, landet är Herrans,
han kan ännn gifwat huem han will). Iag kan intet ordh
ifrän ordh komma ihog hans ordh, men sannerlig meningen
war detta.“ Frisenbeck prestwigdes , 1681 till pastor här¬

städes. Kort före julhelgen 1705 sände biskopen en student wid
namn Dalbom till Björnekulla för att hiträda med predikande,
men Frisenbeck förklarade, under tacksamhet för biskopens der¬

med wisade stora ynnest, sig icke behöfwa biträde, emedan det
wore hans högsta glädje, att “publice fä meddela, hwad han

privatim studerat.“ När jag wid afträdet frän altaret skall

stiga till predickestolen och har med församlingen sjungit: O

herre, oß med kraft bered och styrk wär hjertans blödighet, sä
finner jag alltid deruppä en sädan ny färdighet sä länge jag
är i kyrkan, men när jag kommit ur kyrkan, (jag talar i fä¬

witsko), dä syns merendels hwargäng kräfterne languid och

enerverade.“ För sina predikningar uppgaf han sig studera
Henr. Müllers Herzensspiegel, Mart. Hammeri Schonburgiaci

postilla historica et gnomica, theras res jag merendels följer
applicerade efter M. Nicolai Hasii disposition.“ I samma

skrifwelse klagade han att han, säsom boende wid landswägen,
natt och dag mäste mottaga och herbergera resande, ehuru han
blott hade en stuga till herbergshus. “Här äro lägenheter
alltikring mig, hwars ärliga prebender mäkta wel kunde æqui¬

parera mängas än ock de större förmäns ärliga Salarier; som¬

liga hafwa inga barn och litet hushäll, men wäningar till
mänge som tränga; somliga hafwa barn, men 5, 6, 7 dubbla

lägenheter till att hjelpa emot de smä mina, och äro de mer¬
endels afliggande ifrän dagligt och nattligt giesteri“ m. m.

1707 fökte han transport till bättre lägenhet, förklarande sig
icke kunna hafwa sin bergning i Björnekulla. 1711 skref han
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till häradsprosten Troilius, att han säsom swag och sjuklig
behöfde biträde, men det wore honom sä omöjligt att under¬

hälla en adjunkt, som att “springa och sätta sig pä Helsing¬
borgs kyrkospir.“ I Maj mänad 1711 utbröt pesten i Hyl¬
linge af Broby socken. F. dog s. d., troligen af denna sjuk¬

dom. Han war gift med företrädarens enka Pernilla Elias¬

dotter Rask, som öfwerlefde honom. Hon begärde 1714 att

fä “besittja klockarebohlet.“ Kyrkoh. Bunthen skref “2 s. K.
till biskopen att “herr Per i Quidinge suttit hos enkan hela

dagen och skrifwit, hwilket han fruktade till sitt wärsta wara

utfördt“ och bad derföre att biskopen wille “skilja honom ifrän
enkan.“ Fes dotter Cecilia war gift med prosten Swen Fun¬

dahn i Reslöf.
10. Jacob Bunthen war son af kyrkoherden Salo¬
mon B. i O. Ljungby, och kallades efter fadrens död 1693 till

pastor derstädes af en del af församlingens ledamöter; en ma¬

jor Ludvig Traill pästod deremot, att hans lefwerne warit nä¬

got sällsamt och att han med hugg och slag bemött ätskilliga
af församlingens medlemmar, hwilket “gaf en slätt gißning att
han kunde blifwa en from själaherde. Pä kallelsen fästades
intet afseende. S. ä. begärdes han till husprest af en baro¬
nessa Gyllenstjerna, som bodde i annat stift; konsistorium upp¬
manade honom att söka ordination i det stift, der han skulle

tjenstgöra. 1698 29, prestwigdes han till tjenstgöring i Hel¬
singborg och blef 1705 pastor i Illstorp. Der war han sä

fattig, att man bewiljade honom understöd af fattigstockarna.
1712 blef han pastor härstädes, tilltr. 1713 och dog 21 1723.
Af biskop Linnerii bref frän Stockholm ¾ 1724 ser man att

Bis enka war “syster till pastor wid storkyrkan i Stockholm
mag. Törling och en främling i Skäne.“ Der säges ock att

hon Vmed sin sal. man anlagt alla sina medel pä en kraßlig
prästegärd, som nu skall wara färdig.“ Pastoratet söktes af
flera, bland andra A. Darin (se I. 360) och A. Sture (se II.

246), Phwilka bäda torde wilja conservera enkan,“ enligt nyß¬
nämnda bref. Sonen Iakob blef student 1729, sedan in¬

spektor.
11. Andreas Palm, son af bonden Rasmus Bengts¬

son och Marna Andersdotter Palm, föddes pä Krapperup i
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Brunnby socken 20
si 1674. I barndomen fick han lära sig
bokhälleri, men sattes 1690 i skola i Helsingborg och 1696 i

Landskrona samt blef student 1698. Derefter hade han infor¬

matorsplats i Allerum och i Brunnby. 1712 ⅔ prestwigdes

han till kastellspredikant i Carlshamn, blef pastor härstädes 27,,
1724, prost i S. Asbo härad Pj, 1744. Prestgärden jemte allt

P's bohag och alla hans kreatur uppbrände 1741 och likasä
1746. Död 26f, 1758; prosten Ziebeth höll likpredikan öfwer

honom. Texten war Ps. 62: 2. och den aflidne skildrades sä¬
som en stilla och saktmodig man. — Gift 1. 1707 med Anna

Magdalena Hoborg, d. 1710, enka efter kyrkoherden Hjort
iFrillestad. P. hade med henne twä söner. 2. 1712 med

Elisabeth Sophia Munthe, prestdotter frän Heßlunda,
med hwilken han hade 5 söner och 2 döttrar, som öfwerlefde

honom. Sonen Ludwig blef pastor i Knästorp, Jonas blef

häradshöfding pä Aland, Johan war chirurg (far ät prosten
Palm i Norrwiddinge) och Anders tullskrifwvare i Carlshamn
(far ät prostarne Lars P. i N. Wram och Jonas P. i Burlöf).
En dotter war gift med kyrkoh. Jonas Tauson i Löwestad.

12. Petrus Lundegärd, son af borgaren Anders L.

och Margreta Nilsdotter, föddes i Lund 2) 1717, gick i skola

derstädes, blef student 1732, prestwigdes Pjg 1743 till tjenst¬
göring i Färlöf, kom 1750 till Hästweda och blef 2, 1759
pastor härstädes. Wid prestmöte 1764 war han respondens.
Han war en rättskaffens man och en arbetsam kyrkoherde. Död
natten mellan d. 11 och 12 Sept. 1774. Biskop Munck höll

likpredikan öfwer honom. — Gift

1759 med Anna Chri¬

stina Sundel, med hwilken han warit förlofwad i 14 är.
Hon war dotter af krigskommissarien Carl S. och Elisabeth
Christina Danckwardt. Aktenskapet war barnlöst. A. C. Sundel

blef konserverad wid pastoratet.
13. Ernst Johan Edberg war son af en stadskassör

i Landskrona och deß hustru Anna Hwaß. Han föddes 1738
och blef prestwigd 16,, 1762. Dä detta pastorat 1774 blifwit
ledigt anmälde sig 26 sökande, bland hwilka rektor Wettersten

(se II. 307), stadskom. P. Hagström (se II. 329) och regements¬
past. P. Flensburg (se III. 37) föreslogos. E. blef derefter

kallad till fjerde profpredikant och utnämndes till pastor 229
IV.

11
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1776. Han erhöll 1793 prostetitel, blef 1797 häradsprost och
dog 2. 1803. — Gift 7, 1776 med företrädarens enka A. C.

Sundel, som dog barnlös 22 1788 wid 59 ärs älder.

14. Anders Rasch, son af en handlande i Malmö
och född der 1 1760, blef student 1776, magister 1787, prest¬
wigd i Strengnäs 29, 1788, bataljonspred. wid Wendes ar¬

tilleri 2ºg 1796, pastor wid samma regemente ' 1800, pastor

härstädes “, 1805, honorarieprost 1813. Död 7 1830.
Gift 1805 med Gustawa Maria Wejdenhielm, hwars

fader war öfwerste; hon dog i Röke 1856, 82 är gammal.
Barn: Maria Katrina, g. m. kyrkoh. i Röke G. E. Time¬

lin. — Johanna Christina, f. Y 1811, g. m. landtbru¬

karen Fast.
15. Samnel Kiökemeister, son af en handlande i

Landskrona och född der 1781, blef student 1801, prest¬

wigd 27 1806, innehafware af klockarelägenheten i Tommarp
1811, pastor här 1 1831, tilltr. 1832, lämnade ämbetsför¬

waltningen ät vice pastor 1845, men lefde till 2),, 1855.

Gift 1811 m. Erika Bruzelius, f. 1785, d. 1853, dotter af
prosten Nils B. i Tommarp. Barn: Nils, f. 1812, d. som

student. — Hedwig Charlotta, g. m. prosten F. Horney i

i Mällby.
16. Swen Olof Sjögren, son af trädgärdsmäst.

Häkan S. och Gunilda Swensson, föddes pä Kullagunnars¬
torp ½ 1811, blef efter skolgäng i Helsingborg student 1827,
duplikant 1836 och kollega 1837 wid Lunds skola, prestwigd
28, 1840, phil. mag. 1841, kollega wid Helsingborgs skola

1843, pastor här 1,, 1856, tilltr. 1857.

Kyrkoherdar i Ausäs och Ströfwelstorp.
1. Martinus nämnes utan tidsuppgift som decanus

de Stryfilstorp i Lagerbrings monumenta scanensia II. 273.
2. Niels Jörgensenn prestwigdes ' 1575 till med¬

hjelpare ät pastor i Ausäs. 1584 war han pastor derstädes och
waldes till deputerad wid hyllningen. Hans hustru hette Ma¬
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rina Nilsdotter, och deras dotter Margreta blef gift med

kyrkoherden Fredrik Hjort härstädes. — Dä det i stiftsmatrikeln
af är 1842 uppgifwes att Nils Lauritsen warit pastor här

1585, sä ar tillnamnet säkerligen felskrifwet. — Ar 1570 woro
bäda kyrkorna förfallna och erhöllo rätt att behälla sin tiønde

för sin reparation. Enligt kgl. br. ¾, 1585 skulle kanslern
Arild Hwitfeld hafwa Lhärligheten af Ströfwelstorp prestgärd,
dock med wilkor att pastor i Ausäs finge landgille efter lande¬

bogen.
3. Rasmus Hansen Fris. Päenaltartafla i Ausäs,

som nedtogs 1758, skall hafwa stätt, att Iakob Swaningius,
kanik i Lund, lätit uppsätta den 1588, dä en person med det
anförda namnet warit Ppastor animarum.“ Mähända är han

samma person, som sedan war pastor i W. Karup.

4. Niels Jörgensen. Detta namn finnes pä en hyll¬
ningsfullmagt af är 1610, men utan att boningsorten är an¬

gifwen, hwarföre det ej kan bestämdt afgöras, om han warit

pastor i Ausäs eller icke. Funnes icke den anförda uppgiften
om Rasmus Hansen, kunde man antaga att denne Nils Jör¬

gensen wore samme person, som den under nio 2 upptagne. Att

han 1610 war en gammal kyrkoherde, kan man sluta dels deraf
att hans namn är ett bland de främste pä hyllningsfullmagten,

der ordningen wanligen bestämdes af ancienneteten, dels deraf
att medhjelpare förordnades hit 1613. Pastoratet blef ledigt

1617.

5. Frederich Hansen Hiortt, son af prosten i sta¬

den Halmstad Hans H. och Margreta Eriksdotter, föddes i

Halmstad 1587, sattes i skola der 1595, sedan i Köpenhamn,
blef student 1605, studerade derefter wid tyska högskolor i 6 är

och förwärfwade sig magistergrad, blef efter hemkomsten 1611

rektor wid Halmstads skola, prestwigdes 1613 till medhjelpare

eller vice pastor härstädes och blef 1617 ordinarie pastor. Wid
biskopsvisitation s. d. befanns allt stä skäligen wäl till, utom
det att pastor icke kunde förlikas med sin swärmor. Wid ena¬

handa tillfälle 1636 befunnos nattwardsbarnen fl okunnige, att
pastor och klockaren erhöllo förmaningar att med mera allwar

förja för underwisningen. I herr Fredriks tid uppsattes en al¬
tartafla i Ströfwelstorp 1635, och han har 1647 päbörjat en

ut
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anteckningsbok öfwer födde, wigde och döde, hwilken ännu är

i behäll. Han har 1649 utgifwit en likpredikan öfwer Patrik

Dumbar pä Spannarp. 1660 afled han och begrofs i Ausäs
kyrka jemte sin hustru Margreta Nilsdotter, som war prest¬
dotter pä stället, född 1585 och dog 1659. I sitt Adäriga äk¬

tenskap hade de sex söner och tre döttrar. Af de förre blef
Christian fadrens efterträdare och Hans professor i Lund,

sedan generalprost och pastor i Helsingborg. Om Nils Fredriks¬

son Hjorth, pastor i Lyngby, som kallas Ausovius, ocksä war
son af denne Fredrik Hjort, kan ej med säkerhet afgöras. I
sä fall har han warit gift en gäng förr än han blef gift med
Margreta Nilsdotter.

6. Christian Fredriksson Hjort, född härstädes
**), 1630, gick i skola i Malmö och i Köpenhamn, studerade

derefter i 11 är dels i Köpenhamn, dels i Upsala och blef “
1657 prestwigd till medhjelpare ät sin fader, efter hwars död

han 1661 pä wären blef pastor härstädes. Han dog 29 1679
och begrofs i Ausäs kyrka under presthustruns bänk. Ett epi¬

taphium öfwer honom uppsattes i kyrkan. — Gift 1662 med

Marna Hoffgard, dotter af prosten Rasmus H. i Kropp,

f. der 29,, 1648. Hon lär hafwa warit ett särdeles raskt
fruntimmer och blef twä gänger konserverad wid Ausäs pasto¬
rat. Hennes wanliga benämning i hemorten war Vdoktor

Marna“ med anledning af hennes goda insigter i medicinen.

Hjort hade med henne följande barn: Margreta, f. 1663, d.

wid 15 ärs älder och begrafwen i Ausäs kyrka. — Elisa¬
beth, f. och d. 1664. — Elisabeth Dorothea, döpt 2 Sönd.
e. Trin. 1665, g. m. pastorn i Tanum i Bohuslän Jesper

Pinck. — Fredrik Christian, past. i Frillestad. — Doro¬

thea, f. 1671, g. 29 1701 med hospitalsföreständaren Hen¬
ning Hessel Jakobsson i Helsingör.
7. Eric Pehrsson war född 2, 1634 i Bonderup,
der fadren Peder Jörgensen war pastor, gick i skola i Lund och

i Ystad sammanlagdt i 11 är samt blef student i Köpenhamn

1656 och baccalaureus 1660. Ar 1666 blef han huspredikant

hos riksrädet Gustaf Banér, prestwigd 1668 till stadskom¬
minister i Helsingborg (symmysta ecclesiæ Helsingb.) och om¬
kring 1678 interimspastor derstädes, sedan prosten Hjort öfwer¬
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gätt till Danmark. Werkligen utnämnd till pastor der har han

säkert icke warit, ehuru det hette sä pä hans epitaphium. I

ett bref af är 1681 kallas han Lcapellanen Eric Bonderup.“

Till följe af erhällen patronrätt kallade egaren af Wegeholm,
riksrädet Gustaf Otto Stenbock, 1½ 1680 Acapellanen i Hel¬

singborg Erik Pedersen“ till pastor i Ausäs. 1681 ½ skref

biskopen till prosten Gemzæus i Wram om hans installation,
men först ’s, 1682 skedde den egentliga utnämningen, ehuru

han säkert i Maj 1681 mottagit pastoratet. 1683 hände det i
Ströfwelstorps kyrka att bonden Per Nilsson, som med en
knif öfwerfallit och särat en annan bonde, mot pastors förbud

infann sig till kommunion och, dä han afwisades, trotsigt pä¬

satte hatten och gick ut ur kyrkan. Prosten Schartow, som sick
uppdrag att hälla undersökning härom, fann att Per Nilsson

brutit den allmänna kyrkofriden, oskärat Guds hus och tempel,

gjort och föröfwat en incomparabel förargelse i Guds menighet
och församling, violerat pacem publicam och alla kungliga sta¬

tuter, förordningar och laga stadgar, tillfogat Guds ords tje¬

nare stor farlighet' m. m. Han hade ocksä lockat flera till
medhäll uti att undandraga sig tillskott till skolmästares aflöning.

1690 anmälde Erik Pehrsson i konsistorium, att en qwinna i

Humlarp, som länge warit vafsindig,“ nu blifwit alldeles öf¬

werwäldigad af Lrasenhet,“ sä att hon bespottade prestämbetet,
Guds ord och fakramenter, och man befarade att hon kunde

taga lifwet af sig, hwarföre han bad biskopen och konsistorium
härom i tide vigilera.“ I hans skrifwelser hürom och i hans

sätt att behandla den sinnesswaga qwinnan röjer sig ett wän¬
ligt och fromt sinne. Saken förekom wid prestmöte, och det

beslöts att, Lom hon hade lisa frän sin passion och wille begä
nattwarden, skulle detta icke förwägras henne; annars borde

man i bön privatim och publice henne Gudi befalla och upp¬
mana hennes omgifning till uppmärksamhet pä henne, att hon

ej mätte göra sig skada; men skulle nägon arghet hos henne

wara fördold, borde hon angifwas hos werldsliga öfwerheten.“

Bonden Truls Nilsson Rabb, som 20 är förut begätt lägers¬
mäl, förförde 1692, dä han war enkling, sin tjenstepiga Nilla

Swensdotter, och 1693 en annan piga wid namn Elna Mäns¬
dotter, hwilken han ock sökte förmä att uppgifwa Anders Prest¬
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bonde säsom sin förförare, dä Truls wille framdeles gifwa

henne sin son Gudman till äkta och ät dem afstä hemmanet.
Dä han 14 Sönd. e. Trin. 1693 skulle undergä kyrkoplikt,
wille han ej erkänna sin synd, utan swor att han dertill war

oskyldig, men utkommen pä kyrkogärden nekade han sig hafwa

swurit i kyrkan och önskade att, om han det gjort, sä mänga
djeflar mätte fara i honom, som der wore gräs pä kyrkogärden
och som der wuxit sedan werldens begynnelse. Enl. konsistorii
bref 1½,, s. ä. skulle pastor söka att med förmaningar röra hans

sinne; om dermed intet uträttades, skulle prosten taga brotts¬
lingen i förhör, och skedde äfwen detta fruktlöst, horde saken

anmälas i konsistorium. Sä skedde, och enl. konsistorii skrif¬

welse °½, 1694 skulle Truls för sina swordomar och sitt be¬
teende, dä han skulle skriftats, lagligen tilltalas, och om han

ej godwilligt wille skilja sig wid Elna Mänsdotter, borde man

genom herrskapets fullmägtig söka att fä henne bortskaffad, eller

om detta ej lyckades anlita kronobetjeningen. Emedlertid borde
pastor förmana syndaren och söka att föra honom till rätta. I

dessa ätgärder igenkännes biskop Papkes allwar i förening
med en christelig omsorg om de förwillades rättelse. 1695 ¾

tillät konsistorium “till förekommande af oreda och förargelse
Trulls Rabb. att gifta sig med Elna Mänsdotter; dock kunde

sielfwa förargelsen, som i församlingen gifwen är, pä försiktigt
wis wid tillfälle, utan personens nämnande, nägot beifras.“
Här igenkännes Linnerius, som egenhändigt tillaggt de citerade
orden i konsistorii skrifwelse. Erik Pehrsson war ej bland de

fjeskande uniformitetsifrarne och kunde icke briljera med upp¬
gifter om synnerligt stort antal af personer inom pastoratet,

hwilka kunde läsa innantill och lärt swenska katechesen. Hans
egen swenska war temligen mycket uppblandad med danska. Han

hade till medhjelpare Päl Larsson Aberg, som war frän Hal¬
land, hade gätt i skola i Lund 7 är, blifwit student i Greifs¬

wald 1661 samt under kriget kommit ned till Skäne, der han

sökte Bästads och Förslöfs pastorater. Han skall hafwa warit
den förste, som pä swensk jord utbad sig drottn. Ulrika Eleono¬
fras ynnest, hwilket skedde wid hennes första ankomst till Hel¬

singborg, men hans bön om hennes rekommendation till be¬

fordran blef utan päföljd. (Se wid nyßnämnde ställen). Aberg
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dog i Ausäs 1693 wid 51 ärs älder. Erik Pehrsson förord¬

nades i April 1696 till vice prost i Norra Asbo och Bjära

härader och utnämndes l, 1697 till samma befattning säsom
ordinarie. Död P), 1698. Han blef 1682 gift med företrä¬
darens enka Marna Hoffgard, och hade med henne följande
barn: Christian, död wid 1 ärs älder. — Katrina Mar¬

greta, g. m. kyrkoh. Paul Quiding i Bärslöf. —Hedwig
Eleonora, f. I 1687; bland hennes faddrar nämnes gene¬

ralguvernören R. von Ascheberg; hon dog af pest 17 1711.—

Maria Katrina, f. 2' 1690; d. af pest 2). 1711. Af ett
bref frän prosten Sundius i Helsingborg till biskop Steuchius
24, 1698 finner man, att enkeprostinnan i Ausäs warit oroad

af ett utkommet rykte om hennes mans Vlik och döda lekamen,

med anledning hwaraf hon bedt Sundius gä in i kyrkan och

se, att hennes aflidne mans likkista stod pä sin plats och att
liket läg deri. Troligen sades afl. prosten “gä igen,“ ty man

sökte wanligen wederlägga sädant rykte dermed att den förmente
gengängarens lik wid undersökning befunnits werkligen liggande

i grafwen. I ett bref 2' s. ä. beder biskopen samme Sun¬

dius, att han, som bäst kände förhällandet, wille anmoda pre¬

sterskapet i N. Asbo och Bjära härader att wederlägga ifräga¬
warande rykte och hota dem, som utspridde det, med swär näpst

och straff. “Deßutom,“ heter det i Sundii ofwannämnda bref,
är den bedröfwade menniskan sä för sin egen person af arga
calumnianter angrepen, att jag aldrigh deß make hört, i det de

lägga henne de grofwaste odygder till, som man blyges wid

att nämpna. S. hade tröstat henne och försäkrat, att förtalet
icke skulle skada henne. Hennes bekymmer ökades genom ett
spargement att stadskomministern i Helsingborg Hans Iakobæus
i Stockholm utwerkat sig löfte om Ausäs pastorat. Sundius

rekommenderade henne hos biskopen till att blifwa konserverad
wid pastoratet. Detsamma gjorde lagman Cedercranz pä We¬

geholm, som yttrade mycken wänskap för Erik Pehrsson. Denne

är begrafwen i Ausäs kyrka, troligen wid sidan af företräda¬
ren. För grafstället gaf han jemte Marna Hoffgaed till kyrkan

den swart Calminks meßhake fordrad med oblekt lärft och swart

fartz, en meßskjorta af wackert lärft, en altarduk af lika tyg
wackert sömmad och stucken med de fyra evangelisters och nägra
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apostlars sigurer samt löfwärk omkring samt en ättkantig tenn¬

flaska om fem stop.“
8. Jønas Wahr, bondson och född i Wahra af Wire¬
stads socken i Wexjö stift ' 1659, njöt underwisning i Wexjö

skola och gymnasium frän 1669 till 1682, dä han blef student

i Lund. 1685 war i fräga att han skulle blifwa prestwigd till
tjenstgöring i Twing, men det blef icke af. 1689 ⅔ blef han

prestwigd i Calmar af biskop Schütte och medföljde s. d. flottan
pä en expedition i Ostersjön. 1690 war han säsom skeppsprest
med pä en expedition till Marstrand, derefter pä twä expedi¬

tioner till Portugal och en till Frankrike. Efter sädana Ctra¬
valjer“ ansägs han berättigad till snar befordran. Han tjenst¬
gjorde 1696 i Gjerdslöf och blef s. d. pastor i Nöbbelöf af

Ljunits härad. Prosten Arenchil berättade i bref till biskopen
att, dä han i Gjerdslöf tillkännagaf Wahrs förestäende flytt¬

ning, blef der mycken sorg och ängslan, men deremot, dä Wes
utnämning till Nöbbelöf der bekantgjordes, wäckte det stor fröjd

och glädje, sä att unga och gamla med uppräckta händer tackade

Gud och wälsignade biskopen, som unnade dem en=pastor med

sä berömligt rykte. Arenchil ansäg ocksä W. färdeles tjenlig
till pastor i Nöbbelöf, emedan bland annat en stor kyrkorepara¬

tion i Skifwarp kräfde en erfaren mans tillsyn. 1698 war W.
utsedd till respondens wid prestmöte, men befriades frän denna

förrättning pä egen begäran “för en och annan sorgelig tillfal¬
lande händelse, förmodligen hans hustrus död. 1699 blef han

pastor härstädes och installerades 23 Sönd. e. Trinitatis s. d.
Wid den tiden war Ausäs kyrka i godt skick, men Ströfwels¬
torp bristfällig hwad tornet angick. En färskild skolmästare war

anställd inom pastoratet. W. synes icke förrän under sina sista
är haft nägot presterligt biträde. Under hans ämbetstid tyckes

i allmänhet ordning och sedlighet hafwa warit rädande; ätmin¬

stone förekommo icke mänga mäl rörande Ausäs pastorat i kon¬

sistorium. W. upplefde i Ausäs beswärliga tider. I Juni
mänad 1711 utbröt pesten inom pastoratet, der den under tre

mänaders tid skördade mänga offer. Dock skall enligt sägen den

wester om Wege ä belägna delen af Ströfwelstorps socken blif¬
wit förskonad. I prestgärden dogo twä Wahrs styfdöttrar och

en hans styfsons dotter frän Frillestad. Här som annorstädes
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wäckte regeringens päbud om de pestdödes begrafning utom

kyrkogärden och utan wanliga ceremonier mycket bekymmer;
dock finner man icke omtaladt, att pestdöde här, säsom pä an¬

dra ställen skedde, i hemlighet eller med wäld blifwit införde

pä kyrkogärdarna och der begrafna, antingen dä folkets lagly¬

dighet eller sträng bewakning warit orsaken dertill. En be¬

grafningsplats för pestdöda skall hafwa blifwit inhägnad och
inwigd pä westra sluttningen af en nordwest om Ausäs kyrka

belägen backe. Ofwerste Bennet, som med sitt regemente läg
der i trakten och sjelf bodde pä Wegeholm, lät i Juli mänad
sätta wakt wid de smittade gärdarna med ordres, att nedskjuta

hwar och en som wille smyga sig ut. Wid prestgärden hölls
wakt af en löjtnant Siréen, som förhindrade pastor att förrätta

gudstjensten och besöka de sjuka. Pä nägra helgdagar och en
bönedag blef ingen gudstjenst hällen, men en söndag lät öf¬

wersten sin regementsprest predika ⅓pä backen för Ausäs försam¬

ling och pä kyrkogärden för Ströfwelstorp.“ Pastors tjenstefolk
blef ocksä hindradt frän att inberga hö och säd, som stod och

förderfwades pä marken. Konsistorium hemställde ⅓) till gu¬
vernören att, sedan pesten upphört i prestgärden,, pastor mätte

fä fritt sköta sitt jordbruk och sitt ämbete; predikningarne kunde,
om sä nödigt pröfwades, hällas i fria luften, dä folket borde

stä wändt ifrän wädret. Dä en friwillig kontribution till ar¬

méen 1712 begärdes, förklarade W. sä wäl som flera prester

pä orten, att deras fattigdom icke tillät dem att gifwa nägot.
Pä hösten s. ä. undanbad han sig det uppdrag han fätt att under

vakans predika i Björnekulla. Död 12), 1719. Anders Da¬
rin, sedan pastor i Bara, war nädärsprest efter honom. — W.

blef gift 1. 1696 med Metta Rasmusdotter Bredahl,
enka efter företrädaren i Nöbbelöf; hon dog 1698 efterlämnande

tre barn, om hwilka man ingenting känner. 2. 1699 m. Marna

Hoffgard, prestenka härstädes; d. 2, 1708. 3. 26s, 1713
med Ebba Larsdotter Darin, syster till prosten Magnus

D. i N. Wram. Med henne hade W. en son och en dotter,

hwilka bäda dogo före honom.
9. Cornelius Faxe blef pastor här 1719 och instal¬
lerades af biskop Linnerius midsommarsdagen 1721. Han er¬

höll 1734 transport till Christianstad; se der.
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10. Joan Bring, son af kyrkoh. i Brönnestad Ebbe

B. och bror till Swen Lagerbring, föddes 1,, 1705 i Klinta,

der fadren dä war pastor, blef student 1720, magister 1730,
philos. adjunkt i Lund 1732, prestwigd ’, 1733 till tjenstgö¬
ring wid Lunds domkyrka, pastor härstädes ' 1735, installe¬
frades af biskop Rydelius *), s. ä., war riksdagsman 1740,
orator wid prestmöte 1744, erhöll prostetitel 1758 och war vice

häradsprost 1760 under prosten Ziebeths fränwaro wid riksdagen.
Biskop Rydelius yttrade, att B. war en Vlärd, begäfwad och
anderik man, hwilket witsord af en sädan domare torde säkert
bewisa, att B. warit prest i sann mening. 1750 fanns en

skolmästare i hwardera socknen; den i Ströfwelstorp hade bo¬
ningsrum i fattighuset. Detta war bygdt 1742 af herrskapet

pä Wegeholm och war beräknadt för 10 personer, men bebod¬
des wanligen blott af 6 eller 7. I Ausäs war ock ett fattig¬

hus, som rymde 5 4 6 personer. God ordning synes hafwa

warit rädande inom pastoratet under Bis ämbetstid. Han dog
21., 1762. — Gift i Sept. 1735 med Christina Elisabeth
Lagerlöf, dotter af prof. Erland L. i Lund; hon war född
28/,, 1703 och dog R 1776. Barn: Erland Samuel, f.

1736, histor. prof. i Lund, d. 1798, g. m. Ingrid Katrina

Ringberg, prestdotter frän Wäsby. — Olof, prost i Ossjö.
— Anna Katrina, f. ¾ 1747, gift m. biskop Petrus Munck.

Deßutom twä söner och en dotter, som dogo i späd älder.

Efter Brings död uppfördes 1763 pä förslag till Ausäs

pastorat P. Munck, S. Höök (se wid Röke) och L. Widing
(se wid Sjörup), hwilken sistnämnde likwäl utklagades af P.

Kock (se wid Mjellby); wid anställdt wal erhöll Munck enhäl¬
lig kallelse. Utnämningen fördröjdes genom ceremonimästaren

Cedercranz's ansökning om äterfäende af den patronrätt till
pastoratet, hwilken riksrädet G. O. Stenbock ett ärhundrade

förut erhällit. Dä denna ansökning 1766 afslogs, hade Munck
blifwit theol. adjunkt med prebendepastorat och afsade sig sitt

förslagsrum, hwarä Y 1766 uppfördes rektorn i Malmö I.
Quensel, som ock efter aflagdt prof och erhällen nära enhällig
kallelse utnämndes till pastor ⅔2 s. d.

Brings enka hade nädär till d. 1 Maj 1764, hwarefter

pastoratets inkomster under ledigheten skulle, med afdrag af vice
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pastors lön 40 daler i mänaden, prestgärdens brukningskostnad
o. s. w., tillfalla hospitalet i Lund. Prostinnan Bring qwar¬

blef i Ausäs till I 1765 och för detta är erbjöd hon hospi¬

talet 200 daler, ehuru inkomsterna uppgäfwos till 4340 daler;

hospitalsföreständaren gjorde anspräk pä 1480 daler, men kon¬
sistorium ansäg de af fru Bring erbjudna 200 böra antagas.
För tiden frän ⅓ 1765 till ⅔ 1766, under hwilken vice pa¬

storn Iakob Quiding (se II. 90.) uppburit inkomsterna, for¬
drade hospitalsföreständaren 1437 daler, men konsistorium an¬

säg Ots anbud af 270 wara antagligt, ehuru enligt Ots upp¬
gift inkomsterna inalles under nämnde tid uppgätt till 4593
daler.
11. Jacob Quensel, son af math. prof. i Lund Con¬

rad Q. och deß tredje hustru Anna Petronella Swägersdotter,

föddes i Lund 12), 1724, förlorade tidigt sina förälbrar och
njöt derefter en faderlig omwärdnad af sin förmyndare, prof.

Kilian Stobæus, densamme som war Linnes faderlige wän.
Han skaffade sin myndling enskild underwisning dels i Lund,

dels i presthus pä landet. En tid war Q. inackorderad hos
pastorn i W. Karleby Jonas Floræus. Bland sina ungdoms¬
lärare mindes han alltid en student wid namn Gislovius, sä¬

som den der i hans sinne inplantat gudsfruktan och kärlek till
Guds ord. 1740 blef han student och blef s. d. informator

hos landshöfding Lars Dalman i Carlskrona. Under sitt sju¬

äriga wistande der studerade han, jemte andra wetenskaper, fli¬
tigt och grundligt mathematik under ledning af sin fars fordne

elev Lars Liedbeck, som dä war kaptenlöjtnant wid amiralitetet,

men sedan blef professor i Lund. 1748 blef Q. magister och
kallades s. ä. af superintendenten Muhrbeck i Carlskrona till

prest, men antog icke denna kallelse, anseende sig för ung till

tjenstgöring wid en sä folkrik församling. I stället antog han
plats säsom amanuens och bibliothekarie hos ärkebiskop Henr.

Benzelius, hwilken han 1749 medfölide till Upsala. Han för¬

blef i Benzelii hus i fyra är, under hwilken tid han deltog i
öfwersättningen af Büchners konkordans. Egande anseende för

goda kunskaper sä wäl i andra wetenskaper, som färskildt i na¬
turwetenskaperna, hwilkas studium den tiden gynnades, blef han
10
1753

konrektor och 2, 1756 rektor wid Malmö skola.
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Säsom skollärare förwärfwade han sig anseende för utmärkt nit
och skicklighet. Han skall hafwa förstätt att göra underwisnin¬

gen intressant för lärjungarna och att upprätthälla tukt och
ordning utan härd aga. Säkert ej blott för att winna en

rundligare utkomst, utan af böjelse för prästembetet ingick

han i andliga ständet. Han prestwigdes “, 1763, begärdes
1764 till fjerde profpredikant i Grämanstorp, blef 72 1766

pastor i Ausäs och tillträdde detta pastorat strax pä nyäret
1767. S. d. ¾2 afbrann prestgärden, hwarwid all hans egen¬

dom, till och med böcker och kläder, gick förlorad. 1780 blef

han först vice och i November s. ä. ordinarie prost i S. Asbo
härad. Han war en gudfruktig man och lärer, säsom de flesta
allwarligare prester pä hans tid, warit herrnhutismen tillgif¬

wen. Atminstone wärderades han högt af dem, som tillhörde

denna riktning. Att han äfwen af sina förmän i domkapitlet
ansägs för en rätt prest, kan slutas deraf att han erhöll upp¬
drag att söka föra en swärmisk torpare i Orkelljunga pastorat

till rätta. Af Ots till domkapitlet ingifna berättelse om sitt

samtal med torparen ser man, att han behandlat wilsefarande
pä ett annat sätt än wanligen skedde, dä man synes hafwa
förnämligast päyrkat, att de skulle fördöma Arius, Macedonius
och andra kättare (jfr. ofwan s. 14.). Q. yttrade i den om¬

nämnda berättelsen: Med wänlig budskickning samt löfte om
en liten penning och nägon säd förmädde jag denna torparen

att komma till mig i Ausäs prestgärd, hwarigenom jag und¬

gick att med besök i berörde församling förordsaka upseende och
till äfwentyrs afwund.“

*

—

“Löftet genom propheten Joel

om den heliga andas utgjutande öfwer tjenare och tjenarinnor,

som han sjelf anförde, medgaf jag kunna wara uppfylldt pä

honom säsom döpt och säsom den der firat flera pingesdagar,
men dä den slutsats deraf gjordes, att han jemt och alltid egde

denna goda Guds andas wittnesbörd om andra menniskors

tillständ och om hwilka af dem blefwo saliga eller fördömda,

sä pästod jag med ifwer det wara en stor förargelse att till¬

skrifwa Sanningens anda sä opälitliga wittnesbörd.“
Iag sade honom, att andans wittnesbörd angä endast min

egen person, och tillstyrkte honom derföre att ofta bedja och fär¬
deles wid hans dödstimma, att Guds anda mätte wittna med

173

hans anda, att han wore ett Guds barn. När han wille weta,

hwadan dä den glädje och den sorg kom, som han wärkligen
kände wid wissa menniskors äskädande, sade jag, att det kom

af hans eget hjerta, och lät honom läsa i Matth. 15: utaf

hjertat utgä onda tankar — — falskt wittne“ m. m. —Hwad
rättigheten angär att warna och förmana andra äberopade han

Gal. 6: 1. Om en menniska räkade falla i nägon synd, I som
andelige ären, upprätter honom o. s. w. Här mäste han äter

läsa för mig innantill och sjelf se, att der stär en menniska och

icke flera, icke hela byelag, emedan dessas upprättande till¬

hörde läraren.“ — —“Gud wet om han trodde mig i detta
allt, som jag förehöll honom, men sin hand gaf han mig att

hädanefter wilja lefwa i stillhet. Dock som han ej förekom

mig lik Nathanael, i hwilken intet swek war, sä slutade jag

samtalet med hotelser, att han wid första widare ostyrighet skulle
blifwa stämd af Consistorium“ m. m. O. dog 7, 1802.

Gift “ 1761 med Ulrika Benedikta Billberg, f. 1,
1739, d. 1806, prestdotter frän Ingelstad. De hade 11 barn,
af hwilka en son och 4 döttrar dogo i späd älder. De öfrige
woro: Gustawa Petronella, f. 1761, g. 1. 1786 med

frälseinspektoren Berndt Santesson pä Jordberga, 2. m. borg¬
mästaren Nettelblad i Wexjö. — Anna Helena, g. m. pro¬

sten Borup i Brunnby. — Conrad, f. Lhg 1767, professor
i naturalhistoria och pharmaci i Stockholm, utgifware af ’Swensk

Botanik“ och “Swensk Zoologiz“ död ogift 1806 och begrafwen
pä Solna kyrkogärd. — Charlotta Maria, g. m. fadrens

efterträdare. — Isak Johan, f. 2a 1776, bergsräd, d. 1835.
Eberhard, f. 1 1782, landskamrer i Malmö, kammar¬
rättsräd.

12. Peter Petersson, son af ladufogden wid Ellinge

gärd Peter Jönsson och deß hustru Gertrud Nilsdotter, föddes
ºha 1747, blef student 1765 och hade nägon tid kondition i

10

prof. Laurells hus, prestwigdes 1 1773, blef magister 1775

och war länge prebendekomminister i Uppäkra, blef pastor i

Borlunda ' 1792, tilltr. s. ä., erhöll prostetitel 1802, transp.

hit 21
“½ 1803, tilltr. 1804. Han ihägkommes bäde i Borlunda
och i Ausäs säsom en mycket rättskaffens, redbar, ordningsäl¬

skande och werksam man (jfr. III. s. 70). Död 1 1821.
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Gift ⅓½, 1792 med Charlotta Maria Quensel, f. 12
1768, d. A9 1811. Barn: Ulrika Maria, f. 27 1793,g.
m. kontrollör M. Sahlström och död 1846. — Christina

Brita, g. m. fadrens efterträdare. — Charlotta Wilhel¬
mina, g. m. prosten A. I. Möller i Norrwiddinge. — Jakob,

prost i Wemmenhög. — Gustawa Petronella, g. m. pro¬

sten A. Rundström i Billinge.

18. Nils Peter Westerström, föddes ⅔, 1783 i
Landskrona af fattiga föräldrar, gick i skola i nämnde stad och
dimitterades 1804 till akademien af den utmärkte skolrektorn

Lukas Gadd med ganska fördelaktigt witsord. Wärterminen

1809 blef han philoløgie kandidat och undergick samma termin
prestexamen; till denna sednare examen behöfdes icke widsträck¬

tare kunskap i theologi än den W. redan i skolan inhemtat,
hwilket bewisar bäde hur högt Landskrona skola stod under
Gadds styrelse och hur lägt de theologiska studierna den tiden

stodo wid universitetet. W. prestwigdes 25 1809, tjenstgjorde
derefter i Farhult till 1811, blef s. ä. magister och sedan med¬

hjelpare i Ausds. 1813 blef han vice kollega wid Landskrona
skola, ordin. kollega och vice rektor i Christianstad 1818, rektor
i Carlskrona 27,, 1819. 1821 föreslogs han i första rummet

till Ausäs pastorat och erhöll enhällig kallelse, med undantag
af en röst. Wid ett besök i Christianstad hade k. Carl Johan
fästat uppmärksamhet wid Wes owanliga färdighet i franska

spräkets talande samt, efter inhemtad kunskap om hans ringa
lön wid skolan, erbjudit honom ett ärligt bidrag af sin hand¬

kassa, tills befordran wanns. Detta afböjde W., med anhäl¬
lan att K. M. wille hafwa honom i minne wid ansökning om

pastorat, hwilket konungen lofwade. Löftet uppfylldes dä W.

3 1822 utnämndes till pastor i Ausäs; tillträdet skedde ⅓

1824. I 29 är werkade han pä denna plats och förwärfwade
sig derunder rättighet till sina ähörares aktning och kärlek samt
till deras tacksamma hägkomst. Under hans ämbetstid skedde

betydliga försäljningar af hemman frän de inom pastoratet be¬

lägna herregärdarna Spannarp och Wegeholm. Wes förtjenst
war det i icke ringa mon, att dessa försäljningar grundlade
mängas ekonomiska wälständ. Med den största wänlighet och

hjelpsamhet och med utmärkt rädighet gick han sina ähörare
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tillhanda i räd och däd. De fleste hemmansbrukare sattes
genom hans biträde i ständ att inköpa de hemman, som de

förut brukat, och ät dem, hwilka för sin älder och swaga ar¬
betskrafter icke kunde blifwa sjælfegare, tillförsäkrades nödigt
uppehälle pä älderdomen derigenom att han utwerkade, att un¬

dantag lämnades ät förra brukarne. 1826 erhöll han proste¬

fullmagt och bestridde frän den tiden de flesta af häradspro¬
stegöromälen, ehuru han först 1831 blef ordinarie häradsprost.
W. war genom sitt glädtiga lynne och sin owanliga humanitet
en färdeles angenäm umgängsman, och hans hus war ett mön¬

ster af trefnad och wälwillig gästfrihet. Annu 14 dagar före
sin död war han sysselsatt med nattwardsungdomens under¬

wisning och andra ämbetsgöromäl. Död ⅔. 1853. — Gift
), 1821 med Christina Petersson, företrädarens dotter,
f. ¾ 1794. — Barn: Charlotta Maria, g. m. stadskom¬
ministern V. Humbla i Lund. — Wilhelmina Ulrika, f.

2os, 1823, g. 1848 med E. L. Lindergren, prest och innehafware
af Ausäs klockarelägenhet. — Gustava Jakobina Fredrika,

f. 16, 1825. — Ebba Christina, f. 22 1826. — Hed¬
wig Johanna Göthilda, f. 2 1828, d. ½ 1853.— Isak
Peter Wilhelm, f. ) 1830, mekanikus.

14. Erik Jonas Nordenson, kgl. öfwerhofpredi¬
kant, utnämndes efter extra ansökning ⅔ 1854 till pastor här¬

städes, men erhöll * 1855 pä begäran K. Mes näd. tillätelse
att icke tillträda pastoratet. Sedan derefter änyo förslag blif¬
wit upprättadt och wal hället, tillföll pastoratet äter en extra¬

sökande.
15. Joseph Wallin, född i Daretorp af Skara stift
½ 1786, blef student i Upsala 1803, phil. mag. 1809, docens

i romersk litteratur wid Upsala univ. 1811, extraord. adj. 1817,
lektor i latin wid Stockholms gymnasium 1821, prestwigd 1827,
theol. dokt. 1830, pastor wid Clara förs. i Stockholm 1832, L.

N. O. 1836, riksdagsman wid flera riksdagar, pastor här 28

1855, tilltr. 1856.
Gift m. Clementina Noring, dotter af exped. sekr.

Jonas N. Barn: Thure, v. häradshöfding.
Skrifter: se Biogr. Lex. XXII. 60.
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Kyrtoherdar i Gnidinge och Sönnarslöf.
1. Michel.

En sä benämnd pastor war här 1564, dä

en wid namn Laurentius Paulinus ¾ prestwigdes till hans

biträde. Följande äret fick han till biträde sin son Nils, som

sedan blef hans efterträdare.

2. Niels Michelsen blef ’ 1565 prestwigd, se¬
dermera, man wet ej hwilket är, pastor härstädes, omkr. 1577

pastor i Helsingborg, sedan pastor i Lund. Se I. 218.
3. Haagen Nielssön war pastor härstädes 1584 och

utsägs till deputerad wid hyllningen s. d. Han lefde ännu

1602, troligen till 1607. Dottren Lucia war g. m. pastorn
i Lund Niels Madsen.

4. Peder Olssen. Ett kgl. br. ⅓g 1607 förordnar,
att öfwerste höraren i Wärfru skole i Köpenhamn Peder Ols¬

sen skulle sättas till pastor i Quidinge och Sönnarslöf, om

han befanns till kallet skickelig och beqwäm. Det slog wäl icke
fel, att han ju befanns skicklig och blef pastor, men länge har

han ej warit det.
5. Jens N. Ett kgl. br. 2½ 1609 uppdrager ät läns¬
mannen Eske Bilde och biskopen i Lund att ransaka och dömma

angäende herr Jens N. som lofwat Boel Marqwardsdotter
äktenskap för att fä Quidinge och Sönnarslöfs pastorat, men
förlofwat sig med annan, sedan han fätt pastoratet. Troligen

blef han afsatt, ty en annan pastor utnämndes s. d.
6. Jacob Lauritzen. I kgl. br. 2 1609 anbefal¬

les biskopen att prestwiga honom till pastor härstädes. Wid

biskopsvisitation 1613 förliktes han med klockaren pä stället.

1616 war biskopen i Quidinge, och herr Jakob blef strängeli¬
gen tilltalad derföre att han nekat att begrafwa ett lik, som
redan war nedsatt i grafwen. Wid visitation 1617 befanns

allt wara i god ordning, utom det att pastor ständigt war oense
med kyrkowärdarna. I annexförsamlingen berömdes han för

flit och fromhet. S. ä. blef han anklagad för nägot tjenstefel

och afsattes 1, wid landemötet.
7.Thomas Tullius efterträdde herr Jakob, enl. VB.

Om Thomas är det wäl som i samma bok är antecknadt 1619:
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pastor est versipellis, diaconus non dissimilie. Huru länge
han warit pastor är icke kändt.
8. Oluff Hansen. Wid biskopsvisitation 1636 kommo

endast 5 eller 6 af ungdomen tillstädes. Biskopen förmodade,
att herr Oluff icke utlyst visitationen af fruktan att fä däligt

witsord i anseende till sin snälhet och snuskighet. De närwa¬

rande kunde katechesen nägorlunda. Oluff Hansen dog 1

1637. Hans dotter Elene blef gift med Jöns Andersson,
past. i Jemshög. En annan hans dotter war troligen gift

med efterträdaren.
9. Peder Poulsen Schenning prestwigdes af bi¬

skop Resen i Köpenhamn 2° 1637 till pastor härstädes. Död

, 1659. — Hans hustru Elisabeth Olsdotter war säkert
dotter af hans företrädare; hon blef konserverad wid pastoratet.
Sonen Olof blef pastor i Stängby; Per blef klockare härstä¬

des och dottren Cecilia gift med pastorn härstädes Hans Ja¬

kobsson.
10. Sigward Eriksson war frän Hofdala och lärer

hafwa blifwit uppkallad efter kgl. länsmannen Sigward Grubbe,

som egde Hofdala gärd. Han prestwigdes till pastor härstädes
22), 1659 och drunknade i Sönnarslöfs ä 7 1663. Gift 17
1661 med företrädarens enka Elisabeth Olsdotter. Efter

honom war David Arendtsson i fräga till pastoratet, men blef
ej antagen, säsom warande född pä Seland (se wid Mällby).

11. Hans Jakobsson Hellsingborg prestwigdes
till pastor härstädes 7 1663. Han hade rest utrikes och wi¬

stats länge i England. Under krigstiden utmärkte han sig sä¬
som redlig swensk och gaf general Hummerhjelm goda under¬
rättelser om danskarnas ställningar och rörelser. I kons. prot.

1694 gifwes honom witsordet att wara en ’mycket wacker,
lärdh, wälberest, berömmelig och wählmeriterad man. Han

kallas der Hans Quijding, men synes ej sjelf hafwa brukat
namnet Quiding, hwilket hans barn antogo efter födelseorten.

Pä 1690=talet bedrefs i Quidinge widskepelse med ett ihäligt

träd, som man brukade krypa igenom, och biskopen begärde att

generalguvernören wille gifwa befallning om trädets borthug¬
gande. En af Hans Jakobsson hällen likpredikan har blifwit

utgifwen i tysk öfwersättning. Den är till stilen oklanderlig
IV.
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och faknar ej uppbyggliga ställen, men röjer ofta sin tids smak

för konstiga liknelser och jemförelser; sädana förekomma här

stundom, hwilka äro fyndigt nog uttänkta, t. ex. följande:
Merklich ist was Salomon von Caninichen den kleinen Thier¬

lein spricht, das sie wiewoll ein schwach Volk legen ihr Häuß¬
lein in den Felsen. Was sind nun alle Menschen denn ein

schwach Volkk Wo können sie aber ihr Haus, die Stätte ihrer
Wohnung besser und sicherer legen denn in dem Felsen, wel¬

cher Gott und Jesus ist2“ Han dog 23, 1695. — Gift med

kyrkoh. härstädes Peder Pälssons dotter Cecilia Peders¬

dotter. Barn: Per, pastor härstädes, sedan i Landskrona.

Jakob, past. i Mjellby. —Päl, past. i Bärslöf.
Hans, past. i Gammalstorp. — Lars, prestw. 1694, torde
hafwa ingätt i Linköpings stift. — En dotter war g. m. kyr¬

koh. Jakob Pälsson i Ottarp, en med sekret. Bleckman och en
m. “mäster Christopher Lemken pä Jöransbergs pappersbruk of¬

wanför Jönköping.“
12. Petrus Quiding blef pastor härstädes 1695 och

erhöll 1721 transport till Landskrona. Se III. 278.

13. Erasmus Trägärdh war pastor här 1721.
1734, sedan i Carlshamn. Se der.

14. Alexander Ziebeth härstammade frän en engelsk

slägt och war son af kapten Carl 3., som stupade i slaget wid

Helsingborg, föddes 1 1703, gick i Landskrona skola, blef
student 1721, magister 1730, prestwigd 27), s. d. till tjenstgö¬
ring wid Lunds domkyrka, pastor wid norra skänska kavalleriet
2j. 1731, pastor härstädes 1734, tilltr. 1735, war riksdags¬

man wid 6 riksdagar och utmärkte sig säsom ifrig Hatt, blef

häradsprost 1758 och theol. doktor 1779. Han ätnjöt allmän
aktning säsom en kunskapad, talangfull och hederlig man. En
likpredikan som han utgifwit är af enkelt och renlärigt inne¬

häll samt skrifwen pä ett ganska rent spräk. Död ⅔, 1780.
Gift med Helena Christina Nolleroth, prestdotter frän

Färlöf, f. 1720, d. 1788. Barn: Christopher Bogislaus,
f. 1740, adlad med namnet Zibet; hofkansler, en af de 18 i

Sw. akad. m. m. — Carl, löjtnant wid amiralitetet. — Lars,

auditör wid Swea artilleri. — Ebbe Ludvig, kommerseräd,
adlad. — Philippa Katrina, g. m. postmästaren C. L.
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Widell i Christianstad.

Sophia Magdalena, g. m. öf¬

werkrigskommissarienJeppa Sandberg. — Gustava, g. m.

kronobefallningsmannen Christian Ljunggren. — Johanna
Ulrika, g. m. löjtnant Fischerström. —Mariana Lovisa,
g. m. fadrens efterträdare.

15. Gudmund Schjött war borgareson frän Hel¬

singborg och gick der i skola samt studerade sedan 1765 i Lund
och blef magister 1775. I Lunds Weckoblad 1775 förekommer:

Malmö d. 9 Dec. I dag qwitterade Herr Magister Schjött

sin hos Herr Hofqwartermästaren Gedda hafde condition och
den 15 dennes fortsatte sin resa ät Helsingborg, dä han frän
Malmö blifwit utfölgd af et partie af sina wänner under

Trompetteklang.“ Han war sedan informator hos fältmar¬

schalken baron von Platen, fadren till grefwe Baltzar von Pla¬
ten. S. prestwigdes Pf,, 1777 till extraord. regementspred.
wid norra skänska kavalleriet, hwars chef nämnde baron v. Pla¬

ten dä war, blef sedan pastor wid samma regemente och erhöll

hofpredikantstitel, blef 1781 pastor härstädes och honorarieprost
1782. Han war afhällen och aktad säsom en kunskapad och

witter man samt en werksam pastor och ihogkommes ännu sä¬

som sädan. Han war utsedd till præses wid förestäende prest¬
möte, dä han dog 7 1794. — Gift 1 1782 med företräda¬

rens dotter Mariana Lovisa Ziebeth. Barn: Maria, g.
m. kyrkoh. Löfgren i Hjernarp. — Juliana Regina, g. m.

prosten der Palm i N. Wram. — Alexander past. i In¬
gelstad. — Carl, f. 1794, kapten wid Wendes artilleri.

16. Johan Georg Krook föddes i Hoby af Torna

härad, der fadren war pastor, 1½ 1762 enligt wanliga upp¬
gifter, men 1760 enligt ett bewis, som han enl. kons. prot.
22, 1786 inlämnade jemte ansökning om ordination. Han blef

student 1777, magister 1784 och antog derefter kondition hos

supercargören wid Ostindiska kompagniet af Dittmer, som 1786
kallade honom till huspredikant. Lunds domkapitel biföll kal¬

lelsen och tillät jemwäl att ordinationen försiggick i Skara.

K. blef dock först efter uppnädd laga älder prestwigd 2. 1787.
S. d. blef han rektor wid Helsingborgs skola; han war wäl
den yngste bland de sökande, men biskop Celsius hade anmärk¬
ningar att göra mot alla de öfriga, af hwilka han ansäg en
120
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för gammal, en annan oskicklig att upprätthälla disciplineno.

s. w., och genomdref Kes utnämning. 1792 kallades han till
fjerde profpredikant i Fjelkinge, der hans bror (sedan past. i
Köpinge af Gärs härad) war vice pastor. Under ett besök i
Stockholm 1793 blef han utnämnd till ordinarie kgl. hofpredi¬

kant med säte och stämma i hofkonsistorium. Till följe af den¬
na hans wunna befordran förklarade domcapitlet i Lund Hel¬

singborgs rektorat för ledigt ⅓ 1793, men K. utwerkade sig
af K. Met sä wäl tillätelse att behälla rektoratet, till deß han

finge lön säsom hofpredikant, som ock befrielse frän tjenstgörings¬

skyldighet i sistnämnde egenskap. 1794 2,, utnämndes K. till
pastor härstädes, tilltr. 1795, erhöll prostetitel s. d., blef hä¬
radsprost 1803, afsade sig denna befattning 1831, blef jubel¬
magister 1835 och dog 2½ 1854. — Gift med Christina

Elisabeth von Olthoff, dotter af ryttmästaren G. v. Olt¬

hoff; hon dog 1852. Barn: Otto Daniel, f. 1º/ 1801,

handlande i Helsingborg. — Nelly och Charlotte, födde
1½ 1803; den sednare war gift med handlanden Kjellberg i

Götheborg, som dog 1850. — Carl, f. 1 1808, ryttmästare

wid skänska hufarregementet.
K. utgaf nägra minnestal. Säsom stilprof mä följande

anföras ur ett af dem, hället 1796 öfwer prosten Stähl i N.
Wram. 'Om den plägseden at framställa en afliden medbor¬

gares wandel för samtidens granskning och efterwerldens dom,

som först upkommit hos det folkslag, som wid Nilens catarac¬
ter tände snillets fackla för Greker och Romare, är lika beröm¬
lig som urgammal; om minnet därigenom winner sin helgd och

stora gerningar den belöning, som den dygdige aldrig äskar,
men en almänhet alltid behöfwer, för att ur sin dwala äggas
til stora företagander, och om denna sedwana uplyftad pä sek¬

lernas spets rättfärdigats genom efteräldrars bifall och efter¬

fölgd, sä bliswer den hwar gäng den förnyas, en hugnad
för menskligheten, en drift att göra godt, en lager, som höjer

sig öfwer den rättsintes stoft, och en förbindelse för de efterlef¬
wande, som bära hans namn, at uprätthälla det med hans

dygder.“
17. Samuel Heurlin, son af biskopen i Wexjö Chri¬
stopher Isac H. och Elise Liljewalch, föddes i Wexjö 12), 1820,
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genomgick skolan och gymnasium derstädes, blef student 22), 1838,

extraord. amanuens wid universitetsbibliotheket i Lund 1842,
ordin. amanuens 1844, magister s. d., prestwigd ' 1845, do¬

cens i pastoraltheologi 1850, pastor wid södra skänska infante¬
riregementet s. d., andre domkyrkoadjunkt i Lund s. d., pastor

härstädes efter extra ansökning 27 1855, tilltr. 1856.

Gift 1), 1850 m. Gustava Martina Wihlborg, f.
1820, dotter af handlanden Thomas W. i Lund.
Skrifter: se Lunds stifts matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Höja och Starby.
1.Oluff. En sä benämnd prest war här 1520.

2. Peder Kagge war prest härstädes och prost 1575.

3. Niels Pedersen Kiempe blef pastor här 1584.
Den förre pastorns bedagade enka tillställde intriger wid walet

för att blifwa konserverad. I följd af dessa intriger bortdref¬
wo bönderna twä prester, som efter hwarannan blifwit af bi¬

skopen föreslagne till pastoratet, och kallade i stället en herr
Christen, som war Vberöchtiget for utilbörlig sag, men wille

gifta sig med enkan. Med anledning häraf utfärdade konungen
1 1584 ett allwarsamt bref angäende konservationer (se I.

27), och 2º s. ä. förklarades bönderna i Höja förlustiga sin
kallelserätt, mester Niels Kiempe insattes af konungen till pa¬

stor, och hwar och en, som med ord eller gerning ofredade ho¬
nom, hotades med att utan näd blifwa straffad till lif och gods.

Denna stränga kungliga skrifwelse förmädde dock icke stäfja
böndernas uppstudsighet mot mester Nils. 1588 blef hans bror

Povel Pedersen Lynckeligen og jemmerligen“ ihjälslagen af en

bonde wid namn Jens i Agärd, och han sjelf af bönderna “ho¬
tad och undsagd, sä att han icke wägade tryggt wandra till
eller frän sina socknar.“ Pä kgl. geheimearchivet i Köpenhamn

sinnes ett bref af är 1589 till Anders Sörensen Wedel, som
af Nils Kiempe begärt topografiska underrättelser om Skäne.

Den sistnämnde yttrar i detta bref, att han icke kunnat uppfylla
nämnda önskan in turbulento hoo statu, quum interfectores
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fratris mei negotium facessunt, men lofwar att, dä tillfälle

gafs, genomresa provinsen och derefter lämna uppgifter. 1596

höll han wid landemötet ett föredrag lde persecutione eccle¬
siæ.“ Huruwida det handlat om de förföljelser, för hwilka han

sjelf warit föremäl, är ej kändt. Ett bref frän regeringen till
landsdomare och biskop i Skäne ⅓ s. ä. anbefaller dem att

döma angäende mester Nils i Höja, som frän predikstolen sla¬

git en bonde med en bok, Lhwilket icke tilbör en præst, der bör
ikke straffe med hænderne, men med munden.“ Med bonden

ingicks förlikning, men en annan anklagelse mot Nils Kiempe,
att han “sig utillbörligen förholldet og ladet sig finde i druc¬
kenskaff med slagsmaal og ulydighed imod hans provest og an¬

den uschickelighed mere,“ föranledde förmodligen hans afsätt¬

ning. Stähl uppgifwer att mester Nils en gäng mött Chri¬

stian IV pä landswägen och icke welat köra undan, hwarefter

kungen i sin wrede skall hafwa lagt skatt pä alla prester. Om
detta sednare werkligen skett, borde wäl nägot kungligt päbud

derom funnits i =Skaanske Tegnelser“ frän den tiden pä kgl.

geheimearchivet i Köpenhamn.
4. Lauritz Jacobsönn Trægaard förekommer som
pastor här 1610, dä han utsägs till deputerad wid hyllningen.
Wid den biskopsvisitation, som hölls här 1618, war pastor icke

tillstädes. Herr Anders frän Barkäkra predikade. Pastors hu¬

stru klagade mycket öfwer klockarens genstörtighet och orolighet.

Wid visitation 1636 woro nattwardsbarnen okunniga. T. dog
28s. 1656. Hans hustru hette Anna och blef konserverad wid

pastoratet. Sonen Hans nämnes som tullnär 1708; dottren
Marika war gift med kyrkoh. Fischer i Orkelljunga. Tes

döttrar woro troligen ocksä Katrina och Magdalena T.,

presthustrur i Förslöf och Barkäkra.
5. Rasmus Jensen Meisner, prestson frän Björ¬

nekulla och född der 1625, blef student 1649 och kom 1652 hit

säsom informator hos företrädaren, blef prestwigd 17,, 1656

och installerades som pastor härstädes af prosten Hofgard i
Kropp. Han sick förmögenhet med sina hustrur och ökade den
genom sträng hushällning. Pä prestgärden tillbyggde han en

sal 1666, men lät den för öfrigt förfalla och nedgräfde sina

penningar i jorden. Under ett stengärde fanns i G. Nykiörcks
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tid 100 daler simt i danska ättaskillingar inlagda i en blydosa,

hwilka enkan tillegnade sig säsom depositum af mannen, utan

att gifwa en fyrk i hittelön ät den som funnit dem. M. dog

1679. Gift 1. med företrädarens enka Anna, som dog 22,
1661, 2. m. Sophia Primros, köpmansdotter frän Helsing¬
borg; hon blef g. m. efterträdaren. Sonen Jöns blef pastor

i Fulltofta, och Isak i Mellangrefwie. Simon, f. ¾ 1677
war rädman och handlande i Helsingborg. Dottren Anna
war gift m. Jöns Leche, past. i Barkäkra, och en annan dotter
med häradshöfding Anders Klein. De hade ännu tre söner,

men om dessa är ingenting kändt. En wid namn Christen
Christenssen Sode skall, ehuru ej prestwigd, hafwa predikat

ständigt under Mis sednare är och under vakansen efter honom.

6. Bengt Gripzell war westgöthe och blef student i
Lund 1675. Säsom penal war han der utsatt för swära vexa¬
tioner. En gäng mäste han jemte nägra andra penaler först

bestä sina äldre nationsbröder ett dryckesgille och efter deß slut

draga dem i en wagn, som de tagit hos herr Hans Märtens¬

sons (förste stadskomministerns), förbi prof. Pufendorfs ät Mär¬
tensgatan och torget tillbaka till herr Hans' gärd. G. klagade
i konsistorium häröfwer, andragande derjemte att han tre nät¬

ter a rad warit pä collats och “fätt hugg, af Gadden och Win¬

drufwan mest, men sednaste natten sick han intet hugg.“ Han

uppgifwes hafwa blifwit prestwigd i Götheborg och warit prest
wid nägot regemente samt informator hos guvernören Jöran

Sperling. 1679 ⅔ blef G. pä Ljungby gärd af konungen

utnämnd till pastor härstädes, men aflade ämbetsed först ⅓7

1684. Död i början af är 1690. Han war gift med före¬
trädarens enka Sophia Primros, som lefde efter honom
till 1712. Han skall hafwa lefwat öfwerflödigt och förstört

hwad företrädaren samlat, men lätit prestgärden förfalla. Swär¬
sonen, häradshöfd. Klein, skall dock förstätt ställa sä till, att den

godkändes wid af= och tillträdessynen. Enkan fordrade städse
understöd af kyrkoh. Nykiörk, som mente sig ej wara skyldig att

gifwa henne nägot, emedan hon icke war Lhans enka, dä han
ej omedelbart efterträdt hennes man.

7. Eric Ahman. Han företer exemplet af en kyrko¬

herde, som aldrig blifwit prestwigd. Af handlingar i domka¬
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pitlets archiv inhemtas om honom följande. Han hade gätt i

skola i Stockholm och studerat wid Upsala universitet, der han
ocksä ' 1677 af rektor magnif., prof. Joh. Columbus, erhällit
afskedsbetyg. Derefter hade han medföljt en mindre truppaf¬

delning, hwars anförare war honom känd och hade yttrat en

önskan att medhafwa en person, som kunde läsa och sjunga i
bönestunderna. Sednare hade A. kommit att medfölja en esqua¬

dron dragoner under Bengt Mänssons befäl, hwilken för ho¬

nom begärde ordination hos fältsuperindenten Häkan Spegel,
men, dä ingen färskild prest sick anställas wid denna esqvadron,
utan den skulle betjenas af pastorn wid generalmajor Lybeckers

regemente, sä bewiljades icke ordination. A. följde emedlertid
med esqvadronen, gjorde bön och predikade för den, samt be¬

gynte sä smäningom att utsträcka sin tjenstgöring äfwen till sä¬
dana förrättningar, som äro wigdø prester förbehällne, t. ex.
nattwardens meddelande ät sjuka. Snart började han allmänt

anses för prest, rekommenderades 1679 af nyßnämnde Lybecker

hos Spegel till befordran och fick s. ä uppdrag att tjenstgöra

säsom garnisonsprest i Landskrona. Huruwida han derwid haft
sä fromma tankar, som han sedermera sjelf uppgaf, kan man
lämna derhän; han försäkrade emedlertid, att han trott ⅓det
Gud, som pä ett underligt sätt andra kallat hade, ock war den

som honom till det helga embetet genom sädane färdeles till¬
fällen skickat hade.“ Han erhöll nu det ena uppdraget till tjenst¬
göring efter det andra och den eng rekommendationen till be¬

fordran efter den andra. 1685 kallas han Pregementsprest un¬
der K. Mes tyska lifregemente i Landskrona.“ 1690 blef han
af prosten dersammastädes J. Hofwerberg instämd för konsisto¬
rium derföre att han dels gjort bemälde prost inträng i ämbe¬

tet, dels honom med ärerörige ord angripit, men oenigheten
dem emellan bilades och A. erhöll förmaningar att i ämbets¬

ärender communicera med prosten till förekommande af oordnin¬

gar. S. d. 1 erhöll han Carl XIts bref med försäkran, att
det war “K. Mes wilja, att han kom i consideration wid fö¬
refallande af nägon honom anständig lägenhet,“ och 287/ 1691
utnämndes han till pastor i Höja. Under ett par är skickade

han sig ordentligt, men 1693 blef han anmäld och inkallad i
konsistorium för ätskilligt slarf uti ämbetsförwaltningen, t. ex.
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att han rest bort utan att foga anstalt att förekommande äm¬
betsärender af annan prest besörjdes. Han ätlydde icke kallel¬

sen, med anledning hwaraf och dä rykte gick att han aldrig
blifwit prestwigd, han instämdes till prestmötet med,äläggande
att dä uppwisa sitt prestbref. Dä detta ej skedde, blef han

suspenderad *)g s. d. Han begaf sig nu till Stockholm och
klagade inför K. M. “att biskopen efter hans trätefulla förföl¬

jares begär och behag honom suspenderat,“ ehuru detta skett pä
prestmötet och icke af biskopen ensam. Andtligen framgaf A.
lés, s. ä. en med Strengnäs domkapitels sigill försedd attest,
att han 2 1677 blifwit i Strengnäs prestwigd pä begäran

af Upsala domkapitel. Wid närmare päseende fann konsistorium
denna attest wara förfalskad i sä mätto, att ett namn blifwit

utraderadt och namnet Ahman i stället insatt. Suspensionen

prolongerades och A. Klades att uppwisa sitt prestbref i origi¬
nal. Andtligen mäste han 1½ 1694 erkänna, att han hwarken

undergätt prestexamen eller blifwit prestwigd samt att han pä

omförmälde sätt förfalskat den ingifna attesten. Han uppgaf
sig hafwa i sin ängslan tillgripit denna räddningsutwäg för
att icke bekymra deras samweten, hwilka han säsom prest hade

betjenat med sakramenternas meddelande o. s. w. Efter hwad

som nu passerat kunde A. icke räddas, och han blef s. ä. afsatt

frän sin kyrkoherdelägenhet och förwist ur landet. Han hade
warit gift och hade twä söner innan han blef pastor i Höja;

1691 gifte han sig med borgmästaren P. Tollstens i Lund dot¬
ter Elisabeth Tollsten. I bref ½a 1694 uppgaf nämnde
Tollsten, att Ahman och hans hustru omkommit pä sjön efter¬

lämnande 4 smä barn, men denna underrättelse war ogrundad.

Hustrun och barnen ätnjöto nädär till 1695, dä den nye pastorn
utan ersättning mottog den förfallna prestgärden och gaf dem 100

dal smt, ⅓ skeppund rökt fläsk, 2 likstolskor, 10 Ter räg, 10
Ter korn, 10 lam, 2 lisp. lin, 2 lisp. smör m. m. Pä män¬
gas intercession utfärdade K. M. ½ 1697 befallning till kon¬

sistorium i Abo att efter behörig examen wiga A. till prest och

sedan honom till nägon lägenhet i stiftet befordra *). Bäde A.
och hans hustru lefde 1698. Oaktadt sin fördomsfrihet i mora¬

*) Wallqwist, handb. i eccl. befordringsmäl p. 386.
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liskt hänseende war A. mycket skrockfull. 1681 anmälde han,
att en dragon förskrifwit sig till djefwulen mot willkor att fä

den wexledaler, som han kunde alltid bortwexla, men straxfä
igen;“ dragonen hade kommit till den utsatta mötesplatsen för
sent och ingen wexledaler fätt, men deremot blifwit “jämmer¬
ligen plägad af den ledhe sienden.“ 1683 anmälde han, att

twä soldathustrur, wid namn Elsebet och Anna, dä de en mor¬

gon gätt ut om Landskrona norra port för att plocka sallat,
ett stycke framför sig sett twä andra af dem kända fruntimmer,
hwilka i en hast blifwit förwandlade till twä brokiga kalfwar.
Dä Elsebet och Anna omtalade detta, ansägos de hafwa be¬

skyllat de twä andre fruntimren för trolldom och fängslades.
A. klagade derjemte att en tysk prest hade i fängelset besökt de

twä qwinnorna och först “sä exaggererat lagen för dem, att
blodet sprungit af näsa och mun pä den ena,“ samt sedan ab¬

solverat dem och meddelat dem nattwarden, hwilket wore en sä
mycket större förmätenhet, som bemälde prest, Johan Eckerman
wid namn, Vej kunde framwisa nägot testimonium ante actæ

vitæ.“ A. anhöll att E. mätte förbjudas utöfwa prestämbetet

tills han framwiste sitt förriga förhällande. Hwem ser ej
en Nemesis uti det som wederfors A. sjælf, dä han blef till¬

spord om sitt “förriga förhällande“ och sä däligt kunde göra

reda derför ?
8. Gabriel Nykiörk war född 1654 i Linköpings

stift och blef der prestwigd 1683, pastor wid ett regemente 1684,
undergick 1694 examen inför Lunds domkapitel och befanns
swacker och berömlig i sina studier,“ föreslogs ⅓, s. d. till

pastor härstädes samt utnämndes dertill ej längt derefter. Han
ansägs för eu duglig man, hade 1701 prosteförordnande för

bäde Luggude och S. Asbo härader under vakansen efter pro¬

sten Sundius och war 1702 ämnad att föresläs till Ystads pa¬
storat, men undanbad sig transport dels i anseende flyttningens
beswärligheter för honom wid tilltagande är, dels derföre att

han gjort sig beswär och kostnad med prestgärdens iordning¬
sättande i Höja. Den tiden war det ej brukligt att sextioäriga
män sökte transport för att i owerksamhet fä ätnjuta en för¬
ökad inkomst, eller för att fä en dryg öfwerbyggnadssumma

utbetald. 1712 ⅔), blef N. prost i S. Asbo härad. Död 27
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1721. — Gift med Barbara Rhode, d. 1726, dotter af pro¬

sten Lars R. i Riseberga. Barn: Maria Christina, g.22
1710 m. kyrkoh. P. Quiding i Bärslöf. Johan Gabriel,
pastor härstädes. Barbro Maja, g. m. kaptenen Wilhelm

och död i Höja ½. 1787. Bengt Laurentz, g. i Höja 2,
1741 m. fröken Charl. Eleon. von Rango. Gustaf, f. 1695,

d. 1697. Carl Gustaf, f. 27, 1697, pastor i Gessie. Giö¬
rela Katrina, f. 1 1699, g. 1720 med löjtnant Joakim

Ernst Dittmar. Abraham Gabriel, f. 5. 1701. Otto

Henrik, f. 1703, d. 1705. Beata Emerentia, f. 2 1705.
Maria Charlotta, f. 27, 1707, g. m. löjtnant Schütte.

9. Johan Gabriel Nykiörk, född 2 1688, blef

student 1703, prestwigdes 1709 1, i Ousby kyrka till pastor
wid ett skänskt kavalleriregemente, blef Y, 1713 pastor i Träne

och skall der warit werksam för prestgärdens egors uppodling
och byggnadernas förbättring. Hans fader rekommenderade ho¬
nom 1719 till att erhälla transport af den anledning att han,
“säsom en tung och owig man, mäste mellan sina socknar för

wägens stenacktighet och sankhet skul befahra sig om sit lif,

hwargäng han reser emellan dem, kunnandes han där, om höst
och währ, inthet äka med nägon wagn, och om hästen skulle

göra et fall wore hans lif eller helsa förlorat, besynnerliga han

sä mycket tilltager i kiäcklek och tyngd.“ Efter fadrens död sick
han transport till Höja, som tillträddes 1723; denna flyttning

skall han sjelf icke hafwa önskat sig. Han begärde hos konst¬

storium att fä efterträda fadren äfwen i prostetjensten, och dä
det skedde utan framgäng, androg han samma sin önskan för
K. M., men med lika päföljd. 1722 hugnades han likwäl med

prostetitel. Han utmärkte sig icke genom förnöjsamhet och from¬
het samt hade ej det bästa rykte. 1724 förfrägade han sig i
domkapitlet, huruwida de som undergingo kyrkoplikt“ finge efter

eget behag sitta pä pallen eller stä wid den med ena foten pä

golfwet, eller om de ej borde ligga pä knä under hela guds¬
tjenstenz“ domkapitlet swarade att dermed borde förhällas efter

wanligheten. 1734 sökte han Ausäs pastorat, pästäende sig icke
kunna i Höja hafwa sitt uppehälle och högeligen klagande öf¬

wer prestgärdens usla skick, dä hans far mottog den, öfwer

olycka med kreatur m. m. Han antydde ock, att nägon mera
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meriterad än han icke kunde föresläs. Wid samma tid intrige¬

rade han för att förmä Engelholms församling att begära, det

den mätte blifwa förenad med Höja. Afwenledes s. d. wille
en bryggare och en mjölnare i Köpenhamn anklaga honom att

hafwa förfört deras syster, och flera saker woro mot honom
angifne, enligt domkapts protokoll; förmodligen blef nägon för¬

likning uppgjord. 1742 blef N. prost i S. Asbo härad. Död
7. 1743. —Gift 1. 1h 1714 m. Maria Stobæus, prest¬
dotter frän Träne och enka efter kyrkoherden von de Laen der¬

städes; hon war född 17,, 1687 och dog 1, 1732 efter att

hafwa födt N. 4 söner och 3 döttrar. Af dessa nämnas sö¬
nerna Johan Richard som blef stadskomminister i Malmö,
och Gabriel, som dog 1738 wid 14 ärs älder, samt döttrarna
Helena Katrina, g. m. fadrens efterträdare, och Gabriella

Laurentia, g. m. kyrkoh. Jöns Thulin i W. Karup. 2. 181

1733 m. Anna Lovisa Steutner von Sternfeldt, f. 21
1711; hennes fader war ryttmästare och hon blef efter Nes död

gift med kyrkoh. Ringberg i Wäsby. N. hade med henne följande
barn: Ernst Johan Gabriel, prest och innehafware af kloc¬

karelägenheten i Höja. Maja Lowisa f. 1, 1735. Peter

Unge, f. 1736, d. 1738. Bengt Carl Gustaf, f. 204
1738. Henrik Magnus, f. 1740, d. 1744. Gabriel

Lars, d. 1743.
10. Anders Thulin, son af prosten Knut T. i W.
Karup och född der 1706, blef student 1725, konditionerade i

Stockholm frän 1729 till 1731, dä han äterkom till Lund, blef
magister 1734, konrektor l, 1735 och rektor 2, 1736 wid

Carlskrona skola, begärdes till fjerde profpredikant härstädes,
prestwigdes 2), 1743 och utnämndes till pastor här ⅔2 s. d.

Han ihägkommes säsom en werksam pastor och en rättskaffens
man. Särskildt utmärkte han sig genom oegennytta och wäl¬

görenhet; pä egen bekostnad underhöll han 1754 ett fattighus
för 4 A 5 personer. Höja kyrka lät han utwidga och förse

med orgel och urwerk. Död 7 1780. — Gift 2), 1744 med

företrädarens dotter Helena Katrina Nykiörek, f. omkr.
1717, d. ½ 1785 i Höja. Barn: Knut, f. 1745, d. af kop¬
por 1753. Mariana, f. 1 1747, g. 1765 2, m. kornetten

wid norra skänska kavalleriet Niklas Mathias Eck. Johan, f.
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’o 1748; v. häradshöfding. Nils, f. ½ 1750; drunknade

i en wak ä isen pä en dam i parken wid Höja prestgärd 19

1754. Gabriel, kyrkoherde i Allerum. Hedwig Sophia,
f. 2,g 1752. Edela Katrina, f. 1754, d. s. d. Knut,
f. 1755, d. af koppor 1760. Lars, f. 1757, d. 1758. Lars,

f. 1' 1759; klockare i Höja, d. 7 1819.
11. Elisæus Winding, son af gränsinspektoren Jo¬

han Ludwig W., prestson frän Gjerdslöf, och deß hustru Anna

Maria von Beetzen, föddes i Uddewalla 2½, 1745, prestwigdes
⅓ 1771, blef lärare wid Gustafsbergs barnhus 1776 och pa¬

stor härstädes ' 1782. Han war en bland herrnhutismens
wänner i Skäne och ihägkommes säsom en gudfruktig och ni¬
tisk lärare. En liten bok med titel: Frägor för ungdom, som

första gängen skall begä Herrans Nattward, jemte bihang af
lefnadsreglor, är af honom utgifwen. Den ofwannämnde kloc¬
karepresten Nykiörck, som i en tryckt predikan wisar sig säsom

en stor ifrare mot den tidens läseri, gjorde Winding ätskilligt
bryderi. Denne fattade 1783 jemte församlingen det beslut att

N. skulle skiljas ifrän klockaretjensten, derföre att han dels icke

wistades inom pastoratet, dels höll en oduglig substitut, som

wärdslöst skötte bäde kyrkosängen och barnunderwisningen. Dä
W. i en skrifwelse angäende denna sak warit nog uppriktig att

yttra, det han af wänskap för N. dittills förtegat dessa om¬
ständigheter, infordrade domkapitlet hans förklaring, huru han
för wänskaps skull kunnat läta oordningar utan anmärkning pas¬

sera, och afsättningsbeslutet suspenderades. N. hämnades pä W.
genom en anklagelse 1785, att denne försummat sjukbesök, wid

den katechetiska underwisningen nyttjat sitt eget ofwannämnda

arbete, hällit bönestunder hemma i sitt hus, brukat fanatiska
uttryck t. ex. djefwulens anhang, hwaraf de enfaldige förarga¬

des m. m. I sin förklaring upplyste W. att ett sjukbesök blif¬

wit försummadt i anledning af omständigheter, dem han ej kun¬
nat förekomma, att de katechetiska frägor och swar, som han
begagnat, woro af biskop Wingärd i Götheborg godkända till
bruk wid Gustafsbergs skola, och att de i hans hus hällne bö¬

nestunder icke wore förbudna konventiklar, utan husandakt; han

widkändes uttrycket: djefwulens anhang o. s. w. Anklagelsen

synes hafwa blifwit utan päföljd. W. afled 9, 1793. — G.
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1. m. Eleonora Margreta Fehman, som dog 1 1783
wid 28.ärs älder. Barn: Anders Samuel, f. 271, 1783.

2. m. Maria Christina Brisman, som öfwerlefde honom.
Barn: Maria Eleonora, f. 1½ 1788. Jonas Ludwig,
f. ⅔,2 1789. Johanna Elisabeth f. 26. 1791.

12. Nils Malmros, son af barnhusbokhällaren Jakob
M. och Anna Greta Stähl, föddes i Malmö 1742, blef stu¬
dent 1761, prestwigd ⅓ 1765, stadskomminister och hospitals¬

prest i Malmö 1788, derjemte pastor i Bjereshögs och Oxie
pastorat, som den tiden war anslaget ät bäda stadskömmini¬
strarna i Malmö, blef pastor här 22,, 1793, tilltr. 1795, erhöll
sedermera prostetitel och dog º/,g 1808. — Gift 2½ 1779 med

Katrina Maria Engelander, dotter af tolagskassören Ja¬
kob Philip E. i Malmö. Barn: Ake Johan, död som pa¬

storsadjunkt. En son bodde i Kellna förs. och war advokat.
Anna Greta. Gustawa Charlotta. Helena Cecilia.

Greta Sibilla, f. 1782, d. 1807, g. m. qwartermästaren
Anders Eek.

13. Olof Glimstedt, torparson frän Broby af O.

Göinge härad och född 1 1766, blef student 1782, prestwigd
26,9 1794, kollega wid Malmö skola 1795, transporterad till

enahanda beställning i Landskrona 1806, kyrkoherde här 74
1809, tillt. 1811. Mellan honom och församlingen rädde säl¬

lan godt förhällande, hwarom protokollerna wid biskopsvisitation
och andra visitationer wittna. Mänga är före sin död läm¬

nade han ämbetsförwaltningen ät en vice pastor och bortflyttade

frän orten. Prestgärden war alldeles förfallen wid efterträda¬
rens hitkomst. G. dog 9, 1846. — Gift 1801 m. Magda¬

lena Sophia Leche, prestdotter frän S. Willie. Barn:

Johan Niklas, f. 1805, justitiarie i Engelholm. Frans,

tillf. landssiskal.
14. Carl Gustaf Berling, son af akad. räntmä¬

staren Carl Fredrik B. och Fredrika Elis. Palm, prestdotter frän
Norrhwiddinge, föddes i Lund 27 1809, blef student 1823,
magister 1829, docent i mathematik 1830, duplikant wid Lunds

skola 1831, rektor wid samma skola 1), 1832, prestwigd 1
12
1839, pastor härstädes 29), 1847, tilltr. s. d., erhöll prostetitel
1849 och blef häradsprost 27 1853.
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Gift 1833 m. Beata Sommelius, dotter af postmästa¬

ren Christian S. i Lund. Barn: Christian Fredrik, f. 2
1834, phil. mag. Carl Gustaf, f. 29, 1836, ingeniör. Ernst
Axel, f. ⅔ 1838. Fredrika Margreta, f. 2, 1839.

Edward Henrik, f. * 1845. Nils Gustaf, f. 2292
1848. Beata Sophia Maria, f. 1 1850. Fredrik, f.

16. 1856.

Norra Asbo härad.
Prostar.
Swen Stolpe dægen i N. Asbo hæret 1504.
Mogens Pedersen Trane i Förslöf 1581—1613.
Rasmus Hansson i Karup omkr. 1620.

Anders Nilsson i Barkäkra 1630—1645.

Jakob Rasmussen i O. Lyngby 1645—1669.
Lauritz Nilssön Rhode i Riseberga 1669—1692.

Erasmus Gemzæus i N. Wram, tjenstförr. 1692—1696.
Erik Pehrsson i Ausäs 1696—1698.

Samuel Lunnæus i Bästad 1699—1707.
Per Höllingh i Ossjö tjenstförr. 1707—1708.
Olaus Haldin i deo 1708—1711.

Jöran Warbergh i Förslöf 1711—1737.
Anders Gemzæus i Grämanstorp 1737—1741.

Fredric Botsace i Hjernarp 1741—1760.
Jöns Hummer i Grämanstorp 1760—1762.

Jonas Bruzelius i Ossjö 1762—1764.
Nils Tyrell i Oderljunga 1764—1783.

Samuel Arsenius i Riseberga 1783—1786.
Nils Ljungman i Grämanstorp 1786—1797.

Olof Bring i Ossjö 1797—1801.
Carl Jakob Brodd i Engelholm 1801—1820.

Christian Schönbeck i Riseberga 1820—1836.

Carl FredrikHjertstedt i Oderljunga 1836—1842.
Samuel Gustaf Engdahl i Riseberga 1842.
Olof Bengt Rosenblad i Orkelljunga tjenstförr. 1851.
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Kyrkoherdar i Östra Lyngby och Kellna.

1.Nils. En sä benämnd pastor war här 1566, och

⅓ s. d. prestwigdes till hans biträde hans son Hans Nils¬
son med tillnamnet Griis. Om denne sedan blifwit pastor
här, är icke kändt. En Hans Häkansson war komminister

här 1591, enligt ett dokument i domkapitlets archiv, som upp¬

gifwer sädant hafwa warit antecknadt i en gammal gradual *).
2. Peder Isaacsön förekommer som pastor här i hyll¬

ningsakterna af är 1610.
3. Nils Söffrensson blef pastor här 1612, säsom

man kan sluta deraf, att V.B. omnämner ett s. ä. uppgjordt
kontrakt mellan honom och företrädarens enka, enligt hwilket

han skulle göra wissa utbetalningar till henne ⅓ 1613. Wid
prostmöte 1616 blef han afsatt derföre att han wid nattwardens
utdelning engäng gifwit winet först ät twä personer. Genom

kgl. br. ¾ 1621 erhöll han rättighet att äter söka pastorat.
4. Jens Madsen Gettorp war född i Jutland om¬

kring 1580, gick i skola i Lund och studerade i Köpenhamn,
nämnes 1613 säsom kollega wid Lunds skola och blef samma

är rektor i Landskrona. Han synes hafwa warit mycket in¬
tresserad af skollärareyrket och färdeles afhällen inom Lands¬

krona samhälle. I företalet till sin rimmade framställning af
Jesu Christi Pines og Döds Historie,“ tr. i Kbhvn 1623,
beskrifwer han huru lästimmarna hastigt förflutit och huru

dagens mödor warit förglömda, “naar wi begynte vor Afftens

Sang, Som hördes i Gaden med lifflig Klang, Oc læste aff
Bibelen Herrens tale, Som mödig oc trætte kand best husuale,

Oc bade saa flittig Stoore oc Smaa“ o. s. w. Afwen berättar
han att i Landskrona war sed, att pingstafton hwarje är utsägs

bland skolgossarna en majgrefwe, hwilken rektor, kollegerna och
alla disciplarne fölide in i staden under säng; “nu ware Bor¬

gerne dersammesteds meget fromme imod os, at de, hvis Sön
wi beviste den ære, wilde findes taknemlig igen imod den ganske

) Pä en hyllningsfullmagt af är 1584 förekomma Nils Jensen,
Söffren Imtsenn och Anders Lauritzen, om hwilka ej kan afgöras,

huruwida de bott i O. Lyngby, Riseberga eller Ossjö.
IV.

13
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Hob, som kom for deris Dör. — Detsamme maa jeg i Sand¬

hed bekjende om dem, at de om Höitidsaftenerne, naar wi dem
med vores Musica besögte, vare os meget fromme, saa jeg ikke

noksom kan berömme deres Rundhed.“ G. författade sjælf verser,
som afsjöngos pä högtidsaftnarna, dä skolungdomen uppwak¬
tade stadens inwänare med säng*). Han blef 1616 pastor

härstädes. Wid biskopsvisitation 1619 befanns allt wara i god
ordning, och sä wäl pastor som klockaren skötte sitt ämbete med

drift. Detsamma är antecknadt 1622, äfwensom att pastor pre¬

dikade “fromt och lärdt. 1636 befanns allt wara oklanderligt.
Hwilket är han dog, känner man icke; ejheller namnen pä hans

hustru och barn.
5. Jakob Rasmussen Ljunge förekommer som pa¬

stor här 1641 och blef troligen 1645 prost i N. Asbo och Bjära
härader; 1647 omnämnes han som prost. Död Lwid Bartho¬
lomei tid“ (2½) 1669, efter att äret förut hafwa lämnat pa¬

storatet ät sin swärson S. Bunthen. —Han war gift twä

gänger och hade med första hustrun, hwars namn ej är kändt,
en dotter Birgitta, g. m. efterträdaren, och troligen en, som
war gift med prosten Blasius Thesmar i Asarum. Med sed¬

nare hustrun Johanna Thomasdotter blef han gift 1663,

men hade med henne inga barn. Hon kunde ej komma öfwerens
med Bunthen angäende enkegenanten. Han wille gifwa 30

daler ärligen, men hon fordrade 55. Huru saken uppgjordes

är ej kändt, men 1685 klagade Bunthen, att enkans anspräk
woro alltför dryga, sä att han i sin fattigdom efter kriget omöj¬

ligen kunde tillfredsställa dem. Hon beropade sig pä att det

war hennes och hennes mans förtjenst att B. fätt kallet, och
kyrkoh. Baden i Herslöf intygade att han pä bädas begäran
wid riksdagen 1668 Avigilerat“ hos kungen för detta ändamäl.

Konsistorium anmälde B. hos K. M. till det bästa 7, 1685,

intygande att han flitigt befordrat uniformiteten och sig i allt
wäl förhällit samt att enkan hwarken war fattig eller wägat
mycket pä prestgärden, hwarföre en jemkning wore billig, wil¬

jandes han gerna efter mätismanna ordom gifwa hwad han

förmädde. Sednare gaf konsistorium det rädet, att B. och en¬

*) Ifr. om Gettorp Rietz, sk. skolwäs. hist. p. 72, 75, 423 f.
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kan hwardera borde utse twä redlige och opartiske män att upp¬
göra saken; man hade trott att han genom herr Blasius, dä
denne war i Stockholm, Umed flit vigilerat om nägon hugnelig

resolution i saken,“ men nägon sädan hade icke afhörts. 1686

anbefallde K. M. generalguvernören att ºläta änckian för sig
komma och höra hwad hon har at seya“ och att “hjelpa prä¬

sten uthi det som uthan inträng uthi änckians rätt skie kan.

6. Salomon Casperson Bunthenprestwigdes '8.
1665 till medhjelpare härstädes och blef pastor 1668. Kontrakt
mellan honom och företrädaren uppgjordes ⅔, s. ä. Majoren

Ludwig Trail pä Bläsinge klagade 1682, att Bunthen 1. ej
welat taga hans folk till skrift, 2. ej utlyste kommunion eller

först och sist messa, utan lät klockaren utropa det, sedan de

fleste utgätt ur kyrkan, 3. icke uppläste K. Mes och general¬
guvernörens kungörelser, 4. icke höll predikan i rättan tid, utan

sista predikan först kl. 2 e. m., 5. höll endast en predikan pä

högtids= och bönedagar, 6. plägade gä ut ur kyrkan, dä för¬

samlingen föll pä knä att göra sin bön, och 7. aldrig bad fär¬
skildt för majoren, hwilket förmentes ske derföre att han war
swensk och icke skänsk adelsman. Isynnerhet 3tdje och 7de punk¬
terna syntes wara beswärande för B. Han genmälte 1. att

majorens tjenare ej kunnat admitteras till nattwardsgäng, dä
de icke presterat lagligt bewis och ej inställt sig pä lördagen,
dä absolutionen plägade ske, 2. att det icke war brukligt att

frän predikstolen utlysa gudstjensten, utom när ändring af den
wanliga tiden skedde, 3. att han med sin fjälsed kunde bedyra

sig aldrig hafwa förgätit att publicera K. Mes eller general¬
guvernörens nädigste ordres, 4. att dröjsmäl med gudstjensten

endast inträffat med anledning af Lwiktigheder, som i Embetet

förekomma,“ och att Phela sabbaten af Gud och Konungen wore
förordnat til gudstjenst,“ och ej till werdslige sysslor, timmer¬

körslor, höstarbete o. s. w., säsom skedde pä Bläsinge, 5. att
det komme biskopen och icke majoren till att injungera flera

predikningars hällande, 6. att det ej tillhörde presten att spörja

ähörarne om lof att gä ut ur kyrkan, ty det hörer Skolepoj¬

kar till. Elliest hade de förgiäfwes det nampn at kallas kyrckio¬
herdar; herden plägar ju at leda sina fäär uth och in z' 7. att

han bedt för majoren, sä wäl som för andra församlingens
13º
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lemmar och Guds barn, och att majorens yttrande angäende

sin swenska börd kunde med skäl anses ’scoptisk“ icke mot ho¬
nom, utan mot swenska öfwerheten, och skulle sädant snack blif¬

wa pätaladt wid rätt forum m. m. Undersökning hölls i O.
Lyngby 23), 1682 af prosten L. Rhode och kyrkoh. i Grämans¬

i
torp Nils Sandby, hwilka inberättade, att församlingarna

allmänhet yttrat belätenhet med sin pastor och att majoren be¬

gynt en onödig träta med honom, hwars förseelser icke syntes
wara sä grofwa, som motparten angaf. B. dog i början af
är 1693. — Gift med företrädarens dotter Birgitte Jakobs¬
dotter. Sonen Jakob war pastor i Björnekulla och dottren
Anna Katrina g. m. Iakob Quiding, som 1689 war med¬

hjelpare härstädes, sedan past. i Mjellby.
7. Herbertius Laurentii Herbertius war son
af kyrkoh. Laur. Herbertsen i N. Rörum, nämnes 1682 säsom

kollega wid Helsingborgs skola, blef rektor wid samma skola
1687 och prestwigdes till pastor härstädes 2 1693. Under

pastorsvakans i Grämanstorp 1697 hade han uppdrag att be¬

sörja gudstjensten i ena kyrkan. I kyrkorädet höllos ofta öf¬
werläggningar rörande ogudaktiga menniskor i pastoratet. Pro¬

sten Lunnæus klagade att gensträfwighet och owillighet att nä¬

got lära förspordes hos ätskilliga inom detta pastorat. H. dog
,, 1703 wid 43 ärs älder. — Han gifte sig med företräda¬
rens enka, troligen den ofwannämnda Birgitta Iakobsdotter.
8. Johannes Coccius, femte sonen af kyrkoh. i Häl¬
laryd Mats Kock, blef 1696 l½, kollega wid Helsingborgs skola
och sökte s. ä. Allerums pastorat mycket enträget. Säsom kol¬

lega war han tillika nädärsprest i sistnämnda pastorat, äfwen¬

som sedan i Helsingborg och i Kropp. Prosten Achtschelding
rekommenderade honom 1698 till befordran, intygande att han
“wid sin skolsyssla lidit större swärhet, än pennan utföra mä.“

P. Gisler pä Hjelmshult uppgaf 2º s. d., att Coccius skaffat

sig kallelse till Allerums pastorat pä sä sätt, att en kronobe¬
fallningsman Nils Bergman i hemlighet samlat bönderna wid
Gäsebäck, der C. beredt dem en collation med tobak och öl,

hwilken slutats dermed att en skrift i församlingarnas namn

undertecknades och afsändes till biskopen. Kort efter Herbertii
död kom Coccius hit för att förestä pastoratet, hwilket han
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säsom kyrkoherde emottog 1704. Det berättas att, dä danskarna
wid Allhelgonadag 1709 uppehöllo sig pä orten och utfärdade

en publikation till uppläsning i kyrkorna, blef C. af länsman¬

nen Fredrik Hjort i O. Lyngby och fjerdingsmannen Ola Akes¬
son i Kellna för dem angifwen att hafwa försummat uppläsa
denna publikation samt derefter tillfängatagen och satt i förwar
pä Wegeholm; men hans behjertade och förständiga hustru skall

hafwa talat sä kraftigt med befälhafwande danske officeraren,
att C. efter 4 dagars förlopp blef lösgifwen. Följande äret

hindrade C. med sina församlingsboars tillhjelp ett danskt parti
att gä öfwer Rönne ä wid Tranarp, men blef sedan gripen

och förd till Helsingborg; wid swenskarnas antäg lössläptes
han nägra dagar före slaget wid Helsingborg. C. war, säsom
man häraf kan sinna, en rädig och rask man; han war ock en

skicklig och werksam prest. I protokollet wid visitation 1728

yttras ett fördelaktigt witsord om christendomskunskapen inom
pastoratet. Han war i allmänhet mycket aktad och afhällen af

sä wäl bönder som adelsmän derstädes. 1730 dog prosten Tulin

i W. Karup och 1731 kyrkoh. Tulin i Orkelljunga, hwilka
bäda woro Coccii swägrar och förtrogna wänner. Särdeles

den sednares död war för honom mycket päkostande, och han

klagade deröfwer med Davids ord efter förlusten af Jonathan.
C. lefde sjelf ej länge derefter, utan dog ¾ 1731. — Gift

1701 m. Christina Tulin, prestdotter frän Allerum, f. 1672.
Barn: Mathias; han begärdes 1728 till medhjelpare af fadren,

som i anseende till inträffad mißwäxt war sä fattig, att han ej
kunde löna en främmande adjunkt; prestwigdes 27 s. d.; pä

församlingens begäran fick han profwa för O. Lyngbypastorat
1731; 1733 wille han bliswa missionär i Lappmarken; han

hade dä hustru och barn; han skref 1739 frän Fogelvik i Sö¬

dermanland och begärde Orkelljunga pastorat.— Caisa, g.
m. kyrkoh. Gustaf Coccius i Orkelljunga. — Ulrika omnäm¬

nes 1732 säsom under äktenskapslöfte häfdad af studenten Jo¬

han Bleckman (se III. p. 456). Enkan och flera barn lefde
efter C. Hans son war wäl ock studenten Nils C., som näm¬
nes 1739.

9. Gottfrid Magnus Hoffberg 1732—1754; se

wid Hjersäs.
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10. Johan Ramelius, född ¾. 1714 eller 1715 och

son af Andreas R., past. i Hörröd, blef student 1731, prest¬
wigd 2 1738 till tjenstgöring i Hörröd, begärdes 1743 till
fjerde profpredikant derstädes, hwilket afslogs, blef pastor här

, 1754 och responderade wid prestmöte 1759. Död 22,
1782. — Gift med Benedikta Solberg, dotter af kyrkoh.

Martin S. i Färlöf; hon dog 1786 wid 65 ärs älder. Barn:

Andreas, past. i Hammenhög. Per. Märten, skrifware.
Wilhelm, auskultant. Johan Christopher,länsman. Sa¬
muel, hospitalshjon. Brita Christina, g. 1775 med stu¬

denten Magn. Göransson Tägner. Amalia Charlotta, d.

som barn. Dorothea Margreta, gift med efterträdaren.

Sophia Magdalena.
11. Hans Christophersson, son af mälaren Chri¬
stopher Hansson i Lund och född der 2 1745, gick i Lunds

skola, blef student 1762 i Lund, magister 1768 i Greifswald,

prestwigd 1). 1770, lärare wid barnhuset i Malmö 1773,
extraord. predikant wid konungens eget wärfwade rgemente s. ä.
och kompastor wid Caroli församling i Malmö 1777. Han

gjorde flera mißlyckade försök att utwerka ät sig förordnande
att wara swensk pastor wid nämnda församling med lika löne¬

förmoner, som tyska pastorn B. E. Crüger innehade (se II. p.
47). 1783 ⅔ blef C. pastor härstädes efter att hafwa blifwit

begärd till 4ede profpredikant. Han förföll till den yttersta
grad af lastbarhet. I sällskap med en qwinsperson, som han

förfört, reste han till Helsingör, der han pä dryckenskap för¬

störde hwad de medfört, till och med hennes kläder, och rymde
derefter frän henne tillbaka till Swerige. Församlingarna be¬

gärde, att han icke mätte tillätas att befatta sig med ämbetet,
utan en vice pastor förordnas. C. blef 1799 suspenderad, men

försökte likwäl att utöfwa prestämbetet. Sedan han, pä an¬
klagelse af ofwannämnda qwinsperson, blifwit af häradsrätten
förklarad skyldig till horsbrott med henne, dömdes han af kon¬

sistorium owärdig till ämbetets utöfning och att afstä halfwa
inkomsterna af pastoratet till vice pastors aflöning. Hofrätten
ändrade straffet till twä ärs suspension. Christophersson wille
pästä sig icke øensu strictiori hafwa begätt äktenskapsbrott, men
erkände sitt förhällande hafwa warit högst oskickligt; dock för¬
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sökte han ursäkta det, dermed att han ingen trefnad kunde hafwa
i sitt hem, samt anhöll först att blifwa förflyttad till ett pasto¬

rat pä annan ort, der han ej wore känd, och, dä detta afsla¬

gits, att fä sig tjenstgöring anwisad pä nägot aflägset ställe,
Gift som stu¬
hwilket ejheller bewiljades. Död l 1809. —

dent m. Johanna Birgitta Wittberg, enka efter tullskrif¬
waren Wickman i Warberg; hon dog wid 52 ärs älder 1785

2), deraf att hon pä en refa nära Helsingborg fätt slädan kull¬

stjelpt och illa slagit sig. 2. 1g 1785 m. företrädarens dotter

Dorothea Margreta Ramelius, f. 18), 1765, död 181.
1814. Barn: Johanna Charlotta. Agneta Christina.

Sophia Henriette, f. ¾a 1786, g. m. löjtn. Kinninmundt.

Benedikta Johanna f. 23, 1788. Lowisa Wilhelmina
f. 1 1789. Nils Axel f. 1 1790. Margreta f. 2
1792. Andrietta Laurentia, f. 1795, d. 1810. Johan

Gotthelf, f. ½, 1800; skrifware. Magnus f. *, 1803.
C. har utgifwit en längfredagspredikan är 1777, som hand¬

lar om: “försoningens ord eller läran om den wigtiga och i
alla ewighet priswärda försoningen, som i Christo Jesu skedd
är, samt en predikan pä 5 Sönd. i Fastan s. d. om =San¬

ningens wittnesbörd, som werlden icke kan lida.“ Bäda äro

till innehäll och spräk oklanderliga.
12. Truls Anglin, bondson frän Oppmanna och född

der 1751, blef prestwigd * 1780, biträdde länge i Oppmanna,
blef pastor härstädes 28), 1810 och dog, utan att tillträda pa¬

storatet, 2º 1811. Gift m. Brigitta Elisabeth Fager¬

ström, hwars far war inspektor. De hade sex barn; sonen

Per Neosander är prost i Hofby; dottren Gustawa Char¬

lotta war g. m. L. Trägärdh, pastor i Orkelljunga; dottren
Anna Dorothea är gift med v. pastorn J. P. Brock.

13. Pehr Gustaf Bergström, son af hattmakaren

och rädmannen Erik Petrus B. och född i Carlstad 161. 1761,
blef student 1783, prestwigd l7 1786, magister 1793, extraord.

pred. wid norra skänska kavalleriet 1791, ordin. pastor wid sam¬

ma regmte 28, 1794. Emedan han icke war född i Lunds stift,
war i konsistorium fräga, huruwida han borde der missiveras

till tjenstgöring. Dä han 1811 begärdes till vakansprest i

Färlöf, bifölls det af proff. Lundblad, Eberstein och Hellman;
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deremot yttrade prof. C. Wählin, att B., som icke war inföding
och som sält sin regementspastorsbeställning, icke borde njuta
befordringsrätt i stiftet eller der missiveras, och biskop Faxe
afslog äfwen ansökningen om Bis förordnande till vakansprest,
pä den grund bland andra, att han möjligen kunde winna

patroni förtroende och bliswa kallad till pastoratet, dä konsisto¬
rium sjelf öppnat tillfälle att frändraga stiftets barn en af de

bättre befordringar, som inom detta stift kunde winnas. Efter
extra ansökning blef B. pastor härstädes ⅔,, 1812, tilltr. 1813.

Död 1º 1815. — Gift 1788 med Christina Brita Brandt,

f. 1763, dotter af prosten Johan Fredrik B. i Ortofta. Barn:
Margreta Elisabeth, gift med prosten Lundius i Brägarp.

Erik, f. 1791, fanjunkare wid södra sk. infanteriet. Sophia
Lowisa f. 1792. Johan Fredrik, d. 1800. Johanna

Fredrika, f. 1802, g. m. snickaren Bergström i Lund.
14. Anders Roos 1816—1823; se wid Onestad.
15. Pehr Hult, född 1770 i Lund, der fadren war

Aplanteur och borgare,“ blef student 1789, prestwigd 17 1795,
erhöll en medalj för vaccinationens befrämjande, blef pastor

här 1 1822, tilltr. 1823 och erhöll prostetitel 1830. Död i
O. Lyngby kyrka söndagen 2 1842, sedan han der förrättat

gudstjensten. — Gift ⅔a 1814 med Sophia Bergman,
hwars fader war kopparslagare. Barn: Anna Maria, f. 28.
1816.

Juliana Christina, f. 1/, 1817. — Gustaf

—

Theodor, f. 2, 1821, fanjunkare, g. m. E. B. Dehn.

Gottfrid Christian, f. 1, 1823.— Fredrika Sophia,

f. 29, 1827.
16. Carl Jacob Dehn 1844—1852; se I. 296.
17. Jonas Centerwall, son af handlanden Emanuel

C. i Lund och Anna Katrina Santesson, föddes der 7,, 1805,
blef student 1822, vice kollega 1832 och ord. koll. 1833 wid

Christianstads skola, prestwigd 2' 1839, pastor härstädes 7
1852, tilltr. s. d.
Gift 1. 2º, 1839 m. Sophia Christina Fick, dotter

af guld= och silfwerarbetaren Iakob F. Barn: Otto Ema¬
nuel, f. * 1841. — Jakob Emanuel, f. 26, 1848.—

Anna Elisabeth, f. 2) 1843. 2. 1856. m.
Skrifter: se Lunds stifts matrikel 1854.
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Kyrkoherdar i Grämanstorp och Wedby.
1. Georg. En pastor med detta namn har warit här

i början af 1560=talet, dä Nicolaus Schamelius blef
medhjelpare härstädes.
2. Lauritz Jacobsson förekommer som pastor i “Grem¬
mestrup“ i hyllningsakterna af är 1584 och utsägs till deputerad

för detta härad.
3. Sivers Jacobsson Sandby Sælandus war
pastor här 1590, enligt en i Sommel. Saml. befintlig uppgift
af prosten Hummer härstädes. Namnet skall hafwa stätt pä

en altartafla, hwilken Mogens Gyldenstjerne till Bjersgärd

nämnde är lätit ’staffere.“

4. Pouel Pederssen war enligt en grafstensinskrift
pastor här i 37 är, och har alltsä blifwit det 1592, ty han
dog 29,, 1629. Biskopsvisitation hölls 1619, dä tillständet

befanns Plyckligt och godt,“ och 1622, dä fä tillstädeskommo i

anseende till den pägäende skörden. Det är antecknadt, att
ungdomen war temligen bra underwisad samt att pastor skötte

sin tjenst oklanderligt och war Ppoliticus.“ — En hans son
Laurits war pastor i Torrlösa.

5. Hans Madsen kallades till pastor härstädes sön¬

dagen Septuagesima 1630. Han blef 1632 instämd för kapit¬

let i Lund af en kammarpiga pä Bjersgärd wid namn Jo¬
hanna Matsdotter, som pästod sig hafwa blifwit med honom

trolofwad pä Bjersgärd i närwaro af Laxmand Gyldenstjerne,
som war henne i faders ställe, m. fl.; hon klagade nu att herr

Hans sedan trolofwat sig med en dotter af prosten Anders
Nilsson i Barkäkra. Hans Madsen förklarade sig pä följande
sätt. Dä han efter hällen profpredikan blef bjuden till mid¬
dag pä Bjersgärd och der erhöll kallelsebrefwet, wißte han sä¬

som den fattig, blufærdig og fremmet mand“ icke huru han
kunde Agratifiere de velbyrdige folk, saa de kunde were han¬

nem bevogne, men grep sig an i hastigheten och hwiskade till
prosten och bad honom “giöre et forslag, om de velbyrdige folk
ville hafwe en af deris piger med hannem försörget.“ Prosten
efterkom genast denna önskan, som gunstigt upptogs, och en

piga inkallades. Denna wisade sig mycket willig att ingä pä
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förslaget och framräckte sin hand, hwilken herr Hans erkände
sig hafwa fattat, Umen der falt ingen spörsmäl eller ord eller

skeede bön og paakaldelse med videre ceremonier efter ordinan¬
sen og Ecteskabsforordning, saa mand deraf kunde slutte det at
være nogen troloffuelse, eftersom och ingen prest var kaldet til

nogen troloffuelse, ey heller jeg var bered paa nogen gaffue,

som fölger gemenlig troloffuelse.“ Han ansäg hela saken för

endast den anmodning om, naar han hade raadfört sig med
Gud og sit eget hierte, item med slect oc venner saa och be¬

spurt sig, det daa kunde vere noget bewendt at han skulle faa
afslag, om han hende begierede;“ att “frie eller beyle til nogen

oc holde troloffuelse“ ansäg han för Lulige poster.“ A andra

sidan wille man pästä, att han werkligen sjelf sport pigan, om
hun wilde være hans ecte stalbroder, äfwensom skriftligen be¬

gärt henne af hennes moder, men dä nägon trolofning ej be¬
wisades hafwa egt rum, sä blef han förklarad fri frän Johanna

Matsdotter. Med prosten Anders Nilssons dotter Trund
(Troen) hade han blifwit lagligen trolofwad af herr Kield i

Hjernarp, och denna förbindelse blef förmodligen fullbordad
genom wigsel. 1633 blef Hans Madsen suspenderad, hwilket

wäl betyder detsamma som afsatt, af anledning, som man ef
känner.
6. Peder Olufsen, som förut tjenstgjort i Landskrona,

efterträdde förmodligen herr Hans och war pastor till 1644
10

sr2, dä han dog wid 49 ärs älder; han begrofs i Grämans¬

torps kyrka. — Hans hustru Maren Giertsdatter öfwer¬

lefde honom och blef gift med hans efterträdare. Deras son

war troligen den Isak Persson, som i nästa biographi nämnes;

han war gift m. Johanna Larsdotter, som sedan blef gift med

kyrkoh. I. Tulin härstädes, och hade sönerna Peter Norbeck,
mönsterskrifware, och Lars Norbeck, pastor i Torrlösa.
7. Niells Jacobsen Sandby blef prestwigd som

pastor härstädes 18 1645. Han hade till biträde eller kanske

till vikarie Isak Persson, som prestwigdes 18, 1675 och dog
1681. Sedan skötte han sjelf ämbetet, men kunde med swärig¬

het foga sig efter de nya förhällanden som inträdt. 1682 kla¬

gades att han icke läste den föreskrifna kyrkobönen och wälsig¬
nelsen pä swenska. 1682 sick han en ny vikarie, som sedan
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blef hans efterträdare. Her Nils war gift med företrädarens
enka Maren Giertsdatter som dog º 1671. Sjelf afled

han 29), 1685.
8. Jöns Nielson Tulin, son af kyrkoh. i Allerum

Nils T. och född der 1659, studerade 1679 i Köpenhamn och

sedan i Lund samt prestwigdes 1½, 1683 till komminister här¬
städes. Biskop Hahn skref 1½,, 1684 till prosten Rhode: “Ca¬
pellanen herr Iöns i Grämanstorp beröhmer mycket sin och
klockarens flijth. Det wohre wehl at sjelfwa werket kunne

swahra til beröhmet.“ 1685 29), blef T. ordinarie pastor och
aflade i denna egenskap ämbetsed ½ s. d. Han erhöll godt
witsord, dä fräga war om hans utnämning till pastor. 1694

anmälde han att en piga, hwars fästman stadt sig en gärd och
ämnade gifta sig med enkan derstädes, af sorg häröfwer räkat
i förtwiflan och skurit sig sä illa i halsen, att hon tre dagar
derefter aflidit; hon hade under dessa dagarna med mycken an¬

dakt läst böner och verser samt bedt Gud förläta hennes synd.

Fästmannen wille, om hon blefwe frisk, gifwa henne 9 daler
mt, hwilka T. ansäg honom efter hennes död böra gifwa ad
pios usus. T. dog ⅔,, 1697. — Han war gift med den för¬

utnämnde presten Isak Perssons enka Johanna Larsdotter,
om öfwerlefde honom och bodde pä annexhemmanet i Wedby.
Derifrän blef hon 1706 uppsagd af kyrkoh. Gemzæus, som pä¬

stod att hon wanwärdade det. Hon bad att fä bli qwar och
understöddes i denna begäran af kyrkoherdarna Even Hansson

i Riseberga och P. Quiding i Qwidinge, men Gemzæus för¬

säkrade, att hon mera af enwetenhet än för nägon sin nytta
wille blifwa qwar, och att man kunde säga om henne säsom

om Zebedei hustru: hon wet icke hwad hon i detta mäl beder.
9. Anders Gemzæus, son af prosten Erasmus G.

i N. Wram, blef student 1683 och' prestwigdes 27), 1692 till

sin faders medhjelpare och hade efter fadrens död anspräk pä
att fä efterträda honom, försäkrande sig Apä förtröstan om suc¬

cessionen“ af biskop Papke och konsistorium hafwa blifwit för¬
ordnad till medhjelpare (jfr. sid. 151.). Hans anspräk blefwo
likwäl icke tillfredsställda. 1698 blef han anklagad att hafwa

frän Bjufs kyrka borttagit en “salpeterikittel;“ den hade tre gän¬

ger förgäfwes blifwit efterlyst, men wid undersökning funnen
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hos G., der den warit flera är. Han dömdes wid tingsrätten

skyldig att läta laga kittelen och till kyrkan erlägga ersättning

för den tid han haft den. S. d. war han ock tilltalad för

supande och slagsmäl pä en söndag. Ickedestomindre blef han
s. K. pastor härstädes. Wid prestmöte 1705 war han respon¬
dens. Prosten Höllingh war wid visitationen 1707 beläten
med ställningen inom Grämanstors pastorat. G. war annars

icke älskad inom sitt pastorat och synes hafwa warit en stolt
och trätosam man. Ofwerste Nils Hästesko anhöll 1710 att

konsistorium wille hjelpa G. till att fä annat pastorat, bäde pä

det denne mätte fä en förmonligare lägenhet och pä det öfwer¬
sten mätte blifwa befriad frän en prest, “som nästan kommit

honom att förgäta den estime och kärlek han alltid hyst för det

heliga predikoämbetet.“ Prosten Warbergh inberättade 1713,
att han wid visitation i Grämanstorp 2½ s. d. fätt weta att
G. plägade wid skriftermäl ur kyrkan utwisa alla dem, som

icke skulle begä nattwarden; dä han frägat om sädant wore sed

der pä orten, hade G. tagit det mycket illa upp och sagt
att han skötte sitt kall förswarligt och att prosten icke behöf¬

de derom spörja. Widare hade prosten frägat, om det war
sannt att G. wid skriftermäl utelämnat syndabekännelsen; G.
blef dä helt förbittrad och lopp sin wäg, men äterkom strax

och sade, att prosten “alldeles galet sagt, att arflusten taxerades
i det 10te och werklusten i det 9re budet,“ dä deremot enligt

Gemzæi mening concupiscentia actualis förbjödes i bäda
dessa bud, med den skillnad, att i det 9rde war fräga om be¬

gärelse till döda ting och i det 10de om begärelse till lef¬
wande ting, hwaremot prosten regererat 5 Mos. 5: 21. och
Jac. 1: 15, hwarest skiljdes Lemellan den dragande och loc¬

kande lustan samt den aflande och födande.“ I en skrifwelse
till konsistorium yttrade G., att han wore den Christi tjenare

sä wäl som prosten, och att dennes myndighet icke kunde fä
den utsträckning, att han oförskylt finge touchera nägon deß em¬

betsbroder, som sitt Embete redeligen förrättade och icke genom
denna werldens otijdiga omforg och fördömlig girighet eller an¬

nat otillbörligt sitt embetes plickt äsidosättjer“ (jfr. pr. War¬
berghs biographi). 1732 begärde G. att fä blifwa prost öf¬

wer sitt pastorat, hwaremot Warbergh protesterade; G. wann ej
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sin önskan. Han förnyade sin begäran 1735 med lika liten

framgäng, Lehuru konsistorium hade fog willfara den gamle
meriterade prestmannen i sin begäran.“ 1737 ⅔ förordnades

han att sköta prostetjensten i N. Asbo härad och blef kort der¬
efter ordinarie prost i samma härad, men icke derjemte i Bjära

härad, hwilket förut warit förenadt med N. Asbo och äfwen
blef det efter Gemzæi död. 1738 walde N. Asbo härads pa¬

storer domprosten Papke eller prof. Benzelius till riksdagsman,
med förklarande att om en af dem reste upp till riksdagen, be¬
wiljades honom del i det redan anslagna arfvodet, men mera

wille de icke betala, wißte ock ingen lag, som älade presterska¬

pet att hälla biskopen eller en domkapitelsledamot wid riksda¬
gen; de wille icke heller sända nägot ombud till Lund för att

öfwerwara walsedlarnes öppnande, emedan dels efter deras

tanka intet ombud behöfdes, dels swärligen nägon under wär¬
tiden hade tillfälle att wara hemifrän. Kyrkoh. Otterström i

Ossjö reserverade sig häremot. Grämanstorps prestgärd af¬
brann 1712, hwarwid G. förlorade till och med sin prestkappa.

Död 7 1741. — Gift 1694 med Elna eller Helena Hol¬
mer, enka efter kyrkoh. Erasmus Fundahn i Slöinge i Hal¬
land. Dottren Maria war gift 1. med vice past. härstädes

Erik Angelin, 2. m. kyrkoh. Hummer härstädes. „Jungfru

Hedwig Eleonora Gemze“ som 1717 nämnes i Ausäs kyrko¬
bok jemte ÆElna herr Anders' i Grummestorp,“ torde ocksä wa¬

rit prosten Gemzæi dotter. Prosten Swen Fundahn i Reslöf

war hans stysson.
10. Jöns Hummer, son af löjtnanten Hummer och
Botilla Arsenius, föddes i Arrie ⅔, 1693, kom 1703 till Mal¬

mö skola och skulle 1709 derifrän afgätt till akademien, men
ingick, pä en högre militärpersons inrädan, säsom friwillig wid
arméen och ätföljde som adjutant bemälde herre till utrikes ort.

1718 äterkom han, ätertog studierna och blef student 1729 samt
prestwigdes 2 1732 till medhjelpare i Förslöf, erhöll 1738

station härstädes och blef 1742 kyrkoherde, efter att hafwa blif¬
wit kallad till fjerde profpredikant. 1760 ⅓, blef han prost

i N. Asbo härad, som dä äter skiljdes frän Bjära. Han skall
haft ett martialiskt utfeende, men warit en bäde hederlig och
wälgörande samt en fromsint man. Död 28, 1762. — Gift
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1, 1743 med företrädarens dotter Maria Gemzæus, som

öfwerlefde honom; de hade inga barn.
11. Jacob Kjerrulf, son af kyrkoh. Carl K. i Ren¬

neslöf i Halland, war född 28, 1722, blef student 1738, ma¬

gister 1745, prestwigd 1749 till tjenstgöring wid ett wärfwadt
regemente, pastor härstädes 0j, 1764. Prestgärden afbrann
1781 genom en wädeld, som enligt berättelse i Lunds Wecko¬

blad utbröt frän klockarens bakugn. Elmgren säger att han

icke hade sig sä noga bekant, huruwida K. genom sin wandel
warit hjorden till eftersyn, men att han icke saknat gäfwor.
Död 1), 1790.— Gift med Christina Wilhelmina Char¬

lotta Loffman (eller Lomberg, enl. kons. prot.). De hade
en enda son, wid namn Carl Anders, och en dotter, gift m.

swarfwaren S. Björkman. Sonen blef magister 1775 och kol¬
lega wid Malmö skola 1779. Han begärde 1782 ett ärs tjenst¬
ledighet och angaf sig derjemte säsom Aperpetuel sökande“ till

bättre kollegater och rektorater i stiftet; äfwen hade han i sin¬

net att utgifwa Lett utkast till ett lefwande underwisningssätt.“
1783 erhöll han pä begäran afsked frän kollegabeställningen
och prestwigdes 1784 till huspredikant pä Bjersgärd. 1786

war han nädärsprest i Christianopel och föreslogs till pastor
derstädes. Han anmälde sig pä en gäng säsom sökande till

nämnda pastorat, till rektorat i Ystad och Cimbrishamn samt
till kollegat i Ystad och Landskrona och yttrade i en särskilt

skrifwelse till konsistorium, att, “som han icke hade ett bor¬
neradt skrifwaregeni och icke kände formaliteterna, sände han

ingen ansökan, utan endast nämnde att han sjelf skrifwit sin
gradualdisputation, blifwit magister 1775, presiderat för tryckta

theser, författat en disputation, hwilken han olagligen hindrats

frän att ventilera och som derföre ej blifwit tryckt, att han blif¬
wit af konsistorium befriad frän profs afläggande och säledes

war öfwer sädana smäsaker, att han i 4 är warit kollega, men
mäst lämna tjensten, dä han af sjukdom nödgats qwarstadna i

Stockholm utöfwer bewiljad permissionstid, att han deßutom

icke kunnat under biskopens onäd uthärda wid den träkiga sko¬
lan i Malmö, att han, om han förbigicks, ämnade personligen

klaga öfwer wäld och prejudice samt begära upprättelse, hwil¬

ket allt han anförde för reverensens skull, emedan hans förmän,
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hwilka uppdragit, approberat och wälsignat honom, icke kunde
wara okunnige om, att han hade för mycket meriter till en sä
ringa beställning som Ystads rektorat; dock wille han ätnöja

sig med Cimbrishamns eller med hwad han ansäges förtjena.“
Denna ansökning lades ad acta. 1787 blef han medhjelpare

hos sin fader. 1789 blef han kallad inför konsistorium med
anledning deraf, att han dels underlätit att uppläsa en anbe¬

falld krigsbön dels wid en sädan böns uppläsning i kyrkan
fällt obetänkta utlätelser. Han skall hafwa yttrat: “Här är en
ny krigsbön. Den förra har mitt samwete icke tillätit mig
uppläsa och knappt denna.“ Han nekade inför konsistorium

“med oförsynt häftighet att swaromäl afgifwa, förrän angifwa¬
ren blefwe nämnd,“ och “förföll sä i anseende till wränga ut¬

tryck som allt sitt öfriga beteende, i ord och äthäfwor uti

de afskywärda ytterligheter, som nogsamt utmärkte en tygel¬
lös bitterhet samt en till sina sinnen förwillad och mindre wäl

bewarad menniska.“ Konsistorium hemställde till K. M., huru¬
wida han icke borde förbjudas prestämbetets utöfning, oberoende

af om K. M. wille att ätal mot honom skulle ske eller ej. Han
blef landsförwist och uppehöll sig sedan i Köpenhamn, der han

utgaf ätskilliga skrifter. 1800 begärde han hos K. M. att fä
äterwända till Swerige. Konsistorium, som afgaf yttrande öf¬
wer denna hans ansökan, hemställde, att han, om det tilläts

honom att äterwända till fäderneslandet, mätte förbjudas att
utöfwa presterlig tjenst, enär ºhans brottsliga förhällande wäckt

allmän förargelse och hans uppförande i öfrigt ej utmärkt syn¬

nerlig stadga och wärdighet.“ Han lär icke hafwa fätt den be¬

gärda tillätelsen att äterwända till fäderneslandet.
12. Nils Ljungman, född i Kiaby socken , 1726,

blef prestwigd 1h, 1754 till tjenstgöring i Tommarp, pastor

i Engelholm 29, 1769, honorarieprost 1782, prost i N. Asbo

härad 1786 ⅔, erhöll transport hit 18) 1791. Han war
enl. Elmgren “en from, stilla, ärbar och gudfruktig man.“ Död

. 1797.—Gift 1. m. Maria Laurentia Stähl, f. 1747,
d. 1783, dotter af prosten Lars S. i N. Wram och enka efter
kyrkoh. P. Brodd i Engelholm. 2. 16), 1784 med Märta

Margreta Hjort, d. 1794, dotter af prosten Nils H. i
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Osterslöf. Barn: Samuel Henrik f. 1790, stud. 1806, kap¬
ten och regementsqwartermästare wid södra skänska infanteriet.

13. Anders Thorbern Nis blef prest +g 1766,
pastor härstädes 2º 1798 och dog, utan att tillträda pastora¬
tet, ⅓ s. d. Hans enka Charlotta Hedwig Ris erhöll
twä nädär. Deras son war den beryktade apothekaren Hans

Nikolaus Ris. De lära deßutom haft en son, som war köp¬

man i Malmö, och 2 döttrar.

14. Magnus Barfoth, son af prosten Hilarius B.
i Gudmuntorp, föddes i Strö 4 1746, blef student 1762,

magister 1768, prestwigd ⅓ 1773, tjenstgörande hertigl. hof¬

predikant 1782, kyrkoherde här 7 1799, tilltr. 1801, titulär
prost 1802, jubelmagister 1820. Död 7, 1828. — Gift med
Ebba Eva Eleonora Lybecker, f. 1773, d. 1815, dotter
af ryttmästaren friherre Göran Henrik L. Barn: Göran Ej¬

lert, klockare i Grämanstorp, d. 1849. — Margreta Wen¬
dela; hon öfwerlefde fadren och erhöll ett extra nädär.
15. Adolph Kullberg, son af prosten, der Carl K.
i W. Karup, föddes i Strö ⅔,, 1790, blef student 1807, prest¬

wigd 1,, 1814, kgl. hofpredikant 1824, pastor härstädes 23,
1830, tilltr. 1831. Död *) 1834. — Gift 2), 1831 m.

Charlotta Hederstjerna, f. 1805, dotter af kaptenen Er¬
land H. Barn: Carl, f. 1831, hofrättsauskultant. —
An¬

ders, f. 1832, phil. mag. — Adolph, f. 1834.

16. Jöns Lundqwist, klockareson frän Qwidinge och

född der 1' 1779, blef student 1797, innehafware af klockare¬
lägenheten i Qwidinge 1807, prestwigd 27 1809, titulär vice

pastor 1828, kyrkoherde här 1, 1835, tilltr. 1838, titulär

prost 1844. Han förklarades Y 1848 af kgl. kammarrät¬
ten skyldig till att hafwa tillgripit och förskingrat kyrkans me¬

del och dömdes att derföre “mista sin innehafwande kyrkoherde¬
beställning, wara owärdig att i rikets tjenst widare nyttjas samt

att straffas med fängelse och tjenligt arbete i fem är ä fästning.“
Utslaget innehöll, att L. borde genast i häkte inmanas, men

han undgick detta genom intyg om sjuklighet. Död 3 1849.
Gift 1811 m. Beata Mathilda Rothstein, f. 1782,
d. 1857, dotter af prosten, der Jonas Raphael R. i Billinge.

17. Andreas Lundqwist, son af sjötullswaktmäst.
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Nils L. och Elsa Jönsdotter, föddes 7, 1810 i Ahus, blef

student 1825, tillf. kollega wid Carlshamns skola 1835, dupli¬
kant wid Lunds skola 1836, kollega wid Helsingborgs skola
2, 1836, philos. mag. 1841, rektor wid Helsingborgs skola

1843, kyrkoherde här 7, 1850, tilltr. 1852 och erhöll pro¬

stetitel 1854.
Gift '' 1854 med Fredrika Constantia Sunner¬

dahl.

Kyrkoherdar i Kiseberga och Järingtofta.
1565 funnos ännu abbot och klosterfolk pä Herrewads¬

kloster i Riseberga socken. Konungen befallte med anledning
af det ogudaktiga lefwerne, som der fördes, Sten Bilde att

taga klostret under sin wärjo frän abboten Laurits. Denne

skulle förses med nödigt underhäll, säng, läsning och annan
kyrkotjenst widmagthällas och föreskrifwet antal prester, djeknar

och Lpeblinge“ underhällas, men allt öfwerflödigt löst och onyt¬

tigt folk utdrifwas. Kongl. br. ⅔ 1565. Wid denna tid war

ocksä en färskild prest och skollärare pä Herrewadsklosterz en wid
namn Knud Hansen frän Möen prestwigdes till dessa be¬

fattningar 22½ 1570. — Presten Laurids Eliesen och läsemä¬

staren Christopher Mikkelsen, hwilka säsom anabaptister blifwit
dömde skyldige till majestätsbrott, sattes 1552 i fängsligt för¬
war pä Herrewadskloster, men flyttades sedan till Sorö.

1. Lars och 2. Christopher nämnas i stiftsmatri¬

keln af är 1842 som pastorer här, utan tidsuppgift.
3. Kundt Jenssön war pastor här 1610 och utsägs
till deputerad wid hyllningen. Han skall warit en god philo¬

soph och har utgifwit en “grundrik postilla,“ enl. Lyschander.

Hans dotter Apollonia war gift med Claus Pedersen, pastor

i Qwiinge.
4. Anders. I V.B. nämnes, att en pastor med detta

namn, hwilken förut warit komminister i Helsingborg, dött till

sina ähörares stora sorg och saknad. Hwilket är han blifwit
IV.
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pastor och hwilket är han dött är icke nämndt; troligen har han

blott en kørt tid warit här omkring 1615.

5. Christian Foss. Enl. V.B. efterträdde han herr

Anders och war pastor här 1616. Wid visitation 1622 är
antecknadt, att pastor war en from och lärd man, men mycket

sjuklig; genom trägna studier och nattwak syntes han hafwa

ädragit sig twinsot. Folket i församlingarna war wildt och
wrängt; der funnos mördare, äktenskapsbrytare, blodskändare
et nescio qua non vitiorum colluvie polluti.“ Af fruktan

för deras wäldsamhet wägade pastor knappt bestraffa deras
ogudaktighet. Biskopen näpste dem med stor ifwer. En kloc¬

kare war här wid denna tid, som, dä han blef kallad till pre¬

sternas sammanträde, sturskt swarade, att han icke erkände nä¬
gon annan herre än Anders Bilde, som war kunglig läns=man

i Herrewadsklosters län.
6. Christian Christensen Stub war pastor här
1630, säsom man sinner af hans egenhändiga uppsats angä¬
ende hans inkomster, befintlig i domkapitlets archiv. Under hans

tid uppsattes ett nytt altare i Färingtofta kyrka. Han lärer
likasom företrädaren warit en sjuklig man. Församlingarna
woro 1696 kallade till Grämanstorp, dä biskopen höll visita¬
tion der, men ingen frän Riseberga infann sig mer än klocka¬
ren, som medhade ett bref frän pastor, hwari denne ursäktade

sitt uteblifwande med sin swaga helsa.
7. Lauritz Nilssön Rhode, hwars härkomst och
älder är okänd, prestwigdes till pastor här 3½, 1645. Han
erhöll 1654 tillätelse att bo pä ett hemman, som tillhörde ho¬
nom sjælf. 1669 blef han prost i N. Asbo och Bjära härader.

I yngre ären lär han warit en rask och werksam man; ätmin¬

stone har han werkställt reparationer ä kyrkorna och prestgär¬
den; men dä den nya ordningen efter 1680 infördes, war han

älderstigen och kunde ej säsom biskop Hahn fordrade befrämja
uniformiteten. Redan 1683, föreslog han sjælf kyrkoh. Stirm

i Förslöf till sin vikarie, dä flera af häradets pastorer för äl¬

der och swaghet undanbedt sig detta uppdrag; men biskopen

ansäg förmodligen den föreslagne ej tjenlig, och Rhode behöll

prostetjensten. Prostegöromäl bestriddes dock stundom af andra
pastorer i häradet; Lindberg i Ossjö förordnades t. ex. 1688
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att installera sin efterträdare P. Höllingh, dä likwäl denne,
enl. konsistorii bref, borde wisa den gamle häkhdsprosten “sin

tacksamhet sälunda, att han dermed kunde wara tillfteds.“ Med
anledning af häradshöfding Menths klagan, att pustöt i W.

Karup lätit en student hälla tingspredikan och att kyrkoherdatne
i Oderljunga och Grämanstorp hällit den i kyrkan, skref biskop

Hahn till Rhode: “nu säsom sädane exorbitantier och egenwil¬

ligheter, som af en och annan begäs, wisa att allt uti Tua
Reverentiæ Præpdsitura mäste stä i en tämlig oreda och con¬

fusion och hwät och en nästan göra hwad honom sjelf godt
synes, alltsä mäste Consistorium wara betänkt pä förordnande

af en beqwäm man till prost“ m. m. Häradshöfdingen blef
samtidigt genom en allwarsam epistel pämind, att kyrkan är
ämnad till gudstjenst, och ombedd att förskona konsistorium för

obefogade beswär och klagomäl; i widrigt fall wille konsisto¬
rium beswära sig hos K. M. Rhode hade redan 1684 fätt en
medhjelpare i Even Hansson, som 1690 öfwertog pastoratet.

Han förordnades derjemte 1691 till vice häradsprost, men un¬
danbad sig detta förtroende, hwarefter det pä Rhodes förslag
lämnades ät prosten Gemzæus i N. Wram. R. afled pä som¬
maren 1694; i Riseberga kyrka uppsattes öfwer honom och hans
twä hustrur ett epitaphium med af honom sjelf författad in¬

skrift. Första hustrun hette Helena Pedersdotter, war
171, 1666 wid 61 ärs älder och efter
frän Flensburg och dog

21 ärs äktenskap. Den sednare hette Maria Hansdotter

och dog 1674. Aldsta dottren Elna hade 1700 lätit förföra
sig af herr Aschenborn. En annan dotter Barbara war gift
med prosten G. Nykiörck i Höja.
8. Even Hansson, son af pastorn i Gudmuntotp

Hans Bodelsson och född der 1657, blef student 1673, tog at¬

testats 1675 och war 1679 i fräga till Gudmuntorps pastorat,
som likwäl tillföll en annan. 1680 uppehöll han sig i Rise¬
berga och blef 1683 af prosten Rhode begärd till ämbetsbiträde

samt prestwigdes dertill 2 1684. Pä samme prosts begdran
och enligt konsistorii rekommendation blef han 1690 befullmäg¬

tigad säsom pastor, med rättighet att utan ansökning wid in¬
träffad ledighet tillträda alla pastoratets inkomster. Enligt kon¬

trakt uppgjordt 2' 1691 egde han att gifta sig med hwem han
142
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wille, men skulle försörja Rhodes äldsta dotter med kost och
kläder, sä länge hon ogift förblefwe i hans hus. Han ansägs

för en habil och pälitlig man, samt erhöll säsom ofwan nämndt
är 1691 uppdrag att sköta prostetjensten. Rhode föreslog, att

han skulle blifwa ordinarie prost i N. Asbo och vice prost i
Bjära härad, men Even Hansson önskade att en wärdigare
och capablare man dertill utsägs. Wid visitation 1707 fann

prosten Höllingh anledning att loforda sä wäl pastors ämbets¬

nit som socknefolkets christendomskunskap. 1711 wille flera af
häradets pastorer hafwa Even Hansson till häradsprost, men

han sjelf affekterade ej denna heder. Prostetitel lärer han se¬
dan fätt, enär prosten Warbergh 1717 ej sick hälla visitation

i Riseberga. 1720 afträdde han pastoratet ät sin son, men
lefde till 1728. — Gift med Anna Elisabeth Möllen¬

stedt, prostdotter frän Mällby. Barn: David, se wid Ef¬

weröd. — Johan efterträdde fadren. —Christina, g. m.
kyrkoh. Malmqwist härstädes.
9. Johan Evensson Bergström, son af företrä¬
daren, gick i Helsingborgs skola och blef student 1709. 1718

7 blef han prestwigd till medhjelpare hos sin fader, rekom¬
menderades af fältmarschalken Rehnschöld till Qwidinge pasto¬
frat 1720, blef s. ä. 2½3 pastor härstädes genom fadrens re

signation. Död 18), 1731. — Gift m. Ingrid Margreta
Trägärdh, prestdotter frän N. Rörum och sedan gift med

befallningsmannen Jakob Stare. Sonen Even war pastor i

Qwerrestad.
10. Hans Sorbonius, född omkr. 1687 i Jemshög,

der fadren Jöns S. war prost, blef ⅔ 1712 prestwigd till
tjenstgöring i Jemshög, 1719 stadskomminister i Carlshamn.

S. ä. kallades han till Jemshögs pastorat, som han likwäl
icke fick, och sökte äfwen sedan förgäfwes befordran, ehuru han

lofwade att Lwid alla tillfällen sä i ord som i gerning tack¬

samligen erkänna“ biskopens ynnest, om befordran wanns. Han
utnämndes 23 1731 till pastor härstädes. Konsistorium wits¬

ordade honom wid ansökningen mycket fördelaktigt. 1732 mot¬
tog han pastoratet och dog ,2 1735. — Gift med Katrina

Klintorph, köpmansdotter frän Carlshamn. Hon önskade

blifwa konserverad, hwartill hon ock rekommenderades af mänga
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församlingsmedlemmar, som intygade att hon war Prätt be¬
skedlig, sedig, snäll och gudfruktig.“ Af deras 8 barn nämnes
endast sonen Jöns Henrik, som 1737 war femton är gam¬
mal och sökte att blifwa klockare i Riseberga, men sedan blef

tullförwaltare i Ahus och gift m. E. O. Bring, prestdotter frän

Brönnestad.
11. Iöns Malmqwist war född i Malmö 1689, blef
student 1709 och 1', 1720 prestwigd till tjenstgöring i Ifö
och Kiaby. Ej längt derefter blef han innehafware af klockare¬

lägenheten härstädes. Han ädagalade ingen synnerlig flit i
ungdomens underwisning. Efter kyrkoh. Bergströms död war

han pä förslag till detta pastorat, hwilket likwäl dä ej tillföll
honom. 1737 blef han pastor härstädes. Han synes hafwa

skött sitt kall temligen wärdslöst. Wid biskopsvisitation 1749
befanns folket mycket okunnigt, och han fick Lallwarsam warning
och förmaning att hädanefter med större flit och drift wärda
sitt dyra prestämbete.“ Följande äret hölls visitation af prosten

Botsacc, biträdd af kyrkoherdarna Eurodius och Hummer. De
intygade att församlingarne pä sista äret blifwit “märkeligen

förbättrade i deras christendomskunskap.“ Malmqwist hade un¬
der tiden föga befattat sig med ämbetet, utan det hade förrät¬
tats af regementspastorn Christian Sylwan (se II. 118.) och

A. Rödin (se wid Christianopel). Den förre wille bliswa vice
pastor, men öfwerstlöjtnanten Barnekow pä Herrewadskloster

m. fl. önskade att S. Arsenius (se nedanf.) mätte dertill för¬
ordnas. Klockaren war en afskedad ryttare, som intygades icke

hafwa warit drucken i kyrkan, men dock icke gaf hopp om myc¬
ket allwar i tjenstens bestridande. 1751 hölls änyo visitation,
dä Färingtofta församlings ledamöter förklarade att allt tillgätt
ordentligt, att deras pastor icke wisat sig drucken och att de
icke wille hafwa flera prester än de redan hade, emedan lgeten

biter der hon är bunden.“ Deremot önskade man i Riseberga

att fä Arsenius till prest, hwilket ocksä skedde, sedan han jemte

twä andra prester predikat prof och församlingens kallelse af¬

gifwits till Arsenii förmon. Han hitkom 1751 och mottog, ef¬
ter nägon motwilja ä Malmqwists sida, ämbetsförwaltningen.
1754 klagades öfwer Mes förargelsewäckande lefnad, och han

mäste s. ä. afsäga sig all befattning med prestämbetet. Död
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* 1758. — Gift med Christina Evenia, dotter af kyrfoøh.
Even Hansson härstädes; dä klagan fördes öfwer Mes oordent¬

lighet, yttrgde församlingarna likwäl wälwilja för hustrun. De

skola haft 22 barn; af dessa war David klockare härstädes,
en son postmästare i Cimbrishamn och en fältwäbel wid konun¬

gens regemente; en dotter war gift med den ofwannämnde A.

Rädin.

12. Samnel Arsenius, son af prosten Jöns A. i
Bästad och född der 2, 1720, kom 1737 till Lund, der han

i tre är njöt A. Rydelii underwisning och omwärdnad, prest¬
wigdes 2 1742 till biträde ät fadren, kom 1747 till Grä¬

manstorp och 1751 till Riseberga. Pä sistnämnde ställe blef

han 1754 vice pastor och ard, pastor l', 1759, honorarieprost
1h,, 1782, vice häradsprost under prosten Tyrells sjuklighet

s. &., ord, prost 1783. Han war en kunskapad man och offi¬
cierade ett par gänger wid prestmöte. Den herrnhutiska skolan

i Skäne räknade honom bland sina utmärktaste medlemmar.
Mähändg uthildade sig herrnhutismen hos honom till en tem¬

ligen stor ensidighet; sädant antydes ätminstone i det I. 192

not. omnämnda brefwet frän C. Kullberg. Att A. war en

gudfruktig man och med wälsignelse werkade som prest, kan ej

betwiflas. Hi längesedan lefde ännu de, som wälsignade hans
minne. Ebba Bring (se II. 32), som höll likpredikan öfwer

honom, berömmer hans flit i Guds ords betraktande och bön

och hans oförtrutna nit att med lärdom och förmaning uppbygga
sin församling. En af A. utgifwen likpredikan öfwer kyrkoh.
Thulin i W. Karup talar allwarligt om Christi försoningsoffer

säsom christendomens kärna och medelpunkt. Stilen och fram¬

ställningssättet äro gammalmodiga och stundom konstlade. Det
heter t. ex. “Det är äskädanswärdt, att sä snart menniskan war
hlefwen syndare och det första evangelium, wär inemot 6000

ärs gamla lära, wardt förkunnadt, slagtades strax ett offerdjur.
Kroppen särades, blodet strömmade, kreaturet plägades, lifwet
rann ut, huden flängdes af, och Gud gjorde deraf kläder och
klädde dessa twä nakna syndare pä. Hwilket nog tydligen

förklaxade dem vättfärdiggörelsens avtikel, när de först med fruk¬
tan och blygsel känt sig nakna och dödsskyldige, sedan hört och

trott sitt evangelium och sett en annan dö i deras ställe, att
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tro pä och deß oskuldskläder sig iklädas.“ A. dog 28, 1786.

Gift 1. i Bästad Af 1742 m. Helena Regelsson, d.
1 1750, dotter af arrendatorn Georg R. och- Eleonora Gem¬

zæus. Barn: Georg, f. 1/,, 1742; häradshöfding i Gud¬
hem, Wiske, Walla och Käkinds härader i Westergöthland, g.

m. Beata Sophia Elmberg, dotter af past. i Elmeboda af
Wexjö stift Bengt E. — Christina Eleonora, f. 1746, g.
m. handlanden Nils Aron Ennes i Landskrona. 2 söner dogo

tidigt. 2. 27 1768 m. Elisabeth Wik, dotter af en ölfa¬
brikör i Stockholm och enka efter fabriksegæren Jonas Sjöberg.
Hon öfwerlefde A. och dog 1803. Hennes barn med förra gif¬

tet kallade sig Sjöberger; bland vem war Hedwig Elifabeth
S., g. m. prosten M. Falck i Barkäkra.
13. Jonas Nordwall, son af kyrloh. i Räneä i We¬
sterbotten Jonas N., hwars hustru war dotter af rädman Kräla

i Luled, föddes i Ofwer=Calix “, 1748, studerade i Upsala

och blef der magister 1773, hwarefter han ingick wid bifgardet

till häst och blef korporal wid denna corps. Han gjorde sig
känd säsom skicklig i fäktning och dylika ridderliga idrotter. Det

berättas att hertig Carl, som N. i fäktning besegrat, icke wille

hafwa sin sfwerman wid corpsen och derföre gaf honom väder
att wälja en annan bana och lofwade at befordra hans fort¬

komst. Ware härmed hun som hølst, fä lämnade N. snart frigs¬

tjensten, blef prestwigd i Lund Vfx 1777 samt förordnædes till
extraord. predikant wid Adelsfanan- och kommindster wid Maria

Magdalena förf. i Stockholm. Efter prosten Arfenii död upp¬

rättade konsistorium förslag till Rifeberga pastorat, prof aflædes
af de föreslagne och däwarande vice pastorn pä stället M. Falck

kallades till 4de profpredikant och erhäll wid walet enchällig
kallelse, men Gustaf III förklarade sig för patronus ecclesiæ,

och Nordwall utnämndes 7, 1788 till pastor härstädes; 1792
erhölls prostetitel. Elmgren yttrar om honow: “Hans nit och

flit wid sitt answariga Embete känner jag intet, men hans mt¬

seende är wisserligen resligt, wackevt och intagande“ Utg.
har icke heller hört honom berömmas för bunsbaper edler äm¬

betsnit, men wäk hövt honom omtalas som stov brümwinøbräm¬
nare.Pä

grund af en skrifwelse, som riksdrotset Wacht¬

meisten pä kunglig befallning aslätit tilb domkapitlet, infordra¬
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des 1803 af prostarna Nordwall och Aman (i Efweröd) un¬

derrättelse om de ceremonier, med hwilka de blifwit intagne i
orden eller förbundet “hwita liljan,“ och de förbindelser de

derwid iklädt sig. Denna orden war förmodligen den skänska

silialafdelningen af det samfund, som Boheman wid denna tid
stiftat i Stockholm och hwarom nägon upplysning winnes ge¬

nom en artikel i Palmblads oläsning för bildning och nöje“
1848. 1809 blef N. theol. doktor, erhöll ¾ 1812 transport

till Warberg, blef L. N. O. 1818 och jubelmagister 1824. Hans

hustru hette Hegardt och war frän Uddewalla. De hade inga
barn.

14. Christian Schönbeck war son af Caspar S.,

prestson frän Wälinge och klockare först i Allerum, sedan i
Landskrona och sist i Lund; modren hette Apollonia Adlerstjerna.

Han föddes i Allerum 16), 1760, gick i skola i Landskrona
och blef student 1777, magister 1784 och prestwigd 2º 1785.

1789 tjenstgjorde han som garnisonspredikant i Malmö och blef,

under Gustaf III's besök der, wid nägot tillfälle bemärkt af
konungen samt utnämnd till extraord. hofpredikant med rättig¬
het att inställa sig till tjenstgöring. Detta skedde först 1792,

hwarefter S. tjenstgjorde i Stockholm till 1800, dä han 2
utnämndes till Mällby pastorat, som 1801 tillträddes. Proste¬

titel erhölls 1802. Efter Malmö S. Petri församlings kallelse

blef han 2 1805 pastor wid samma förs. och tillträdde s. ä.
Derifrän erhölls 1812 transport till Riseberga pastorat, som

tillträddes 1813. 1820 blef han prost i N. Asbo härad, 1829
L. N. O. och 1830 theol. doktor. I anseende till krafternas
aftagande flyttade han 1832 till Landskrona, der hans dotter

war gift med prosten Thestrup. Sedan denna dotter 1834 af¬
lidit, beslöt S. att äterwända till Riseberga, hwilket likwäl ej

skedde förrän pä sommaren 1836. Kort derefter tilltog sjuklig¬

heten, och han afled ⅓, s. d. Thomander höll predikan wid

hans begrafning och skildrade deri den aflidne pä följande sätt:
(Redan tidigt hade den nu bortgängne blifwit lärd i det som

hörer till Guds rike, och i ingen del af sin lefnad har han se¬
dermera gjort sig derföre främmande. Alltifrän den stund det

honom uppdrogs att wara ett sändebud i Christi ärender, war

det honom angeläget, att han mätte predika Christi evangelium
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rent och oförfalskadt, och han blygdes icke att wara renlärig
äfwen i den tiden, dä man pä helt andra wägar kunde winna

sig menniskors pris. Det menskliga tungomälet hade han i sin
makt, han wisste hwad han sade, och sade hwad han wille med
klarhet, bestämdhet och eftertryck; han kunde säledes göra nä¬

got gagn ät den sak han ätog sig. För Christlig underwis¬
ning och Christlig ordning sörjde han med ömhet.

*

För

allt hwad som hörer till Guds ord och tjenst ädagalade han
den oinskränktaste wördnad. Lydnad bäde bewiste han och for¬

drade: han trodde det icke wara bästa sättet att nägot uträtta,
dä hwar och en drager pä sitt häll. I denna fordran kan man
dock mer eller mindre wilja göra sig sjelf gällande; hans fasta
natur förde honom icke till nägon eftergifwenhet i denna del,

och af samma natur antogo äfwen hans omdömen ganska lätt
sin pregel. Han war ock lika sträng i bestraffningen som ledig
i umgängstalet. Att honom icke fattades godhet, det lät han
helst sina närmaste förräda, och nästan alltifrän det han sick ett

hem, hafwa anhöriga fätt betrakta hans hus säsom sitt eget.
—

Der Schönbeck blef gift 1. 1801 med Agneta Rebecka

Krutmeijer, dotter af handlanden Herman K. i Malmö och

Rebecka Morsing; hon dog 1802 efter att hafwa födt S. sonen

Caspar Herman, som dog pä sätesgärden Jarlsberg i Norge
1821. 2. m. Elsa Botilla Sorbon, dotter af tullförwal¬
taren Jöns S. och Elsa Oliwa Bring, prestdotter frän Brön¬

nestad. Barn: Henrik, kyrkoh. i Heßlunda. — Mathias,
f. 26), 1816; egnade sig ät brukshandteringen. —Oliwa Ag¬
neta Apollonia, g. m. prosten, der Thestrup i Landskrona.

Skrifter: se Lunds stifts matrikel 1832.
15. Samuel Gustaf Engdahl, son af en träd¬
gärdsmästare och född i Linköping 1 1799, blef student i
Upsala 1818, prestwigd ⅔ 1824 till huspred. hos öfwerste¬

kammarjunkaren baron v. Saltza, vice katechet wid storkyrkoförs.
i Stockholm 1828, ordin. katechet dersammastädes 1830, vice

bataljonspred. wid Swea lifgarde 1831, extraord. tjenstgörande

kgl. hofpred. 1833, amanuens i Stockholms stadskonsistorium
1832, vice notarie i hofkonsist. 1834, kyrkoherde här 7,, 1836,
tilltr. genom ackord 1837, blef honorarieprost 1844, häradsprost
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*, 1845, exhöll vikarie wid denna befattning sä wäl som wid
pastorsämbetet 1851 och bortflyttade frän pastoratet.

Gift 1º, 1837 m. Anna Christina Bundsen. Barn:

Carl Gustaf Agathon, f. 5 1840. — Samuel Fredrik
Ludwig, f. 26, 1843. — Alfhild, f. 2 1838. — Hilma

Felicia, f. 2h. 1841. — Thekla Engela Christina, f.

1ss. 1846.

Kyrkoherdar i Oderkjunga och Pehrstorp.

1. Niels Jensön nämnes som sognepræst i Pæterstorp

1504.

2. Laurentins Olai prestwigdes l 1564 till pastor

wid dessa socknar.
3. Johannes Georgii prestwigdes till pastor härstä¬

des 28), 1565.
4. Sweno Johannis prestwigdes ⅓ 1566 till pa¬

stor härstädes. 1572 höll Tyge Asmundsson visitation och
gjorde derom anteckning i en kyrkobidel, enligt biskap Mads

Jansens anmärkning i B.B. 1623. Mellan dessa är hade in¬

gen biskopsvisitætion hällits. Swien Jensen, fom undertecknat
en hyllningsfullmagt 1584, är troligen samma person som

Sweno Johannis.
5. Niels Lauritzsenn. När han blef pæstor och huru
länge han war det, är ej kändt. 1619 synes han redan hafwa
warit en gammal man. Han hade dä en komminister wid

namn Erasmus Erasmi, med hwilken ham f. 4. förliktes,

fedan de en tid lefwat tillsammans pä ett sätt att det war skam

att omtala, ent. V.B. Sedermera hade han en annan med¬
hjelpare, som hette Johannes Erasmi; han war frän Fyen
och hade blifwiv prestwigd ⅓, 1621. Pastor hade haft den
dristigheten att bannlysa en person, utan att anmäla faken hos

pvostew aller häradets presterskap. Wid visitation 1623 befanns

att pastor, som war en mycket gammal man, war i ständig
venighet med komministern, hwilken han icke wille ordentligt
underhälla, och lefde i den skändligaste lastbarhet; Amembra
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ejus adhuc pruriunt libidine, ut octogenarius jam ternas
nuptias ferat (*). Iu summa: domus ejus egt officina øean¬

dali, ebrietate, lascivia, perjuriis et nescio quibus non vitiis

acatens. Klockaren afsattes för försumlighet med harnunder¬
wisningen. Perstorps kyrka war mycken förfallen, och predik¬

stolen derstädes höll pä att falla omkull. Nils Lauritsen lefde
ännu 1630 och troligen 1636, dä biskopsvisitation hölls. Natt¬

wardsbarnen woro dä icke illa underwiste.
6. Arwid. En fä benämnd pastor uppgifwes hafwa

warit här 1643.
7.Morthen Jörgenssen Odder 1645—1677; se

II. p. 252. Sedan han 1677 blifwit suspenderad, predikade

en student, wid namn Claes Brun, härstädes enligt församlin¬

garnas begäran ⅔ s. d., men 1680 woro förfamlingarna miß¬
nöjda med honom i anseende till hans oordentliga lefnad och

däliga predikningar. Han blef pastor i K. Nöbbelöf (se III.

312).
8. Hans Eilersson prestwigdes 2), 1657 till med¬

hjelpare i Bara, förekommer i galtegillets (se I. 9 not.) hand¬
lingar säsom hospitalsprest i Lund 1661—1663, nämnes 1666

som medhjelpare i Arrie och skall enl. en uppgift i Rönb.
Saml. hafma warit stødskomminister i Runneby, innan han

blef pastør här. Han har dock troligen endast warit adjunbt
derstädes 1671—1678. Sistnämnde är torde han hafwa kom¬
mit hit för att förestä pastoratet. Han erhöll 1 1681 provi¬

sionel fullmagt pä detta pastorat och aflade +, 1682 ämbetsed
som pastor. Han war ej benägen för de swenska seder och bruk,
som efter 1680 infördes. Prosten Schartow berättada 1682 i

bref till biskopen, att heyr Hans brukade kruskrage och sades

hafwa förswurit sä wäl att børtlägga denna prydnad, som att
predika pä swenska. Denna obenägenhet för uniformiteten för¬

anlødde förmodligen att han 1684 mäste antaga en komminister,
oaktadt han beklagade sig öfwen sina inkomsters ringhet. Han

lefde ännu 1699. En dotter wan gift med de twä nästföljande.

9. Iöran Horster. Ehuru han torde inke hafwa warit

ordinarie pastor, uptages han likwäl här, enär han flerg &r
skött detta pastorat. Han war son af provincialläkaren Hans

Georg Horster och styfson till prof. Nils Wolff=Stjernberg.
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Jöran H., som blifwit student 1671, uppförde sig under kriget
pä ett sätt, som säkert skulle utestängt honom frän prestämbetet,
om han ej haft sin styffader till förespräkare. Det war icke

bløtt allmänt rykte, att han hällit sig till snapphanarna, utan
wittnen intygade, att han kort före slaget wid Lund i sällskap
med en dansk qwartermästare och twä snapphanar plundrat kyr¬

koherden Wättringh i Ingelstorp och att snapphanarna kallade

honom för sin korporal. I biographien öfwer kyrkoh. Bering
i Grönby är omtaladt, huru det wäckte mißnöje, att han lätit

Horster predika. Fyra är sednare tog biskop Hahn honom till
näder, sedan styffadren försäkrat, att den beskyllning, för hwil¬
ken Horster warit föremäl, war ogrundad och hans oskuld be¬

wisad, samt att personer, som “listeligen stä efter andras arf

och uppsluka faderlösas gods,“ begagnat en ringa anledning

för att göra honom mißtänkt o. s. w. H. aflade 17,, 1684
ed säsom komminister härstädes och prestwigdes samma dag.

Han gifte sig med Hans Eilerssons dotter, men mellan swär¬
far och swärson rädde intet wänskapligt förhällande. Ejheller

wann H. socknefolkets aktning och tillgifwenhet. Med anledning
deraf att man icke bewisade honom den uppmärksamhet, som
han ansäg sig kunna fordra, uppsade han 1687 sin kommini¬
stersbeställning i kyrkowärdarnas och sexmännens närwaro. Pa¬
stor anmälde detta hos prosten, med förklarande att ingen owän¬

skap warit mellan honom och Horster, dä afsägelsen skedde,
men han blef intet buden till corporalens Barsel, det slog

manden for hoffuedet.“ Genom konsistorii bemedling ställdes
H. tillfreds och qwarstannade härstädes. 1688 erhöll han ge¬
nom styffadrens rekommendation kungligt promotorial till Ostra
Torps pastorat, men dä konsistorium förordade enkans konser¬

vation och anförde de ofwannämnda gravamina mot Hes upp¬
förande, förklarade K. M. sitt bifall dertill, att enkan blefwe

försörjd, väliggandes herr Jöran Horster att gibra sig bättre
recommenderat, efter han berättas icke länge hafwa tjent, lef¬
wer ock i osämja med sin swärfader, hwaröfwer ätskilliga kla¬
gomäl skola inkomne wara.“ Prof. Wolff blef häröfwer mycket

förtörnad och aflät till konsistorium ett straffbref, hwari det
heter: VI hafwen afböjt efterlefnaden af K. Mes bref, hwars
mening likwäl lätteligen war för eder klar, samt intercederat
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för enkan, som är rik, som hwarken är gammal eller har mänga

barn och som för sin wälmäga och goda wilkor lätt fätt sig
man. Härtill kommer att, säsom det förtäljes, en mycket ung
man, wid namn Koch, som ännu är gul om näbbet, eftersträf¬

war pastoratet och enkans warma famn, ehuru det är owärdigt
att sädana pojkar (pipiones) föredragas framför äldre och mera

förtjente män;' detta allt säger han sig hafwa angifwit i kgl.
kansliet och beder slutligen, att biskopen icke wille motarbeta

Horsters befordran. Professorn fick härpä till swar, att Herr
Daniel i O. Torp warit en from man, som hwarken hällit till
med snapphanar eller annat elakt sällskap, hwarföre hans efter¬
lefwande förtjent K. Mes ynnest, att Claes Kock i predikande
och studier aflagt sädana prof, att han icke skulle rädas att

confronteras med Jöran Horster, samt kunde prestera sädana

bewis om sin förutgängna wandel, att han ej behöfde blygas

för nägon otillbörlighet i ord eller gerning, att med hans kal¬
lelse lagligt tillgätt, och att konsistorium skulle weta att swara

pä professorns inlaga i kgl. kansliet, dä ätskilligt skulle komma

i ljuset, hwilket ej torde lända Horster till nägon fromma;

hwad professorn menade “med sine pipionibus,“ lämnade man
i sitt wärde, men förundrade sig deröfwer att han pä en främ¬

mande ort bekymrade sig om de ärender, som woro anförtrodda
ät andra, hwilka icke blandade sig i hans angelägenheter. Jöran

Horster synes icke widare hafwa wägat göra anspräk pä nägon
befordran. 1689 klagades, att han förföljde socknemännen med

trätor och skällsord, kallade dem för tjufwar och skälmar samt

aldrig lät kyrkowärdarna fä underrättelse om förwaltningen af
kyrkornas medel; färskildt klagade en bonde att “presten skällt

honom för sekreter“; man anhöll att blifwa herr Jöran qwitt,
emedan ingen frid blefwe, sä länge han wore qwar. Förlik¬

ning skedde, men mißnöjet undanröjdes icke. Biskop Papke gaf
honom allwarsamma förmaningar till fridsamhet och ett wärdigt
uppförande, men som det will synas utan synnerlig werkan.

Under sina trätor fick herr Jöran säkert ofta höra, att hans
kamratskap med snapphanarna war i friskt minne hos hans

wedersakare. Sädant skedde ännu 1697, dä han klagade att

befallningsmannen Hans Stub lhonom pä honneuren toucherat,

hwilket icke kunde tolereras.“ En länsman Tue Pihl angaf
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s. d. “flera osedwanliga händelser,“ hwilka passerat inom Oder¬

ljunga pastovat; under sednaste ären hade fyra hustrur dön “i

härd barnsöhlsäng“ (sic). “Nu när desse hustrur äre blefne
begrafne, hafwer de buret liket i kyrkan och en hustru gätt före
det till Altaret och lagt offerpenningar derpä, och hustrun och
de som bore liket gätt strax tillbaka af kyrkian och satt liket

neder i grafwen, mens hwad detta päfund betyder, mä den

bäst weta, som ofret tagit hafwer; ätskilliga gänger hade wecko¬

predikan bliswit försummad, äfwensom pä flera apostladagar
och en söndag ingen gudstjenst blifwit hällen; engäng “dä pas¬

sionspredikan war ljust, kom en ryttare, wid namn Oluf Biörk¬
man och ringde och klämppa samman med kläckan. Sä när

Allmogen war insamblat i kyrkan, upläste denne ryttare nägra
böner af en bok pä kyrkogolfwet.“ Pihl synes hafwa warit

en orostiftare, och mähända lades derföre icke synnerlig wigt
wid hans klagomäl. Man sinner ej att de föranledde nägon

näpst för Horster. Han dog 28, 1698, efterlämnande enka och

fem barn. Hwarken enkans eller barnens namn äro kända;
hon war Hans Eilerssons dotter och blef gift med B. Wer¬
ming. Bland barnen woro sönerna Hans och Nils som
blefwo pastorer, den förre härstädes, den fednare i Hjersds.

40. Bengt Werming. Han kallas nägorstädes Wer¬

melandus, men det torde warä genom mißtag, enär han efter

all sannolikhet war son af Hans Hansson Werming, som war

student i Lund under universitetets första är och sedan blef kloc¬
kare i Söfde; hans syster war gift med prosten Swen Knuts¬

son i Hellestad. Bengt W. hade warit informator för kyrkoh.
Junghans i Borgeby, hwilken berömde honom säsom en god
lärare. Han prestwigdes ⅓ 1697 till tjenstgöring wid biskops¬

prebendet Fjelie. 1698 ⅓ omnämnes i kons. prot., att han
war i fräga att komma till Oderljunga, och 26), 1699 före¬

kommer der: “Her Bengt Werming recommenderas hos K. M.

till Oderljunga pastorat, emedan kyrkioherden Hans Eilerssøn

för sin älder ej förmär mer embetet förrätta och han gerna
ästundar nägon successorem.“ S. ä. ⅔, bewiljades att lys¬
ning för honom afkunnades pä samma söndag en gäng i ena

kyrkan och twä gänger i den andra samt att wigseln skedde

hemma, det förra i anseende till swärigheten att tre söndagar
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ä rad erhälla predikohjelp, det sednare i anseende till swärför¬

äldrarnas swaghet. Det war Hans Eilerssons dotter, Horsters

enka, med hwilken W. blef gift. Den förutnämnde Tue Pihl
molesterade äfwen W. Denne angaf à sin sida, att Pihl al¬

drig kom i kyrkan, hindrade sitt folk att gä dit och icke tillstä¬

deskommit wid visitation, utan “sjelf sjette, alla mogna men¬
niskor, blifwit hemma af idel motspännighet.“ Prosten Lunnæus
anmälde, att en bonde wid namn Mäns Nilsson wid sin brors

wigsel, dä pellet skulle utsträckas öfwer brudparet, med skri och
røp sädant hindrat, sägande: det skall icke ske att wi skole in¬

föra nägon ny sed, hwarpä följt ett sädant buller i kyrkan, att
pellet mäst boritagas. Wid visitation 1707 befanns att kate¬

chismi lära drefs förswarligt och att folket läste temligt bra.

W. dog i slutet af är 1714.

11. Hans Horster, son af Jöran H. och stysson till
Werming, blef student 1709, prestwigdes till Wes biträde 2)
1713, undergick examen inför domkapitlet i December 1714 och

föreslogs i Januari 1715 till pastor härstädes, hwartill han
fram pä wären s. ä. utnämndes. Han responderade wid prest¬
möte 1724. Prosten Warbergh, som war owän med sina kon¬
traktister och i visitationsuppgifterna ofta med speord yttrade

sitt mißnöje, uppgaf att wid visitation 1728 “woro ledamöterna

af dessa församlingar efter wanlig samhällighet icke tillstädes,
utan saknades till en stor del,“ men de närwarande woro kun¬

nige. Under prosten Gemzæi sjuklighet biträdde H. honom med

prostegöromälens bestridande och synes haft anspräk pä att blif¬
wa prost efter honom. Han protesterade 1741 jemte kyrkoherdarne

Hoffberg och Malmqwist mot N. Asbo härads förening med
Bjära, hwilken föreslogs af de öfrige pastorerna i det förra

häradet. Protesten blef utan werkan, men H. erhöll till sitt

soulagement prostetitel. Han försökte att derjemte fä bibehälla
prostetunnorna af sina kyrkor, hwilket dock ej bewiljades. Död

21) 1751. — Gift med Magdalena Brock, som öfwerlefde
honom. En dotter war gift med efterträdaren.
12. Nils Tyrell, hwars härkomst är okänd, inskrefs
i skänska nationen som student 1731 och prestwigdes 29 1742

till tjenstgöring härstädes. 1751 kallades han till fjerde prof¬

predikant, hwartill K. Mes bifall wanns. Efter erhällen en¬
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hällig kallelse utnämndes han ⅔, 1752 till pastor. 1764 blef
han pryst. i N. Asbo härad och hade wid ett prestmöte upp¬

drag att predika. Pä sina sista är hade han till biträde J. I.
Sundius, som nämnes I. 190. T. dog 1½, 1783. Hans enka

hette A. M. Horster. Deras barn woro förmodligen krono¬

länsmannen Hans Niklas T., som war gift med en dotter af
prof. Trozelius, och Helena Maria Tyrell, g. m. klockaren

Jeppe Schrewelius i Oderljunga, far ät prosten Schrewelius i

Jemshög.
13. Christian Hollbeck, son af qwarnegaren Päl
Christensson och Maria Larsdotter, föddes i Holstemöllan i

Harlösa socken 74 1730, gick i Lunds skola, blef student 1748,

prestwigd ⅓ 1758 och magister 1768. Sedermera tjenstgjorde
han i W. Wram. Säsom sökande till klockarelägenheten der¬
städes lät han en söndag uppläsa en kallelse för sig till denna

lägenhet, med tillkännagifwande att han ämnade följande sön¬

dag framlägga den till församlingens underskrift. (Ifr. II. 70).

Konsistorium kunde ej godkänna detta sätt att gä till wäga,
men bestraffade det med all möjlig mildhet; det hette att “Con¬

sistorium, i anseende till det goda tänkesätt Consistorium för

honom hyste, funnit nödigt läta honom inkalla, pä det Cons.
mätte kunna undanrödja den swaghet, som för honom kunnat
wara i anseende till den kungörelse han för församlingen lätit
uppläsa samt fördenskull för detta deß förhastande fann nödigt
att gifwa honom den warning, att hädanefter söka att ställa

sina göromäl sä, att ingen mätte öppet wara att derpä nägot

lagligt klander göra.“ 1783 erhöll han genom häradsprosten
föreställningar derföre att han brukat Loanständigg uttryck“ i
en förklaring angäende ett af honom utan wederbörande pastors
wetskap förrättadt barndop. Wid prestwalet härstädes efter pro¬

sten Tyrell afgäfwos endast 2½g röster; för öfrigt förklarade

församlingarna sig nöjde med den prestman, som Gud och Of¬
werheten täcktes dem tillsända. H. hade, säsom extraord. rege¬
mentspred. wid södra skänska kavalleriet sedan 1781, extraan¬

sökningsrätt och begagnade denna för att söka Oderljunga pa¬

storat. För att sä mycket säkrare bereda erkännande ät sina för¬

tjenster skref han, enligt trowärdig berättelse, ett latinskt bref
till Päfwen, med anhällan om hans förord hos Gustaf III.,
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som dä wistades i Rom, “der“ (för att läna nägra ord ur M.
L. Stähls äreminne öfwer Hollbeck) ldetta Odödliga Snillet
dä hwilade wid Tiberns stränder, omgifwet af Smaken, de fria

Konsterna och de af den härjande tiden ännu skonade öfwerlef¬

worna af jordens fordna beherrskarinna.“ Hans Helighet ef¬

terkom Hollbecks begäran, och det hade den lyckliga päfölid, att

H. af konungen utnämndes till pastor härstädes 18, 1784.

Pastoratet tillträddes 1785, dä H., enl. nyß citerade äreminne,
ännu war Lwid den älder och styrka, som tycktes wilja försäkra

honom om det fortfarande nöjet att fä uppoffra sig ät wärden
af sitt embete.“ Han gjorde detta pä ett sätt, som tillwann

honom ºbiskop Celsii bifall“ och belönades med prostetitel 17
1793. Död ⅔2 1805. — Gift ⅓ 1776 m. Ewa Charlotta
Bolmstedt, f. 1745, d. 2, 1788, dotter af prosten Joan B.

i W. Wram. 2. 1½ 1789 m. Anna Helena Stähl, f. “2
1755, dotter af prosten Lars S. i N. Wram. Bäda äktenska¬

pen woro barnlösa.
14. Carl Fredrik Hjertstedt, son af en häradshöf¬

ding och född i Grenna socken °), 1763, blef student i Upsala

1780, magister 1785, prestwigd 2 1787, huspred. hos general¬

majoren Pechlin s. g., adjunkt wid Maria Magdalena förs. i
Stockholm s. d., extraord bataljonspred. wid Kronobergs rege¬
mente 1789, ätföljde armeen under finska kriget f. ed., blef pa¬

stor wid nyßnämnda regemente 1794, följde armeen till Tysk¬
land 1805, blef tjenstgörande fältprost 2),, 1806, pastor här¬

städes 9, 1807, tilltr. 1808, häradsprost 24 1836. Död 1½
1845.— Gift 1. 1794 m. Sara Elisabeth Bottenhagen,
d. 1796, hwars fader war bryggare och handlande i Stockholm.
Barn: Petronella Constantia, g. m. prosten Larsen i

Brägarp. 2. 1811 med Ingrid Margreta Sandberg, d.

1829, dotter af öfwerkrigskommissarien Jeppe S. och S. M.

Ziebeth. 3. 1843 m. Ewa Lundstedt.
15. Nils Petter Monicander, bondson frän Hö¬

gestorp af Reslöfs socken och född der “ 1799, blef student
1819, prestwigd 2½,, 1822, andre stadskomminister i Lands¬

krona 27, 1840, pastor härstädes 1 1846, tilltr. 1847. Död

0 1853. — Gift 1. 1828 m. Märgreta Andersdotter,
torparedotter frän Gärdstänga. Barn: Anna Oliwa, f. 1
IV.

15
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1829. — Carl Emanuel, f.

1833. — Nils Otto. 2.

1838 med Anna Persdotter hwars fader war husman
i

Gärdskänga. Barn: Margreta Johanna Beata, f. 22,
1838.
16. Carl Johan Häkansson, son af Olof H.,

hwilken dog som utnämnd pastor i Qviinge, föddes V,, 1812,
blef student 1833, prestwigd 2½ 1837, innehafware af klockare¬

lägenheten härstädes 1847, kyrkoherde ' 1854 efter att hafwa
blifwit kallad till fjerde profpredikant, tilltr. 1856.

Gift ⅔ 1848 m. Charlotta Wilhelmina Carlsson,
dotter af handlanden Arwid C. i Götheborg. Barn: Carl

Axel, f. ⅔ 1850. — Helena Elisabeth, f. 1), 1852.

Kyrkoherdar i Orkelljunga och Kya.

1.

Peder Asbornsen, som omnämnes i en wittnes¬

skrift af Orkelljunga socken är 1509, war troligen pastor här¬

städes.
2. Stiig Pederssön i Orckeliunge war deputerad wid

hyllningen 1584.
3. Nieolaus. En pastor med detta namn uppgifwes
hafwa warit här 1608, och har troligen afgätt 1610.
4. Paulus Erasmi nämnes som pastor här utan tids¬

uppgift, i stiftsmatrikeln af är 1842, och torde böra intaga

denna plats i serien.
5. Söffren Lauritzön Cimber nämnes i V.B.

Han blef 1619 förlikt med klockaren, som kallas en homo in¬
solens. Död 22/, 1621.

6. Povel Gudmandsen, som war frän Helsingör,
blef pastor efter herr Söffren. Wid visitation 1623 fick han

godt loford; wid enahanda tillfälle 1636 woro fä af ungdomen
tillstädes, men desse woro icke illa underwiste. Död 1657.

Efter Päl Gudmunssons död höllos profpredikningar af
herr Iöns Johansson Billing (sedan past. i Björnekulla), herr
Madtz, som warit den förre pastorns capellan, och en som war

landsherrens skolemester.“ Den förstnämnde erhöll de fleste
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kaldsmännens votum, men häradsprosten wille icke underskrifwa

kallelsen, utan höll med dem som kallade herr Mats. Herr
Jöns, som lärer haft nägon befattning som skollärare, sades

hafwa försummat den och legat i Orkelljunga 14 dägar före
herr Pähls död och 8 dagar efter densamma för att insinuera

sig hos socknemännen. Herr Mats sades hafwa bjudit skünker
och gäfwor för sin kallelse. I Helsingborg hölls ransakning
angäende förloppet med kallelsen. Prosten Torkel Tueson war

ombud för biskopen, som Alaborerede caleulo“ och derföre ef

kunde komma dit. Utslaget blef att walet upphäfdes, pä den
grund att socknemännen mißbrukat sin kallelserätt, och saken

hänskjöts till konungen. Biskopens yttrande infordrades och af¬
gafs ½,3 1657 till förmon för herr Jöns, hwars kallelse, efter

biskopens förmenande, äsyftade Guds ära och församlingens

bätnad, alldenstund han hade bättre gäfwor än medtüflaren.
Detta hjelpte dock icke herr Jöns, utan han mäste, sä wäl som

herr Mats, afstä frän kallet, hwilket tillföll
7. Jörgen Christensön Fischer. En fisk, som han
lätit afbilda i sitt sigill, antyder kanske att han war son af en

siskare. Han uppgifwes hafwa predikat här första gängen söndagen
Septuagesima 1658; han prestwigdes 29), s. d. Till 1691 sy¬
nes han hafwa ensam förestätt sitt pastorat och gjort det utan

klander. Efter nämnde är hade han medhjelpare, hwilket ock

synes warit rätt behöfligt. Lars Thulin war hans biträde
frän 1691 till 1698, dä han blef pastor i Wankifwa. En kap¬
ten Bagge klagade 1694, att en silfwerwärja bortkommit ut

sal. Arild Swabes likkista. Wid samma tid klagades att F.
utan afvittring wigt enkefru S. E. Bille med öfwerste Lode.
1698 antog F. eller hans hustru, som det will synas pä eget

bewäg, Christen Nielsen Tunners eller Tönders till kommini¬

ster *). Denne hade omkring 1680 blifwit, troligen för oför¬

*)Fischers hustru erbjöd herr Christen station i Orkelljunga genom
följande skrifwelse: Hilsen med gud vor Herre. Höjterede Herr Christen

Nielsen gud giffue Eder med alt kiert en god dag. Vor redlige tieniste
stedse. Efftersom Her lars skall nu bort fraa os och min mand behöffner
en Chapelagn igenn alt saa Er vor begiering til fromme Her Christen om

saa var hand vore ledig och löß fraa nogen tieniste om hand ville iage sig
den tiensten paa her hoß oß for betalning, om hand ville komme her op til
150
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sigtigt uppförande under kriget, afsatt frän pastorsbeställningen
i Winbeug i Halland, sedan blifwit kollega wid Landskrona

skola, men 1694 begärt och erhällit afsked frän denna befattning.
1683 rekommenderades han till rektoratet i Landskrona och sökte

sedan ofta befordran, men alltid förgäfwes. Han tjenstgjorde

här till sin död 1703, hwarefter Jöns Espman prestwigdes till
tjenstgöring härstädes. Mellan Fischer och Espman uppkom
snart oenighet. Den sednare wille 1704 för att undwika gräl

icke Aträda till pastors bord och disk“ eller bo i prestgärden,
utan begärde att fä 24 öre i weckan eller motswarande “säd

och fetalier“ och önskade att fä bo wid Orkelljunga kyrka, der

han kunde fä ett litet beqwämligt äkerbruk. Dä prosten Lun¬
næus skulle uppgöra lönekontrakt dem emellan, wille Fischer

icke höra talas om att E. skulle bo annorstädes än i prestgär¬
den, Lutan med liuflig compellation af k. sohn och lille wackre

medarbetare bad herr Espman, att han wille inträda i prest¬

gärden pä förswarlig kost, uti hwad rum han behagade att spisa,
samt Cammar, ljus, wärma, lenkläders renhällande, skälig upp¬

waktning, skjutsning pä Embetsresor, enskylt stallrum för sin

häst, husrum till deß foder och recommendation hos församlin¬

gen till foders erhällande, itom 70 dal. smt till lön.“ Huru
faken uppgjordes är ef kändt, men 1705 war oenigheten mellan
pastor och komministern i full läga. F. förbjöd E. att utöfwa
prestämbetet, och E. ingaf till domkapitlet klagomäl mot F. i 30

punkter, af hwilka nägra mä anföras. F. hade stundom begynt
katechespredikan, dä endast han sjelf, Espman och klockaren woro

tillstädes; stundom hade han predikat 1 timma och hällit förhör
2 eller 3 timmar, sä att första gudstjensten warat till kl. 2

oß och der som hand icke hafde heste at komme op med hand ville laade os

vide det saa skulle wi schecke vagn effter ham. Mends om saa var hand
icke kunde komme for anden tienste som hand kunde haffue tagit sig paa,
om hand intet kunde vide nogen schickelig karl som kunde vere dychtig der

til det Embede jag tuiler intet paa at hederlige Her Christen jo laader os

vide it or eller 2 till bagens igen med budet. Eder med alt kiert gud evin¬

delig befalet som min Mand och jeg önsker Eder aff Marika Her Jörgens.
Orchelynge udi hast.“ Detta bref sinnes i original uti domkapitlets archiv
och anföres här säsom ett authentikt prof pä en presthustrus brefstil wid slutet

af 1600=talet.
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e. m.; under sä längwarigt förhör hade han endast sysselsatt

sig med en eller 2 personer och icke talat om det stycke af kate¬
chesen, hwaröfwer predikan hällits; wid kommunionförhör, som

hällits näst före kommunionen, hade han brukat de mest opas¬
sande ordasätt, t. ex. frägat om nägot berodde pä, att man finge

en pott, spann eller droppa af Christi blod, om man finge Christi

hand, fot eller intestina o. s. w., äfwensom brukat sädana till¬
tal som “du dumma djefwul“ o. s. w.; widare hade han läst

syndabekännelsen och skriftebönen pä danska samt messat efter
danska handboken och lätit danska psalmer sjungas, lätit män

och qwinnor stä blandade om hwarann i kyrkobänkarna, lätit
qwinnor offra först, sjelf gätt ur kyrkan och lätit folket löpa

ut under pästäende nattwardsgäng och före gudstjenstens slut,
lätit krog hällas i fattigstugan, lätit sin dräng sä räg pä en
bönedag, m. m. Slutligen anfördes ock, att han ej brukade

prestkappan dä han predikade, utan en wadmalsrock, samt att
han under ett förhör inlätit sig i samtal med Espman, frägande
om nägot helwete fanns, om det war uppät eller nedät o. s. w.

F. pästod att han hwarken i orätt tid begynt eller otillbörligt
utdragit gudstjensten, icke brukat danska ritualen, sedan det blef

förbudet, ickeheller tillätit krogrörelses bedrifwande i fattigstugan
eller befallt sin dräng arbeta pä böndagen; att män och qwin¬
nor stodo tillsammans i bänkarna kunde han ej hindra; att

susceptrix wid offer för barndop framgick först, war gammal
sed; han medgaf att han nägongäng, utan att begära kommi¬

nisterns tillständ, gätt ut ur kyrkan före gudstjenstens slut,
men ej utan nödfall; han hade wid förhören ej brukat swordomar

eller oanständiga uttryck, men för de enfaldigas skull nödgats

upplysa, att man i nattwarden ej fick blott delaktighet i Christi

hand eller fot o. s. w., och att de icke borde inbilla sig, att
man finge “sä mycket af Christi lekamen och blod, som bröd och

win;“ att han predikat utan prestkappa, hade skett derföre att

den klämde hans hals; bättre folk än han brukade wadmalsrock,
och om Espman lidit sä mycket som han af röfware och tjufwe¬

band, af eldebrand och fiendehand samt hade sä stora utgifter
som han, fä skulle han ej göra spe af honom pä hans älder¬
dom; han wille icke ostentera med meßhaken, som E. plägade

göra; hwad det angick, att han under ett förhör tilltalat E.,
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sä hade han blott welat Lpä latin conferera mod honom om
tiden för Christi nedstigande till helwetet och om sättet, hwarpä

det skedde, om det skedde personaliter, loealiter, visibiliter o.
s. w. Fischer yttrade ocksä: “Her Jöns war sist, dä han skulle

betiona mig och min hustru med nattwarden, mycket hitsig och

importun, dä han publice uthi hela almogens pähör, som jag

satt uti stoolen, ropte till mig (der han skulle absolvera mig):
du Pastor äst en diefwul och ett bäst och wärre än ett bäst.“

Wid den undersökning, som hölls pä stället af prosten Lunnæus

i början af är 1706, upplystes intet synnerligt; ingen mindes,
att pastorn haft sä förargelsewäckande utlätelser, ejheller hade
nägon hört komministern pä angifna sätt tilltala pastørn. Hwad

det beträffade att den sednare skulle hafwa brukat danska hand¬
høkon sade församlingen “Her kyrkøherden wäl bruka swenska

formalierna wid Herrans Nattwards utdelande och liks jør¬
dande, men icke kunna alldeles afstä att nägot wrida in pä dan¬

skan i somliga ord.“ Sä wäl Fischer som Espman instämdes
till synoden 1706, men F. infann sig icke. Han Alades att

genast betala Espman den lön denne hade att fordra och förma¬

nades till fridsamhet. I början af är 1707 föreslogs, att F.
skullø antaga Carwits Tulin till medhjelpare och successor,

hwilket wäl war detsamma som att han skulle till honom afstä
pastoratet och sjelf endast behälla en del af inkomsterna. Der¬

jemte gafs honom tillkänna, att han hade sig sjælf att skylla,
om han genom motwillighet mot konsistorii föranstaltande för¬

spillde sin lycka.“ Prosten Lunnæus, som enligt biskopens upp¬
drag framställt detta förslag för F., inberättade 2 s. ä. att

F. swarat, att han wille härom yttra sig, dä de mot honom
gjorda beskyllningar bliswit bewista och dom deröfwer fallit samt
wunnit laga kraft. Tulin föreslogs likfullt hos K. M. till att

blifwa pastor härstädes 2. 1707. Fischer dog längfredagen
12), s. ä. Inspektoren Levin Rave begärde ⅔,, att F. mätte
fd Vi tysthet begrafwas om aftonen utan nägra af slägten och

prester derhos och korkoh. Hrr Bengt Werming pä honom kasta
mull.“ Konsistorium swarade, att Werming,“ som warit sal.

kyrkoherdens confessionarius, kunde honom begrafwa, dock att

Sal. Pastorens jordefärd skedde efter deß ständ och embete till

heder och deß sista tjenst.“ — Gift '½ 1659 med Marika
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Larsdotter Trägärd, som lefde ännu 1714; hon war prest¬

dotter frän Höja. Man sinner ej omnämndt att de haft nägra
barn.

8. Corwidtz Tulin, war son af kyrkoh. Nils T. i
Allerum och född derstädes; troligen war han uppkallad efter

Corfits Ulfeld, i hwars hus fadren warit informator. Han
blef student 1690, sedan kollega wid Lunds skola och prestwig¬

des1),, 1696 till tjenstgöring i Lund samt rekommenderades

s. ä. till befordran i Wexjö stift. 1699 blef han andre stads¬
komminister och hospitalspredikant i Lund. Otwifwelaktigt war

han sä wäl utrustad med goda predikogäfwor och lifwad af
allwarligt ämbetsnit, som ock en i praktiska mäl anwändbar

och redbar man. I Lund wäckte han mißnöje och förskaffade

sig owänner genom att strängt bestraffa äfwen mera betydande

personers lättsinnighet och egennytta. Magistraten beswärade

sig 1701 deröfwer att T. i en rädstugupredikan skulle hafwa
angripit deß medlemmars heder och ära. Han hade, efter att

hafwa beskrifwit en rätt domares egenskaper, neml. gudsfruktan,
samwetsgrannhet och rätträdighet, yttrat: 'Anden säger till för¬

samlingens ängel i Pergamen: jag hafwer nägot emot dig; sä

säge ock mi Herrans tjenare till eder, I domare. Wi haswe
detta emot eder, att I intet frukten Gud, som eder bör, ithy

I sällan gän i kyrkan och hafwen icke Herrans hus eller ord

kärt. Wi sakna eder i weckopredikningarna och bönestunderna,
dä I borde med oß andra bedja godt för Christi församling,

för öfwerheten och fäderneslandet och för eder sjælfwe. Och
när I för mutor öfwersen med sabbatsbrott och med catechismi¬

förhörs försummelse, fä gören I icke det som rätt och tillbörligt
ar. Ser till, att icke nägon ibland eder är säsom Indas, hwil¬

ken bar pungen, icke derföre att han wille samla nägøt till de

sattige, utan af girighet, att han säsom den otrogne gärdsfog¬

den, kunde hafwa nägot att leswa af, om hans herre satte ho¬
nom ifrän sögderiet, hwarföre ock Frälsaren kallar honom en

tjuf. Wi haswe ännu nägot emot eder: det gär ett allmänne¬

ligt rykte, att I hafwen den ibland eder, som älskar de Sad¬
duecers lärdøm, hwilket om I gören och sä är, woren I icke
wärdige att sittja pä Guds domstol“ o. f. w. Detta sista syf¬

tade pä rädmannen och organisten Alexander Lewerentz, som
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äret förut warit angifwen för gäckeri med christendomens läror;
han hade t. ex. yttrat: “när de döde stä upp, sä stär ocksä min
hwita märr opp.“ Han medgaf, att sädang yttranden icke an¬
stode en christen, men sade sig aldrig hafwa haft nägon hwit

häst och mente att, om han nägot sädant yttrat discursive,
borde derom icke ransakas. Rädmannens lättsinnighet blef tro¬

ligen onäpst, men ocksä mäste han hälla Tulins bestraffningar

till godo, utan att hans klagan föranledde nägon ätgärd mot
denne. T. sökte 1705 Allerums pastorat och erbjöd sig att gif¬
wa enkan derstädes ärligen 80 daler eller hwad konsistorium

wille bestämma. 1707 föreslogs han, säsom ofwan nämndt är,
till Orkelljunga pastorat, hwilket han synes hafwa mottagit pä

nyäret 1708. Inom detta pastorat fanns mycket fattigt folk,
ehuru den förfallna fattigstugan wid kyrkan 1708 endast hade

en inwänare. Wid prestmöte 1711 war T. respondens. Wid
visitation 1728 berömdes den goda christendomskunskap, som

folket i dessa församlingar ädagalade. T. war sina härads¬
bröders fullmägtig i konsistorium uti twisten med Warbergh i

Förslöf, hwilken de wille hafwa aflägsnad frän prostetjensten.
1730 hade T. uppdrag att i Fagerhult anställa undersökning
angäende en derwarande prests lefwerne. Död. 2 1731. —

Gift 1698 med Maria Hjersovius, f. 1674, dotter af 1este

stadskom. i Lund Olof H. En deras son wid namn Nils
lär hafwa rymt till Danmark 1720; en annan, benämnd

Eleazar, blef prost i Torhamn. Denne klagade 1739, att han

och hans syskon blifwit af kyrkoh. Coccius drifne ur huset,
ehuru denne heligt lofwat att kalla honom till prest och att

försörja hans äldsta syster, som war sjuklig.

9. Gustaf Coccius war sonson af kyrkoh. Mats Kock
i Hällaryd, men man wet ej hwilken af dennes söner war far

ät Gustaf C. Han uppgifwes wara född i Carlskrona. Prest
blef han 2. 1720 och tjente nägon tid wid amiralitetet; han ut¬

sägs äter 1721 till skeppspredikant, men undanbad sig detta
förtroende i anseende till sin swaga helsa och onhöll att i stället

fä wara hos sin farbroder i O. Lyngby. Der war han till
1726, dä han blef medhjelpare här. 1732 blef han pastor här¬

städes, efter att hafwa erhällit allas röster wid walet, utom
dem, som hörde under Lärkesholm. I yngre ären synes han
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hafwa warit en ordentlig och oförwitlig man samt känd för
goda predikogäfwor; pä sednare tiden förföll han pä ett bedröf¬

ligt wis. 1736 wigde han twänne kusiner, utan att de erhäl¬
lit kungligt tillständ till giftermälet. Konsistorium bad om näd

för honom, säsom warande en gammal och eljest i sitt ämbete

flitig man, den der icke felat af egennytta, arglist eller olyd¬

nad; han förskonades för härdare straff än 20 daler böter till
sockenkyrkan. S. ä. anmälde kyrkoh. Horster i Oderljunga, att
C. lefde i mycken osämja med sin hustru. H. erhöll uppdrag
att hafwa ett wakande öga pä honom. Följande äret instäm¬

des bäda makarna för konsistorium, der de inställde sig 27.

Hon klagade öfwer hans begifwenhet pä dryckenskap och öfwer
de skällsord, hwilka hon af honom mäste höra; han äter miß¬
tänkte, att hon stod i brottsligt förhällande till deras barns in¬

formator, studenten Hoffgard, och klagade att denne tog sig
myndighet i huset. De blefwo förlikte, och uppdraget till Hor¬

ster förnyades. Denne anmälde i Oktober s. d., att mellan C.
och hans hustru städse förekom kif, trätor och slagsmäl, samt
att med gudstjenstens förrättande tillgick oordentligt, att kate¬

chesförhör och katechespredikningar försummats, att gudstjenst

pä apostladagar alldeles uraktlätits i annexen och i Orkelljunga
endast bön blifwit hällen, samt att wid utlyst nattwardsgäng
mänga icke blifwit delaktige af sakramentet, emedan pastor icke
anskaffat tillräckligt win och bröd. Sedan undersökning hällits
pä stället och Horsters anmälan derwid besannats, blef C. su¬

spenderad Y 1738, och saken förekom äfwen wid werldslig
rätt, der Cai förseelser i ämbetet och lefwernet ocksä bekräftades.

Han begärde i Nowember s. d., att fä ätertaga ämbetsutöfnin¬
gen, men det bewiljades icke, enär hans uppförande under su¬

spensionstiden icke warit klanderfritt. Prosten Gemzæus inter¬
cederade för honom, med uppgift att han lofwat att taga Len¬

dast fyra supar“ hwarje dag. C. klagade i Mars 1739 öfwer
vice pastorn Vogæus, som icke wisade honom konsistorii cirku¬

lärer, ej war nöid med lönen o. s. w. I April s. d. dog C.
Hans enka hette Caisa Coccius och war prestdotter frän

O. Lyngby; hon war född 1703 i Helsingborg och lefde ännu
1764. De hade ätminstone en dotter, om hwilken för öfrigt

intet är kändt.
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10. Didric Vogæns war född i Helsingborg och son
af en handlande, blef student 1708, wistades 1713 i Hjernarp

och biträdde med predikande, prestwigdes ' 1725 till medhjel¬
pare dersammastädes, blef 1738 vice pastor härstädes och efter

Coccii död ordinarie pastor samt tillträdde pastoratet 1740.
Död ' 1760. — Gift m. Ingrid Hjerner, prestdotter frän

Hjernarp. Barn: Anna Sophia, g. m. fadrens efterträdare.
Adelaide Christina, g. m. regementspast. Bengt Nibe¬
belius; deras son war prost i W. Karup. — En dotter war

gift med Jöns Stare, hwilken dog som medhjelpare härstädes
léj, 1748; deras son Jakob Didrik S. war 1768 husprest hos

generallöjtnanten baron Liewen och begärdes till nädärsprest

härstädes.
11. Nils Hallström, son af skomakareäldermannen

Knut Rasmusson och Cecilia Bagge, föddes i Carlskrona *
1717, gick, i skola dersammastädes, blef student 1734, kallades
af amiralitetskollegium till prest och prestwigdes enl. en uppgift

i Skara i April 1743; men i Lunds ordinationsbok uppgifwes
att han blifwit prestwigd i Lund 28, 1742. Säsom skepps¬
prest ätföljde han flottan pä flera expeditioner. 1748 begärde

han tjenstledighet för an i Lund fä fortsätta sina studier, men

konsistorium afslog denna begäran, pä den grund att han dels
war prestwigd till tjenstgöring i Carlskrona och icke för att

studera i Lund, dels kunde han äfwen annorstädes än pä sist¬
nämnde ställe förkofra sig i studier. Riksens Ständers proto¬

kollsdeputation gjorde anmärkning häröfwer, och konsistorium

förswarade sig med uppgiften, att ingen annan warit att tillgä
för bestridandet af Hes befattning i Carlskrona. H. kallades

till fjerde prospredikant härstädes och blef pastor 1) 1761.
Död 1, 1768. — Gift 1762 m. företrädarens døtter Anna

Sophia Vogæus. Barn: Knut Didrik; for till fjöß och

afhördes ej mera. — Ingrid Maria.
12. Jakob Kiöping war född i Landskrona, men

föväldrarnas namn och ständ känner man icke. Efter att hafwa
studerat i Abo wille han bliswa prestwigd i Lund. Ansökan
derom besinnes hafwa blifwit gjord hos K. M. och remitterad
till konsistorium i Lund. Den war ätfölid af en attest om er¬

forderlig skicklighet af prof. Bowallius i Abo och en dylik af
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prosten I. Mandorff i Köpinge, bäda i obesannade afskrifter.
Mandorff widkändes icke denna attest till alla deß delar. Dä

konsistorium frän Kiöping infordrade Bowallii originalattest,

föregafs först att den blifwit qwar i kgl. kansliet, hwilket upp¬
lystes wara osannt, och sedan att den ej kunde äterbekommas

frän en förnäm man, som mottagit den, men en bewittnad af¬
skrift lämnades, hwilken icke fullt öfwerensstämde med den förra.
Pä tillfrägan uppgaf Bowallius, att denna afskrift icke war
enlig med den attest han gifwit Kiöping, utan di en och an¬

nan utlätelse inrättad till Kes större förmon.“ Pä grund af
allt detta ansäg konsistorium K. icke kunng prestwigas, om han

än egde nödiga kunskaper, hwarom konsistorium dock hade orsak
att twifla i anledning af de “bedröflige prof han för detta wi¬

sat sä in examine styli som det af framl. ärkebiskopen der Jac.
Benzelius i flere wederbörandes närwarg anställde förhör.“

K. begärdes 1746 till husprest af baron D. P. von Pechlin,
under afwaktan af biskopens i Lund Lwillfarelse och tillständ

till att prestwigas af Linköpings biskop,“ samt examinerades i

Stockholms stadskonsistorium 1,, s. d. Hans scriptun in
stylo latino befanns wara utan mening och innehälla ätskilliga
errata grammaticalia, och nästan ingen fräga beswarades nöd¬

torfteligen, antingen den framställdes pä latin aller pä swenska.

Examinatorerna prof. Asp, kyrkoh. Hauswolff och prøsten Beck¬

man beklagade, att en person, lhwars studier woro pä sä swag
grund, skulle sig erbjuda till prestembetet, samt förenade sig i
den äsigt, att han icke utan förkofran i studier kunde blifwa
prest. 1750 blef K. kollega wid Landskrona skola. Huruwida

han redan dä blifwit magister i Greifswald, eller detta skett
sednare, är ej kändt. Rektor Söderling war icke nöid med

Kes kunskaper eller med hans tjenstgöring säsom kollega och
kantor. Han yttrade i bref till konsistorium, att K. skickat en

wacker penningesumma till Greifswald och fätt ett pappersark
tillbaka, men att han gjort wida bättre, om han för desfa pen¬

ningar köpt sig goda böcker och studerat i dem. 1762 ¾, blef
K. prestwigd. Han lär hafwa stätt sig swagt i examen, ty
Söderling yttrade, att K. nägøn tid derefter warit spak af
Lundafeber,“ men snart hade hans Lambitions barometer“ sti¬

git till en fruktanswärd höjd. K. blef pastor här ies, 1769.
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Död 29 1785 efterlämnande enka och tio barn.Hon war
dotter af en tullförwaltare Holmer i Landskrona.

13. Swen Fristedt, son af arrendatorn Anders F.
och Märta Elisab. Exell, föddes pä gärden Rud i Eskilsäters

socken i Wermland ⅔ 1754, blef efter att genomgätt Carlstads

skola och gymnasium student 1773 och magister 1775 i Lund,
prestwigd i Carlstad s. ä., sedan slottspredikant pä Leckö eller

husprest hos riksrädet Hjärne, pastor härstädes 7,g 1786 och

titulär prost 1797. Död 17 1811.— Gift m. Eva Jo¬
hanna Lönblad, prestdotter frän Otterstad i Källands härad
af Skara stift. Barn: Anders, past. i Dahlköpinge. — Jo¬

han, justitiarie i Engelholm. — Christina Johanna, g.
1819 m. C. P. Jubenlatz, prest och innehafware af klockare¬

lägenheten i Finja.

Sara Elisabeth, g. m. lazaretts¬

—

läkaren Broun i Mariestad.

14. Otto Lars Lomander, klockareson frän Lomma

och född der 7 1760, blef student 1782, prestwigd 17 1786,
war vice pastor och vice skolrektor i Sölwesborg 1792—1795,

tjenstgjorde länge som adjunkt i Ausäs, blef pastor här ¾
1812, tilltr. 1814. Död Ao 1817. Hustruns namn är ef

kändt.
15. Carl Fredrik Bering, son af en tullwaktmä¬

stare i Ystad och född der 1½, 1765, blef student 1786, prest¬

wigd 1 1790, innehafware af klockarelägenheten i Tommarp,

pastor i Illstorp 2), 1809, tilltr. 1811, transp. hit 28), 1818,
tilltr. 1820, erhöll prostetitel 1826. Död 12 1838. — Gift

1798 med Gustava Christina Hjelm, hwars fader war
handlande; deras äktenskap war barnlöst, och hon dog 1842

wid 76 ärs älder.
16. Lars Trägärdh, prestson frän Gessie och född

der 2 1781, blef student i Greifswald 1798, i Lund 1800,

prestwigd ⅔ 1807, titulär kgl. hofpredikant 1823, pastor i
Sölwesborg 1', 1833, tilltr. s. d., transp. hit “ 1839, tilltr.

1840. Död º) 1843. — Gift 1. m. Gustava Charlotta
Anglin, dotter af kyrkoh. Truls A. i O. Lyngby. 2. m.

Margreta Beata Mellblom, dotter af kyrkoh. Samuel M.
i Oppmanna. Barn i förra giftet: Charlotta Laurentia

Elisabeth, f. 1821. — Anna Maria, f. 1822.
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17. Olof Bengt Rosenblad, född i Landskrona
29),, 1802, son af bryggaren I. C. Rosenblad och Petronella

Styrling, blef student 1819, prestwigd *
* 1826, kollega wid

Carlskrona skola 1828, phil. mag. 1832, pastor i Nättraby
2/,9 1834, tilltr. 1837, transp. hit 17, 1843, tilltr. 1846,

titulär prost 1847, tillf. häradsprost 1851.

Gift ¾ 1833 m. Maria Charlotta Wiebe, d. 1854,
dotter af prosten Carl Peter W. i Billeberga. Barn: Carl

Christian Alfred, f. 1 1833. — Olof Victor Theo¬
dor, f. 2,9 1835. — Zelie Amanda Euphrosyne, f. 2
1837. — Otto Fredrik, f. 1), 1845.

Kyrkoherdar i Gøsjö och Cossjö.
Dessa socknar synas hafwa blifwit förenade 1555. Pä
ansökan af landshöfdingen Augustin Lejonsköld resolverade K.
M.

1673, att Osfjö och Tossjö pastorat skulle wid inträf¬

fande ledighet förenas med Munkaljungby, hwartill hörde En¬

gelholm, men huruwida detta gick i werkställighet redan samma
eller nästföljande är, eller först 1681 är icke kändt. Genom

kgl. br. 22), 1734 skildes de twä förstnämnda focknarna frän
Munkaljungby. Som pastorerna, under den tid dessa fyra

socknar hörde tillsamman, bodde i Ossjö, upptagas de här.
1. Poull Pederssön war pastor i =Ossjö oc Thos¬

sige“ 1610 och mähända ännu 1636. Wid biskopsvisitation
1619 höll han en läng, oredig predikan och erhöll jemte kloc¬
karen förmaningar till allwarligare embetsnit. Wid enahanda
tillfälle 1622 predikade pastor öfwer inledningen till Herrans

bön, men hwarken han sjelf eller ähörarne förstodo förklaringen.
Han talade fort och oredigt samt röjde mycken okunnighet. Bi¬

skopen älade honom att taga en medhjelpare, hwartill han ef
gerna wille samtycka. 1636 hölls äter visitation, och allt be¬

fanns dä wara i oklanderligt skick.
2. Christopher Niellssönn prestwigdes 7, 1643
till pastor i Ossjö och Tossjö, men uppgifwes hafwa blifwit
afsatt 1647. Pastoratet förestods 1648 af en prest wid namn
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Hans Sörensson. Herr Christopher har derefter äterfätt kallet
och omnämnes 1653 säsom “sogneprest til Rysseholm oc Ossjö

sogner.“ Hans namn finnes ock pä en hyllningsfullmagt af
ät 1655 och i kyrkoräkenskaperna 1662—1672. Död 1673.
3. Söffren Jakobsen prestwigdes 27 1672 till kom¬

minister härstädes och uppgifwes hafwa blifwit pastor här 1674

samt efter kriget fätt transport till Bästad. Detta sednare är sä¬
kert oriktigt och föranledt deraf, att han efter sitt namn teck¬
nade Bästad, hwilket antydde hans födelseort och icke bonings¬

orten. Hans fader war pastor i Bästad. Hir Söffren lefde

ännu pä wären 1681, men dog eller lämnade pastoratet s. d.

4. Abraham Johansson Lindbergh war prestson

frän Glanshammar och blef 1681 pastor i Ossjö, Tossjö, Mun¬
kaljungby och Engelholms focknar pä landshöfding Lejonskölds

kallelse och sin faders rekommendation hos biskop Hahn. Sä¬

som infödd swensk och nitisk för uniformiteten ätnjöt han denne
prelats synnerliga gunst, hwilken jemte kandidatswärdigheten,

som han sig förwärfwat, gaf honom rättighet att räknas för
en “förnämlig lem af presterskapet,“ ehuru han för öfrigt hwar¬

ken pä talangernas eller charakterens wägnar synes hafwa wa¬
rit utmärkt. Han betömde gerna sig sjelf och intygade 1686,

att församblingarna, Gudi ähra, lätit trogne och flitige för¬
maningar hoos sig gella“ samt flitigt besökt kyrkan och läsemö¬

tena. Biskopen begagnade honom gerna säsom medlem i visi¬
tationskommissioner äfwen utom det härad, hwartill han hörde

(se t. ex. III. 418.). Härwid lände det honom stundom till

men, att han mer än en gäng uppfört sig pä ett sätt, som icke
war egnadt till att bereda honom anseende och aktning. Of¬
wannämnde Lejonskölds gemäl, friherrinnan Barbro Sibilla

Moser von Filseck, anmälde 1682 sitt mißnöje öfwet ett spar¬
gement angdende Lindbergs comportement wid ett fästningsöhl
i Engelholm. Detta spargement hade kommit för hennes öron

genom fältskären mäster Daniels berättelse för hennes nyligen
aflidne man, och hon önskade att L. bewisade det wara osannt,
om han kunde. Wid nämnda tillfälle, dä handskmakaren Alexan¬

det Fonton frän Helsingborg trolofwades med en dotter af
djekneenkan i Engelholm, hade en del engelske män och qwin¬
nor frän Helsingöt warit närwarande i sällskap med rädman¬
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nen Albert Thomæson frän Helsingborg, men de hade nödsakats

sig absentera för herr Abrahams importunitet, hwarefter han
yttrat: 'det war wäl att det kältringapacket är borta med deras
engelska och fransöska, att man kan fä tala swenska.“ Handsk¬

makaren skulle hafwa yttrat att, om han ej säsom brudgum
warit tillstädes, kunde han aldrig tolererat de försmädeliga ut¬
lätelser, som herr Abraham fällt om den engelska nationen.

Derefter hade denne gifwit sig i träta med en befallningsman,
benämnd Nils Olsson, slagit i bordet, skymfligen tilltalat ho¬

nom och bedt honom släß, med sig, hwarpä befallningsmannen

“sig excuserat och sökt undanflykter, men dä herr Abraham

slutligen afdrog sin prestrock, kastade den pä golfwet och spot¬
tade pä den samt under yttrande: ⅓der ligger presten, och här

stär karlen,“ begynte rifwa befallningsmannen i ögonen, grep
denne sig an, sade: Lwore du än biskop, jag tälte det aldrig
af dig,“ och slog sä till herr Abraham, sä att blodet strömmade

af hans näsa och mun. Nägon af de närwarande wille af¬

torka blodet, men hrr Abraham tillät det icke, utan sade sig
wilja genast resa till Skillinge och hos sin höga patronessa
beklaga sig öfwer den behandling som han rönt. Fältskären

berättade ock, att hrr Abraham Lohörligen skrikit och lätit illa“

sä wäl wid omförmälde tillfälle, som wid julgästebudet i Höja
prestgärd. Undersökning hölls i Munkaljungby kyrka l½, 1682
af häradsprosten Rhode, biträdd af kyrkoherdarne Nils Sandby

i Grämanstorp och S. Bunthen i O. Lyngby. De inberät¬

tade, att församlingarna intet haft att klaga öfwer sin pastor,
och förmente, att hans förseelse icke warit sä stor, som den

blifwit angifwen. Hrr Abraham ingaf en förswarsskrift, ät¬

följd af flera attester, för att ädagalägga sitt ofötwitliga för¬

hällande wid ifrägawarande tillfällen. Han yttrar i sin skrif¬
welse bland annat soljande: ’Anbelangende hwad Welb. Frun
om min Person uthi sit insinuerade seript tangerar, medelst det

osanna ocb omilda spargement, som feltskiern i Engelholm aff
hastig och wanartig persuasion i aulis utropat, sä hade jag
giärna önskat och än mera förmodat, at den Welb. Fruen af

den generensitet, som borde tribueras extractionen, icke skulle

behagat för hastigt tillägna een försmädelig tunga sanningen,
mycket mindre pä en ensijdig och privat relation lätha sig bäde
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alterera emoot en ährlig prästman, den Welb. Fruen samt med
des Sal. Herre genom ordentlig och sjelfbehaglig vocation
transporterat frän goda wilkohr uhr fäderneslandet till en

fiärran belägen orth, oförmodelige anstöter at mötha, som
och at pä löös grund angifwa in publico ens person genom
offentligit angifwande, hälst uthi en främmande Sack, som dra¬

ger sit ursprung af sammansanckat bagatellie och haats wärck,
utan warit tijdh nog, at förlusta sig uthi min skada, när tidhen
och laglig Proceß uthwijst materien wara sanningen likmätig,

som jag och bort omolesterat njuta den respiration, at genom
Lag=conform adsistence kunna revancera uthi hwad en sädan

blaspheme Tunga mig accomoderat, men at Welb. Fruen lätit

sig tyckia fakens effective pärörande nägot för länge protrahe¬
ras, röjer en begärlighet till min olycka“ m. m. Skolkollegan

i Helsingborg Ennert Ebbesson, sedan pastor i Brunnby, be¬

tygade Lwid sin salighets Gud,“ att de wid fästningsöhlet när¬
warande främmande icke beswärat sig öfwer herr Abrahams
importunitet; han wißte intet af att denne “frydet sig over de¬
res valedicerande, emedan deras civilitet och höflighet in con¬
ventu war mycket berömmelig;“ han mindes icke, att her Abra¬

ham begynt “bruka onyttighet“ mot Nils Olsson, ejheller att

denne “med slag öfwerflödeligen accommoderat hrr A. och fast
som ett barn haft honom under sina händer, och holdis det

derföre owist at waras“ han försäkrade att hrr A. icke ka¬

stat sin rock pä golfwet och spottat pä den, utan hade han, an¬
modad att qwarstanna öfwer natten, aftagit rocken och lagt den

pä en bänk; slutligen utropar her Ennert; Lo du gyllene San¬
het, hwor est du henflöien: skall dock lögn och swig dit säde
besiddiaw Rädmannen A. Thomæson wittnade, att, sä länge

han war i compagniet, ställde herr Abraham sig höfligt, och

handskmakaren intygade, att hrr A. sagt engelskan wara “ett af¬

skum för andre spräck, men fransösk och italiansk Sproch war
at achtez“ han hade tagit detta för skämt och icke swarat derpä,

utan ’mycket mere glædiat sig af hrr Ats selskab.“ Kyrkoh.
Gripzell i Höja betygade, att denne sä wäl som de andra gä¬

sterna wid julgillet ställt sig skickeligen. Man sinner icke att
hrr Abraham för sitt lindrigast sagdt oförsigtiga beteende wid

fästningsöhlet fätt nägon warning eller förmaning af sina för¬
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män. 1683 räkade han ut för en annan affär, som gjorde ho¬

nom mera bryderi. Inspektoren Wilhelm Hutsen klagade, att
Voförskylt anfäktning“ blifwit honom beredd, derigenom att hrr

A. beskyllt honom att hafwa yttrat äreröriga ord om general¬

proviantmästaren Hilleton. Det skulle hafwa skett i Barkäkra
prestgärd hos kyrkoh. Frans Leche, som ' 1684 i denna sak
afgaf följande attest: “Her Abraham kom til mig med nogle
giäster, hand hafde medh sig, ock nogle föruth kommit. da be¬

gynte vi at bliffue lystige ock som Her A. begynte een Skaal,
kärle, märle Puff Skaal kaldet, da som nogle mätte dricka tit
der till, en thio eller tolf kopper, förend de kunne lära Skälen

rätt att dricka, effterdi den bestod af mänga omständigheter,
hwilchet tilskyndede os till stoer glädskab; Her A. war oppe
ock dantzede kragedantz ock efftersom vi vare alle lystige och den

der kundhe giöre sig best lystig var Gudh kiärist, och ingen

samme tijdh tenckte pä andet end lystighed. Men Mer Wilhelm

Hutsen anlangendhe, dä den tijdh hand kom, war han offuer¬
mädig drucken, sad och soff vedh Bordet och strax gich ock lagde

sig pä ladbäncken och foff, men vi andre vare lystige och wed
jeg icke at hand talede mange ord, ty hand hafde sit goede paß
alt borte, och jeg for min Person inted hörde hannem tale it
eller andet om nogen eller noget, ty mit sind stoed meere til at

giöre mine giäster lystige efftersom een part haffde icke väret

hoß mig tilforn, end sige at ville giffue acht pä hwad Een hver

sagde udi Särdelished, efftersom Jeg intet tenckte pä at nogen
skulde gribes i sin tale.“ Her A. klagade öfwer kalumnier och
förföljelser, men tröstade sig dermed att äfwen David efter Guds

tillstädjelse blef bannad af Simei o. s. w. Konsistorium skref
),9 1684 till hofrätten och manade godt för honom, intygande

hans berömliga nit för uniformiteten. Hilleton erbjöd förlik¬

ning, om Lindberg wille underteckna en förklaring, att han af
ömhet om Hilletons reputation, och ej till hans förklenande,
omtalat inspektorens yttrande. L. gick in pä att underteckna

denna förklaring, ehuru ldhet vore heel betänckeligt, att reus,
som med sitt notorio facto meriterat en ätenckelig correction,
likwäll genom perversum procedendi modum skulle gä fri
och i deß ställe den aldraoskyldigaste och wällmenteste inclina¬

tion lijda mehn.“ Juldagen 1682 hade L. enligt egen uppgift
IV.
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att bestä en förskräckelig alteration, dä en möllare i kyrkan be¬

gynte sjunga pä danska och L. förgäfwes gaf tecken an “inställn
wilseropandet“ (se I. 81); Lhade icke Guds ande färdeles ehr¬

hällit sin näde hos min fattiga person, hade oundwikligen nä¬
got notablare kunnat päföllia,“ yttrar L. Denna sak föran¬
ledde en läng proceß. L. mötte ätskilliga gänger hinder för

sina önskningar, t. ex. dä han wille hafwa sin klockare prest¬
wigd till sitt biträde och dä han wille hafwa sitt kontrakt med

företrädarens enka i Munkaljungby upphäfdt pä den grund att
det skulle wara uppgjordt i enlighet med dansk praxis och sä¬

ledes stridande mot uniformiteten. Han försäkrade, att han af
denna enka blef sä härdt presserad att, derest han icke befria¬

des frän hennes pretentioner, mäste han öfwergifwa pastoratet
och söka sig ett kapellani uppe i landet; han mente ock, att

kontraktet lätt kunde upphäfwas, enär Lhela politiquen bäde af

kiörkiodisciplinen som justitiæadministrationen den swenska praxi
mäste wara likformig,“ samt hoppades att K. M. icke skulle

“tillstädja, att de swenske prester här nere med olagliga utgif¬

ter pressades, ty wäl hade Skähne med prester kunnat blifwa
ehrsat dhe Swenske presterskap förutan, der som K. M. icke

fattat färdeles ooncepter om säterheten och ett gydt expedient
nt naturalisera provincien; wore alltsä illa procederat at genom
owanlige presseurer afskräcka de unge swenske prestmän, utan

fast hellre till K. Mes tiänst märkligare at bäde genom protec¬
tion och favorable beneficier flere at indragas“ han wille sjelf
resa upp till Stockholm och Premonstrera K. M. det ofog, som
kunde emergera af uniformiteten, när den i somlige clausler

wore swensk och i andre dansk.“ Saken kom inför werldslig
rätt. L. ej blott klandrade Skäne i tal och skrift, säsom Lut¬
bördingar“ pläga göra, utan drog slutligen härifrän till hem¬
bygden igen. Han sökte och erhöll nemligen transport till

Glanshammar, dit han synes hafwa afflyttat i slutet af är
1688, sedan han i Ossjö efter biskopens uppdrag installerat sin

efterträdare.
5. Per Höllingh blef pastor här 1688, flyttade 1708
till Landskrona och 1712 till Carlshamn; hans biographi fö¬

rekommer bland pastorers pä sistnämnde ställe. Han war en
man med godt hufwud och saknade ej energi, men hade lika¬
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som företrädaren lätt för att räka i owänskaper och skref dä
vwett icke utan skärpa. En löjtnant Erik Gustaf Boje, egare

till Skillinge, inbjöd en söndag, dä han begätt natnvarden, H.

till att äka hos sig i Lcarreten.“ H. mottog tillbudet, men dä
han inkommit i wagnen, grep löjtnanten honom i häret och

begynte Friswa och kratsa“ honom i ansigtet, sä att han, dä
böner och förmaningar intet bätade, mäste bjuda till att styra
Bojen det bästa han kunde, tills han kunde komma ut ur car¬

reten; H. wille framdeles, utom denna Bojens Vdesperate och

straffwärdige action,“ för biskopen andraga ätskillige hans dis¬
curser. Detta synes likwäl icke blifwit af. Owänskapen mellan
löjtnanten och pastorn lär hafwa uppkommit derigenom, att den

sednare wille twinga den förre att uppbygga Munkaljungby

prestgärd, som 1679 blifwit uppbränd genom wärdslöshet af
en dräng hos däwarande patronus. Professor Nils Silfwer¬

sköld, egare till Ossjö gärd, anförde 1697 mot H. flera klago¬
mäl, nemligen 1. “Hafwer han 1694 medan jag war i Stock¬

holm pä S. Andreæ dag, dä jag förmedelst it laga kiöp och
tradition allaredo satt i possession af godset och min hustru
bodde pä gärden, lätit genom klockaren publicera pä leutnant
Bojes begäran ett förbud, att ingen skulle efter mina ordres

betahla nägot landgille eller ollonswijn till min hustru, sä framt

de icke wille betahla pä nytt igen. Gjörandes sig emot kyr¬
kioordningen och sitt Embetes egenskap sä godt som bäde do¬

mare och executor i slijke werldslige saaker, som han intet bör

befatta sig med. 2. När leutnant Boje olagligen och olofligen

med hela 50 man gick wäldsammeligen inn pä mina ägor och
jagade, har han, som leutnanten och sin ähörare ifrän sädane

oloflige procedere afräda bort, rijdit i person med, tillrädt och
skutit med och uthi det leutnanten omanerligen mißsirmade min
hustru, som genom en sedel begiärte för slijke wäldsamheter

blifwa förskonat, war han med i räd derom. 3. Ar allom be¬
kant, att han i alla de olagliga procedurer Hr Bøje föröfwat
warit hans förnämste rädgifware, hwaraf är ett prof det som

wid Asbo Häradsting pnsserade, dä han hwiskade bönderna i
örat, när jag tilltalade dem, för det dhe effter Her Generalleut¬

nantens och gouvernövens ordres intet lydde hwad deras rätta
härskap befalte, dhe skulle swara, att dhe föllja den som mäst
16º
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rädde och pä gärden woro, äfwen detsamma som en del i kri¬

get lärde, att inwänarne woro den lydno pliktige, som hade
största mackten i landet. 4. Han hafwer wid tinget mißfirmat
mig med otienliga ord, förebräendes mig jag wore gammal och

hade swagt minne till att sinna igen hwad K. M. i processen

förordnadt, han wille wisa mig jag wore intet hans sochne¬

herre, med mänga föraktelige miner som han ridendo, garri¬
endo, ridiculos honores offerendo mig bemötte med. 5. Till
att wisa sin animositet emot mig hafwer han icke allenast gjort

falska inwänningar emot en bondes wittnesmäl, utan ock af
idel kättja tagit en ährerörig stämning pä en bonde, utan att

äga bewis. 6. Af illwilja infört min husman i utskrifnings¬

längden, ehuru han borde wara fri. 7. 1696 ⅓ wid Bohl¬

stadssynen i Ossjö utan nägon gifwen orsak begynt förföra sig

pä mig, skiält mig för ochristen, hotat mig med sin hammar,
säjandes: Gud gifwe min kiortel icke wore, jag skulle klappa
din rygg, att du skulle minnas det, och när jag red bort till
att undwika honom, red han efter, duttade mig flera gänger

och hotade med hugg och slag. 8. Dä min hustru lätit ettipar
af sina pigor gä i stolen näst hennes i kyrkan, har H. gjort

sig sä onyttig, att han kallat ländsmannen pä godset till sig
och brukat i hans pähör mänga onyttiga och oanständiga ord
och expressioner mot min hustru, sedan emot hennes amma och

piga — ja det är händt, att 8tde dag efter det pigorna stätt

i den stolen, som kyrkoherden häller sig till, har en swinepojke,

som war hos kyrkoherdens, gätt in i min egen stol och med sin
fuhla hufwa, som han för Skabb och orenlighet intet kunde

taga af sig, städt uppe pä mitt säte, wänt sig bort och fram och
gifwit församlingen, som intet annat tänker än det mig till

skympf blef gjort, för det pigorna warit i hans stol, tillfälle
till stort ätlöje och onyttigt snack. 9. Hafwer han förhällit
mina drängar skriftesedel och gjort difficulteter wid en afliden

drängs begrafning samt 10. pälyst extraordinarie kollekter och
offerdagar för capellanen, som fuller, arme man, för sitt usla

tillständ behöfwer hjelp, men med böndernas tunga intet bör
mot förordningen hjelpas, utan af honom, som sä mänga sock¬
nar till ett pastorat niuter, nödtorffteligen underhällas“ m. m.

I dessa klagopunkter äro troligen icke sakförhällanden med sträng
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sanningskärlek framställda. Säsom bewis derpä kan anföras,
att däwarande kapellanen, sedan pastorn i Stiby, A. Gothan¬
der berömde Höllinghs hedersamhet. Men utan twifwel hade
bäda parterna burit sig mycket kitsligt ät. Enahanda war sä¬

kert förhällandet med friherrinnan Barbro Sibilla Moser von

Filsecks och Höllinghs inbördes owänskap. H. lär hafwa, i
likhet med mänga ämbetsbröder, lätit i annexhemmanet utmi¬

nutera öl och brännwin. Sädant skedde under förewändning,
att längwäga kyrkobesökare under den kalla wintertiden behöfde

nägon förfriskning wid framkomsten till kyrkan, men ofta för¬

anleddes deraf öfwerflödigt drickande och andaktsstörande upp¬
träden under gudstjensten af druckna personer. En söndag lät

friherrinnan förkunna för sina bönder ett “förbud pä drycken¬
skap“ och befallning att ej besöka skänkstugan i annexhemmanet.
Höllingh, som pästod att friherrinnan sjelf höll krog pä ett an¬

nat ställe och önskade god afgäng pä sina waror, skref derefter

skarpa bref till henne. Hon klagade, att han Licke allena en
sädan penna, som näppeligen brukas mot Canallie och grofwa
obotfärdiga syndare, henne wijst, utan och betygat sig hafwa
det emot henne, hwarföre hon först borde päminnas, förrän hon

beginge Herrans nattward.“ En bland de skrifwelser, hwilka

särat den högwälborna frun, innehäller bland annat följande:
Iag förundrar mig, att Fru Friherrinnan, som är en gammal

enkefru och will hällas för gudfruktig och förständig, är siuk
hela ähret om, men derhos lefwer i goda dagar med mat och
dryck, siuk när det ringer till kyrkan, men frisk när bordet du¬

kas, opaßlig om söndagen, men frisk nästa tisdag derefter, dä
man will göra visiter. Iag för min person kan intet förstä,
hwad namn denna siukdom skall gifwas, utan man wille kalla
den en ringa appetit och lust att höra Guds ord och med den

enfaldiga bondehopen besöka den stora Gudens hus, men som
wär höga härkomst och familia, wäre rikedomar eller den wäl¬

lust, man gerna will hafwa, icke privilegierar oß att lefwa an¬

norlunda än som christna, sä will jag ock med all sagtmodig¬
het förmana Fru Friherrinnan, att hon hädanefter slitigare be¬
söker Guds hus än härtill skedt är, besinnandes, att som hwar
och en rättsint Christen bör frukta Gud, besöka hellre Guds än

sina wänners hus, sätta sitt hopp till Gud och ef lefwa för

246
mycket i goda dagar, sä kän jag pä min salighet försäkra Fru
Friherrinnan, att det intet är henne nesligt om hon will göra
detsamma' m. m. Detta tyckes icke wittna om det renaste nit.

Prostarne Sundius i Helsingborg och Lunnæus i Bästad höllo

underfökning i Munkaljungby 15, 1700 angäende twistighe¬
terna mellan friherrinnan och Höllingh. De yttrade, att intet

synnerligt derwid kunnat utrönas, och Lhwad bondens wittnen

angär, sä märker man wid alla tillfällen klarligen, at han häl¬
ler med den närmast är, deels af oweet, deels af räddhoga.“
H. hade redan 1694 anspräk pä att blifwa häradsprost. 1699

fick han prostetitel och hade 1707 uppdrag att hälla visitationer
i prosten Lunnæi ställe. Hes förestäende skyttning föranledde
wäl, ant han ej utnämndes till ordinarie prost. Han klagade

sistnämnde är, att fä rillstädeskommo wid weckopredikningarna
och pä apostladagarna, emedan frälsebönderna befalltes till ar¬

bete af herrskapet, mot hwilket oskick han förgäfwes begärt

werldsliga armens assistence.
6. Olaus Haldin, son af bonden Elias Olofsson och
Anna Persdotter pä gärden Hall i Ullängers socken i Anger¬

manland, föddes 1671 ½, blef prestwigd i Stockholm 1696,
huspredilant hos ritsrädet grefwe Gyllenstjerna 1697, magister

i Lund 1698, stadskomminister i Christianstad och pastor i No¬

saby (se der) 1699. Han fann sig icke beläten wid dessa be¬
fanningar, sökte och erhöll transport hit 1707, tilltr. 1708 och

blef “), s. A. prost i N. Asbo och Bjära härader. Han skall
warit en utmärkh orientalist; för öfrigt wanslägtades han icke

frän sina rwä närmaste företrädare (bewis derom kømma att

ansöras wtd “Nosaby“). Han skref 2', 1709 till konsistorium,
am “snapphanar äg röfware sades samblas pä äsen af rymda

ryttare och annat löst partie,“ och frultade han, säsom swensk
infödd och säsom den der allwarligt bestraffat sädant ogudaktigt

wäsende och manat till trohet mot ofwerheten, att blifwa den

förste som af dem antastades. Det berättas, att han af dan¬

skarna bliswi älagd att uppläfa en kungörelse, hwari skänin¬
garna uppmanades till affall frän Swerige, men att han ej
uppläst den, utan rest till Stockholm och der framlämnat den

till regeringen. Detta har skett i början af är 1710, och har

han kort derefter, neml. ½, blifwit utnämnd till pastor wid
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Riddarholmsförsamlingen i Stockholm. Att han i Oktober 1710
ännu war i Stockholm sinner man af bref i domkapitlets ar¬

chiv, men sednare f. &. synes han hafwa warit i Skäne för
att foga anstalt om sin flyttning. 1711 ⅓ mottog han sitt
nya pastorat, men war äter i Skäne pä hösten s. d.; ¼, er¬

höll han resepaß och sundhetsbewis för att resa till Stockholm.

Han presiderade wid prestmöte i Upsala 1713. Död 1ºs, s. K.
G. A. Humble höll likpredikan öfwer honom och beskrifwer

hans död säsom ganska uppbygglig. — Gift 1697 med Mar¬
greta Hult, med hwilken han hade mänga barn. I Christi¬

anstads kyrkobok nämnas: Gustaf f. 1700, Anna Margreta

och Ellina Sophia, twillingar, f. 1701, Carl f. 1702,

Anna Greta f. 1703, Samuel f. 1705 och Anton f. 1708.

Skrifter: Se Lidens disputationskatalog.
7. Bengt Wallgren, Götheborgsbo, war anställd som

lärare wid skolan derstädes, dä han 2½ 1703 prestwigdes, war

ock amiralitetspredikant, innan han 1710 ' erhöll kgl. sena¬

tens fullmagt pä Lprobste= och kyrkioherdelägenheten“ i Osfjö,
Tosfjö, Engelholms och Munkaljungby socknar, enligt ett kons.
br. 9 1711. Han skall haft goda predikogäfwor. I Novem¬

ber 1712 afbrann prestgärden i Ossjö. Wid sitt af fyra sock¬
nar bestäende pastorat lär han icke haft synnerligen stora in¬

komster; ätminstone klagade han fjelf öfwer derasringhet och

kallade sig 1727 den utfattig och öfwer 3 samfälde är sjuk och
i hela landet bekant mer än gement förolyckad Präst.“ Död

16j. 1731. — W. war som studemt 1702 inkallad för konsisto¬

rium med anledning af sin twäfaldiga förlofning, med Maria
Kilander och Caisa Sture. Med den sednare blef han gift;

hon war prestdotter frän Gladsax och kallas stundom Katrina
eller Karen Sture; 1716 dog hon i barnsäng efter sitt nionde

barn. W. hlef sedan gift med Cecilia Katrina Ovtet¬
ftröm, dotter af kyrkoh. Jakob Pälsson i Ottarp. Af Wes
barn nämnas följande, troligen alla af första gifter: Lars

död som student 1733. — Mathias, f. 1712, prest 1737, död

som pastorsadjunkt 1762. — Katrina. — Charlotta. —

Helena. — Fredrika, g. m. fyrkoh. Jöns Runström i W.
Ahlstad. — Anna Christina, död ogift. — Greta Maja,

g. m. fadrens efterträdare. — Rachel Eleonora, f. 1716.
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8. Jakob Otterström, son af nyßnämnde pastor i
Ottarp och född der, gick i skola i Helsingborg, blef student

1715, prestwigdes 1 1724 till tjenstgöring i Landskrona,
anmäldes redan i företrädarens lifstid 1729 till att fä full¬

magt pä Ossjö pastorat, hwilket likwäl skedde först 1734, dä
det blifwit bestämdt, att Ossjö och Tossjö äter skulle skiljas frän

Munkaljungby och Engelholm. 1745 war han utsedd till pre¬
dikant wid prestmötet, men befriades frän detta uppdrag i an¬

ledning af sin sjuklighet. Död 7, 1746. — Gift 2/, 1733
med företrädarens dotter Greta Maria Wallgren, som lef¬
de ännu 1758. Barn: Cajsa, f. 1736. — Lorenz, f. 1738.

Jakob, f. omkr. 1740, hade pension af Gyllenbielkiska ho¬

spitalet till understöd wid studiers idkande.
9.Jonas Bruzelius blef pastor här 1748 och hä¬

radsprost 1762 samt erhöll 1763 transp. till Hwellinge; se II.

p. 118.
10. Bernhard Hiort, född i Fjelkinge och son af
kyrkoh. derstädes Bernhard H., skall en liten tid hafwa tjent

som korporal, prestwigdes 1749 2 pä kallelse af sin styffader
prosten I. Ringh i Fjelkinge, blef pastor härstädes 1764 och
dog 26s, 1768. — Gift med Elisabeth Ring, som ock blef
gift m. hans efterträdare. Hiort och hon woro sammanbragta
barn. Barn: Sophia Katrina f. 1765.
11. Mäns Olsson 1771—1780; se wid Hjernarp.

12. Olof Bring, son af prosten Jöns B. i Ausäs

ochfödd der 2 1742, blef magister 1760, prestwigd ⅓,
1765, extrord. regementspast. 1773 och ordinarie 1776 wid

norra skänska kavalleriet, tog afsked frän denna syßla 1780 och
blef pastor här ⅔g 1782. I början af är 1783 begärde han

tjenstledighet till Päsktiden, emedan sjuklighet och andra förhäl¬
landen hindrade honom att lämna Stockholm. 1786 blef ho¬

nom genom slottskansliets resolution bysättning ädömd för 185

rdr. Konsistorium anmodade prosten Stähl i N. Wram att
med sin kända drift och rädighet öfwerlägga med B. om ut¬
wägar till summans inbetalande samt, ifall ingen sädan kunde

beredas, rädgöra om hwem som önskades till vice pastor och

huru denne skulle lönas. Understöd af stiftets presterskap begär¬
des för B. Bysättningen blef ej af, men 1787 kom nytt bysätt¬
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ningsutslag för 173 redr skuld till waktmästaren Ström, och en
vice pastor förordnades att förestä Ossjö pastorat. Utslagets

werkställighet förekoms ocksä denna gäng, äfwensom 1789, dä
nyßnämnde 173 redr ej woro inbetalta och bysättning änyo war

i fräga. Tiderna hafwa förändrats, och om pastorer nuförtiden
ej kunna göra rätt för sig, är wanligen fräga om större sum¬
mor. 1795 blef B. titulär prost och 1797 häradsprost, men
afsade sig denna befattning 1801. Död 22), 1811. — Gift med

Anna Sophia Hallström, dotter af kyrkoh. Erasmus H.
i Brönnestad. Barn: Jöns Erasmus, f. 2 1784, prest och

innehafware af klockarelägenheten i Allerum, d. 1825, g. m.
Johanna Thulin. — Ebbe Samuel, hist. prof. i Lund och
past. i Bjereshög.
13. Jöns Nikolaus Bring 1812—1836; se wid

Arrie II. 72.
14. Erasmus Claesson, son af en smedmästare i

Christianstad och född der 2 1778, blef student 1796, prest¬

wigd 2½ 1803, titulär vice pastor 1810, kyrkoherde här 17
1837, tilltr. 1838, titulär prost 1843. Död 2, 1856.

Gift 1823 m. Anna Katrina Rosell, hwars far war
kommissionslandtmätare i Dahlsland. Aktenskapet war barnlöst.

Bjära härad.
Prostar.
Mogens Pedersen Trane i Förslöf 1581—1613.
Rasmus Hansson i W. Karup omkr. 1620.
Anders Nilssøn i Barkäkra 1630—f645.

Jakob Rasmussen i O. Lyngby 1645—1669.
Laurits Nilssön Rhode i Riseberga 1669—1692.

Erasmus Gemzæus i N. Wram, tjenstförr. 1692—1696.
Erik Pehrsson i Ausäs 1696—1698.

Samnel Lunnæus i Bästad 1699—1707.

Per Höllingh i Ossjö, tjenstförr. 1707—1708.
Olaus Haldin i deo 1708—171t.

Jöran Warbergh i Förslöf 1711—1737.
Fredrik Botsace i Hjernarp 1737—1760.
Rutger Palm i Barkäkra 1760—1762.

Olof Ingelgren i Förslöf 1762—1784.
Lars Anton Borg i W. Karup 1785—1800.

Mäns Olsson i Hjernarp 1800—1810.

Hans Peter Wennerberg i Förslöf 1811—1819.
Swen Didrik Nibelius i W. Karup 1819—1832.
Wilhelm Fast i Förslöf 1832—1843.

Swen Möller i Hjernarp 1844—1846.
Carl Ambrosius Jönsson i Förslöf 1846.
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Kyrkoherdar i Westra Karup och Honf.
1. Mats Sörenssen. I Karups kyrka finnes eller

har sunnits en emaljerad fönsterruta med inskrift:“Herr Mats
Sörenssen sognepræst anno 1575.“
2. Rasmus Hansson war pastor här 1584 enligt

en hyllningsfullmagt.
3. Rasmus Hansson Fris. Enligt ett epitaphium

öfwer honom i Karups kyrka war han född i Jutland, sinde¬
rade i Köpenhamn, war pastor här 40 är, häradsprost 13 är

och dog wid 84 ärs älder 2/, 1631. Biskopsvisitation hölls
1618. Pastør angaf, att en person i församlingen förfört twä

pigor och pä 14 är ej begätt Herrans Nattward, hwarwid bi¬
skopen yttrar: ’Magistratus tacet et connivet.“ I V.B. upp¬

gifwes att han 1613 bliswit afskedad frän prostetjensten, men
omkring 1620 war han häradsprost. Mähända har han före
1613 warit den gamle prostens, herr Mogens' i Förslöf, vikarie

och efter dennes död s. ä. lämnat befattningen, hwilken han

sedermera säfom ordinarie äterfätt. Under hwilka är herr Ras¬
mus warit prost, kan ej med säkerhet bestämmas. Anda till

sin död war han det icke, ty 1630 omnämnes en annan prost.
1622 synes han hafwa lämnat pastoralwärden ät sin swärson,

fom sedermera efterträdde honom som ordinavie pastor. Her
Rasmus hade sönerna Hans, past. i Torrlösa, Rasmus,
past. i Bästad, och Georg, som 1622 gick i skola i Lund och

1624 blef student. Twä döttrar nämnas, en gift med fadrens
efterträdare och en gift med kyrkoh. i Förslöf Söffren Mo¬

gensen.
4. Jenns Ollsen, prestson frän Laholm, blef kommi¬

nister härstädes 1622 och gifte sig s. d. *,, med Rasmus Hans¬
sons dotter Anna. Wid biskopsvisitaton s. ä. predikade han,
och biskopen gifwer hovom i B.B. det witsord, att han hæde

goda gäfwor och odlade dem med flit. Ungdomen hade imtet
lärt, hwarföre herr Jens erhöll uppdrag att hafwa inseende

öfwer underwisningen. 1631 blef han ordinarie pastor. Wid

visitation 1636 befanns ungdomen wara wäl underwisad, och

pastor sick witsordet att wara en i lära och lefnad berömlig
man. Efter 54 ärs tjenstgöring här och wid 80 ärs älder afled
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han ⅔9 1676 Lom morgonen tidlig wid hönsegielden.“ Hans
efterträddes af sin son Rasmus, som redan 1671 blifwit be¬

stämd till successor.
5. Rasmus Jensen Karnp, född härstädes 17, 1629,

prestwigdes Y 1671, till fadrens biträde och efterträdare, läm¬
nade 1696 pastoratet ät sin swärson Tulin och dog 1699. Med

sin hustru Maria, som lefde efter honom ännu 1731, hade

han döttrarna Anna, g. m. efterträdaren, Elsa Elisabeth,
g. m. prosten Wrangl i Hyby, och Anna Maria, g. m. kyrkoh.

Kähre i Brägarp.
6. Cnuht Tuliin, prestson frän Allerum och född der
1666, gick i Helsingborgs skola, och blef student i Köpenhamn

1685 och erhöll attestats derstädes 1687, prestwigdes 29, 1693
till medhjelpare härstädes, kallades 2, 1696 af företrädaren

och församlingarna till pastor, examinerades i domkapitlet 184
och befullmägtigades s. d. Han berömmes säsom en duglig och

nitisk lärare. Wid visitation 1707 befanns att christendoms¬
underwisningen bedrefs med flit, och att folket läste i allmän¬

het bra. T. war 1711 i fräga att blifwa kallad till härads¬
prost, men synes hafwa sjælfmant afstätt denna heder ät War¬

bergh i Förslöf, som war äldre. Dä denne nägra är derefter

i anledning af en proceß war ur ständ att sköta prostetjensten,
bestriddes den af Tuliin. Han blef derefter I 1718 prost
öfwer sina församlingar och fick, efter mycken skriftwexling med

Warbergh, genom kgl. refolution rättighet att uppbära proste¬

tunnorna af Karups och Houfs kyrkor. Afwen blef han frita¬
gen för Wes öfwerinseende i sä mätto, att denne ej sick hälla

visitation i Karup. Ursäktligt war att T. gerna wille undgä
denne grälmakares inspektion. Död 17 1730. — Gift med

företrädarens dotter Anna Karup. Barn: Hans; han hade
som skolyngling wid 17 ärs älder förlofwat sig med jungfru

Rebecka Friesdorff, men wille 1715, dä han war student, upp¬

häfwa trolofningen, hwilket äfwen yrkades af fadren, som mente
det wara “tids nog att tänka pä äktenskap, dä man dertill wore

capabel.“ — Anders, kyrkoh. i Höja. — Jöns, kyrkoh. här.

Lars, kyrkoh. i Hofby. — Christian blef prest 1742,
war nädärsprest här 1749, lefde ännu 1798 säsom obefordrad

och wistades i W. Karup utan tjenstgöring. — Maria Eli¬
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sabeth, g. m. fadrens efterträdare. — Hedwig, g. m. pro¬

sten Botsacc i Hjernarp.
7. Nils Quiding, son af prosten Per Q. i Lands¬

krona, föddes i Qvidinge 1705, gick i Lunds skola, blef student
1722, disputerade pro exercitio och pro gradu, prestwigdes

1g 1726 till medhjelpare i Grämanstorp, responderade wid

prestmöte 1731, blef pastor här s. d., tilltr. 1732. Konsistorium
gaf honom färdeles godt witsord, dä han föreslogs till pastora¬

tet. Prosten Warbergh klagade 1732, att Q. förhindrat honom

att hälla visitation i Karup, samt anmälde derjemte att Q., i
likhet med hwad under Tulins tid egt rum, förrättade wigsel
utan ring och wid nattwardens utdelning icke brukade de före¬

skrifna orden, utan de under danska tiden brukliga: “detta är Jesu
lekamen — blod.“ Q. pästod i en widlyftig skrifwelse, att War¬
bergh obehörigt welat sig intränga till att hälla visitation i W.

Karup, utan att hafwa fullmagt att efterträda Tulin säsom prost
öfwer detta pastorat; han wille äfwen bewisa, att Tulin warit
biskopens och icke häradsprostens suffraganeus, enär det i K.

Mes resolution angäende Tes rättighet till prostetunnorna hette,
att det war ºbiskopen obetaget att jemte häradsprosten consti¬
tuera en suffraganeum, som wid sjukdom eller annan händelse

kunde wara honom till hjelp.“ Ordet “honom“ ansäg Q. nöd¬

wändigt böra äsyfta biskopen och icke häradsprosten. Warbergh

äter förmente att, dä han warit prost 7 är förrän T. dertill
utnämndes, sä kunde honom icke betagas inspektionen öfwer pa¬

stor i Karup, sedan prosten T. afgätt. Häruti sick han rätt,
och höll s. d. visitation i Karup. Derwid anmärktes de förut
nämnda afwikelserna frän uniformiteten, hwarwid Q. frägade,

hwarföre W. icke observerat och rättat dem förr, dä han enligt

eget pästäende i 7 är haft inseende öfwer Tulins ämbetsför¬

waltning. Q. wille ock ursäkta uraktlätandet af rings begag¬
nande wid wigslar dermed, att flera brudpar ingen ring egde
och att, om en länt ring begagnades, kunde det oroa de wigde
att den ätertogs, enär enligt formuläret wälsignelse nedkallades

Vöfwer den, som ringen skulle bära säsom ett wärdtecken. W.

kunde ej neka, att folket i Karups pastorat kunde katechesen bra

utantill, men fann endast fä som kunde beswara frägor an¬
gäende deß rätta förständ. Q. fick naturligtwis tillsägelse att
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rätta sig efter uniformiteten. Han war pä sednare ären mycket

sjuklig. Död “ 1749. —Gift m. Maria Elisabeth Tu¬
lin, doner af företrädaren; hon war född 1711 blef gift 1731,
och dog 1776; efter prosten Botsaces uppgift i ett bref hade

hon 1748 legat till sängs 11 Ar. Barn: Knut, d. som pa¬
storsadj. i Carlshamn. — Per, kgl. hofpred. och past. i St.

Wähla i Upsala stift. — Jakvb, past. i Fosie. —Erasmus,
regementsskrifware i Finland. — Johannes, past. i Nättraby.

— Jöns, sockerbruksinspektor i Runneby. — Päl, d. som
pastorsndj. i Runneby; g. m. Anna Stina Botsacr. — Anna

Stina, g. m. prosten Borg härstädes.

8. Jöns Thulin, son af prosten Knut T. och född

här ⅓, 1706, blef student 1725, begärdes 1730 till fjerde
profpredikam här efter fadren, prestwigdes ¾. 1733 till med¬

hjelpare i Haßlöf i Halland, der han sedan läret warit ordi¬
narie komminister, blef magister 1734, begärdes 1744 till fjerde

profpredikant i Barkätra, blef 1749 jemte brodren Christian
nädärsprest här, kyrkoherde 1, 1750, tilltr. 1752. Han ihäg¬
kommes säsom en gudfruktig och nitisk lärare. 1765 öfwerläm¬

nade han pastoralwärden och inkomsterna af ena socknen ät Ed¬
ward Corwin. Hans hustru öfwerklagade 1768 i Augusti dettn

säsom olagligt, önskande att hennes bror mätte blifwa vice pa¬
stor. 1766 bbrjade T. lida af twinsot och slag samt “förlo¬

tade mälet och alla kroppens krafter,“ enl. kons. prot. Död 29)
1768. — Gift 1. m. Margreta Lunnæus prestdotter frän

Haßlöf, död efter 10 ärs äktenskap 1745. I detta äktenskap
föddes 4 söner och 3 döttrar, af hwilka endast äldsta dottren,
g. m. komministern Edw. Corvin, öfwerlefde fadren. 2. 27
1752 m. Gabriella Laurentia Nykiörek, dotter af prosten
7—

Johan Gabriel N. i Höja; høn dog i Höja 1, 1777.

9. Lars Anton Borg, son af borgmästaren Anton

B. i Malmö och Christina Lorich, prestdotter frän Swedala,
föddes i Malmö 19 1727, gick först i Malmö skola, men un¬
derwistes sedan af sin kusin prosten Lorich i Hjersäs och andra

privata lärare, sattes 1737 i Lunds skola, blef student 1741,
magister 1745, ätfölide en tid sin fader pä lagmansting och

1746 till riksdagen, antogs 1747 till lämneswen wid kgl. we¬
tenskapsakademien“ och blef s. ä. lärare i physik, hade kondition
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i flera adliga hus, blef tillf. rektor wid Helsingborgs skola

1754, dä staden sötte rättighet att tillsätta skollärare, prestwig¬
des Pg 1755, blef konrektor wid Malmö skola 1756, predikade
1760 pä hofwet öfwet evangelium pä 23 sönd. e. Trin., den

i dessa tider nog kritisk text,“ och blef derefter kgl. hofpredikant,
rektor wid Malmö skola ½ 1767, pastor här efter extra ansök¬

ning ½2 1769, erhöll prostetitel wid installationen 1770, war
riksdagsman 1778, blef vice häradsprost 1780, ordinarie 1785.

Död 2,, 1800. — Gift 1. + 1757. m. Margreta Eleo¬

nora Cöster, f. 1728, d. 1 1771, köpmansdotter frän Hel¬
singborg. Barn: Anton Peter, f. ½ 1758; inspektor.

Christina Maria, g. m. prosten H. Brandt i Ortofta.
Susanna Katrina, f. , 1760.— Ingrid Juliana,

f. 1763, d. 1764. — Ulrika Sophia, f. 27 1765. — Fre¬
drika Cecilia, f. och d. 1770. 2. ¾, 1771 m. Anna

Christina Quiding, f. 1741, d. *), 1776, dotter af kyrkoh.

Nils Q. härstädes. Barn: Nils, f. 29), 1772. — Johan,
f. och d. 1774. 3. Ag 1776 m. Elisabeth Ulrika von
Celse, f. 1751, dotter af biskop Olof Celsius. Till detta äk¬

tenskap hade prosten Borg fätt kunglig tillätelse och jemwäl till¬

försäkran för henne att ej förlora adelsprivilegierna genom sin

förbindelse med en ofrälse person.
B. war en man med godt hufwud och saknade icke kun¬

skaper. Inom sitt ständ ätnjöt han mycket anseende. Han har
lätt trycka nägra tillfällighetsverser och en likpredikan öfwer

prosten Hellman i Barkäkra. Afwen har han enligt trowärdig
uppgift författat och hällit en juldagspredikan, som i sednare
tid blifwit tryckt. Den handlar om lden andliga julstugan,
med sina lekar, gätor, dans m. m., och detta underliga ämne

behandlas med mycken fyndighet. Ett stilprof mä anföras: “I

ären ej wane att sitta sä länge med torra munnar. Lätom oß
dricka Hans skäl, som drack wär skäl af Guds wredes kalk ända

till botten, dä Han smakade döden för oß alln. Han har i det

stället gifwit oß ett win, der ingen drägg uti ür; men kanhända

I wiljen hafwa Brännewin. Ty I tycken det är intet gille,
utan der wankar wäl af det slaget. Här skall bli räd derför.
Af Jesus, det rätta hwetekornet, malet i Guds wredes qwarn,
tillsatt med wära synders gäst, brändt uti helfwetets hetta un¬
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der örtagärdskampen och pä korset, hafwa blodiga swettdrop¬

par utflutit, som sedan blifwit klarade i uppständelsen och der
wordne till ett läskeligt brännewin, som dämpar alla uppsti¬

gande onda lustar och begärelser. Lätom oß taga wäl till lifs
derafl Och det skall ej göra oß galna i hufwudet, utan förstän¬

dige pä Herrans wilja.“ Den förutnämnda likpredikan, som
han utgifwit, innehäller allsinga besynnerligheter eller löjlig¬

heter.
10. Carl Kullberg, son af en fattig snickare i Hel¬
singborg Anders K. och deß hustru Johanna Engelholm, föddes

i Helsingborg 1 1742, gick i skola dersammastädes, men afgick
i anseende till brist pä kostdagar frän denna skola till Lands¬

krona 1756, blef student 1761, prestwigdes ⅓ 1765, blef
magister 1768, vice pastor i Strö och Skarhult s. d., kyrkoherde

dersammastädes 1770, responderade wid prestmöte s. ä. och war
vice præses 1780, erhöll prostetitel s. d., utgaf sina synodal¬

frägor säsom specimen för theologiska doktorsgraden och promo¬
verades till theol. dokt. 1782, blef 1793 vice och 1795 ordina¬

rie prost i Frosta härad, erhöll transp. hit ¾ 1802. Död “
1808. — Gift 2 1770 med Johanna Wallstedt, dotter
af kornetten W. pä Hardeberga; hon dog i Bästad 1835. Barn:

Anders, f. ¾ 1771, d. ' 1851; handsekreterare hos kron¬
prinsen Carl August, sedan statssekreterare, en af de 18 i Sw.
Akad., sist biskop i Kalmar. — Olof, f. 2 1773, död som

provincialläkare pä Oland. — Brita Regina, g. m. prosten

Dahlberg i Gladsax. — Johanna, g. m. prosten Zetterström
i Strö. — Carl Gustaf, f. 1777, d. som student. — Mag¬
nus Fredrik, f. ½ 1779, d. som apothekare i Westerwik.

Ulrika Dorothea, g. m. fadrens efterträdare. — Carolina
Beata, f. 29, 1784, d. 2, 1850, g. m. qwartermästaren

Echardt i Glimminge. — Christina Charlotta, f. 289.
1785, g. m. kommissionslandtmätaren I. Bergström i Bästad.

Emanuel, f. ½ 1786, prest och innehafware af klockare¬
lägenhet i Gudmuntorp, d. * 1835. — Adolph, pastor i

Grämanstorp. — Stephanus, f. 2ha 1791; sinnesswag och
krympling. — Maria Magdalena, g. m. 1. prosten Raab

i Förslöf, 2. prosten Möller i Hjernarp. — Aaron, f. *
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1794, d. 5, 1819 som klockare i W. Karup. — Deßutom ett

dödfödt barn och 5 barn som dogo i späd älder.
Der Kullberg war pä sin tid en af Lunds stifts lärdaste
och mest ansedda prester samt en af dem, som utöfwade det

största inflytande pä folkets religiösa lif. Hans öfwergäng frän
den herrnhutiska skolan till den Roos=Bengelska wäckte stort

uppseende och ästadkom hos mänga en liknande förändring.
Hans polemik mot herrnhutismen war ej blott skarp, utan mer
än skäligt härd och skoningslös. Ifr. I. 192. K's biographi

förekommer i Biogr. Lexikon, der hans skrifter ock nämnas.
11. Swen Didrik Nibelius, son af regementspa¬

storn Bengt N. och A. C. Vogæus, prestdotter frän Orkelljunga,
föddes i Pehrstorps socken 2 1769, blef student 1786, magi¬

ster 1790, prestwigd 15 1793, alltsä före den lagliga äldren
25 är, extraord. regementspastor wid norra skänska kavalleriet
s. d., undergick pastoralexamen, blef ordinarie regementspastor
och föreslogs till Qwidinge pastorat 1794 wid endast 25 ärs

älder, blef pastor i Lyngby af Bara härad 1 1801, tilltr.
1803, prost i Bara härad 1808, transp. hit “ 1809, tilltr.
1811, tillf. prost i Bjära härad 1819, ordin. 1821, riksdags¬

man 1828. Död 1º, 1832.— Gift ⅓ 1811 m. Ulrika
Dorothea Kullberg, företrädarens dotter f. 1782 2, d.
3 1852. Barn: Adelaide Charlotte, f. 1812, g. m. rytt¬
mästaren Christian Häkansson. — Carl Wilhelm Benedikt,
f. 1816, egare af säteriet Hemmeslöf i Halland, g. m. fröken
Brummer.

12. Carl Christian Eberstein, son af biskop Carl
Johan E. (se I. 238), söddes i Lund 2½ 1794, blef student

1802, magister 1811, docent i grekiska 1812, extraord. adjunkt
1813, ord. adj. i grekiska 1815, rektor wid Helsingborgs skola
1819, titulär professor 1821, prestwigd 27, 1823, pastor i

Wisseltofta 1824, tilltr. 1826, honorarieprost 1829, transp. hit
1835, efter att hafwa blifwit kallad till fjerde profpredi¬

kant, tilltr. s. d.
Gift 1817 m. Ingrid C. Ursell, dotter af kronobefall¬

ningsmannen Olof Ursell. Barn: Maria Helena Rosalia,

f. 1818, g. 1834 m. prosten P. Wallgren i Ekstad af Wisby

stift.

Carl Olof Walfrid, f. 1820, d. som philos. kan¬
IV.

17
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didat 1847. — Christian Harald Victor Theophil, f.

1833; student. — Carl Johan August, f. 1834, d. som

student 1854. — Lydia Josephina Oskaria, f. 1830, g.
m. v. häradshöfd. Ursell.

Skrifter: se Lunds stifts matrikel är 1854. Förfts pre¬
dikningar äro anmälda i theol. qwartalskr. 1830 af Th—r, som

yttrar: “Förf. synes icke i detta arbete hafwa nedlagt alla fruk¬
ter af ett trognare bibelstudium. — — Den ojemförligt bästa
ibland predikningarng synes för Rec. wara den sista, hällen

säsom profpredikan i Lunds domkyrka. —

Den fram¬

träder i det hela säsom en klar, sinnrik och nägorlunda utar¬

betad framställning af texten, och som det will synas Rec., en

fri, men icke olycklig efterbildning af den owanligt begäfwade
mans kärosätt, hwilken sednast säsom innehafware förwaltat
det embete Författaren dä sökte“ (Schartau). — — (Finner

förf. tillfälle att med mera omsorg bearbeta sina afhandlingar,

sä är naturligt, att de icke derpä förlora.“

Kyrkoherdar i Förslöf och Grefwie.
“ 1. Mogens Pedersen Trane, född i Wiborg i Jut¬
land, war enligt inskriften pä hans epitaphium i Förslöfs

kyrka pastor här 42 är och prost i N. Asbo och Bjära härader
32 är samt dog , 1613. Han erhöll 1607 sin nedannämnde

son till kapellan. 1612 hade han pä 1Fär icke hällit nägon

pisitation, men kräfde likwäl visitationspenningar. Som prost
förekommer han i hyllningsakterna 1584 och 1610. I sigillet

hade han en trana. Ofwer hans hustru sattes ock ett epita¬
phium i Förslöfs kyrka.
2. Seweren Moenssön Trane, son af företrädaren
och född här 1589, blef medhjelpare här 1607, ordinarie pastor

1613 och lefde ännu 1½, 1655, men dog säkert s. ä. Enligt
V.B. war han en beskedlig man, men predikade sömnigt, talade

mycket fort och ästadkom föga uppbyggelse. 1650 sick han sin
son Rasmus till biträde; denne blef sedan pastor i Wanstad.

Hustrun war dotter af prosten Rasmus Fris i W. Karup.
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3. Mogens Salmonsson, skäning, prestwigdes till
komminister här 27, 1654 och blef ½, 1655 af kaniken i Lund,
professorn wid Köpenhamns universitet Joh. Zoéga antagen
till vikarie wid Grefwie socken, som war patronel under det

kanikdöme, som prof. Zoéga innehade. Herr Mogens' skyldig¬

heter woro att lära Guds ord rätt och lefwa ostraffligen, samt
att till nämnde professor eller hans efterträdare wid kanikdömet

ärligen i Lund före S. Laurentii dag lefwerera sex pund smör,

godt och wäl wägdt. Naturligtwis har han, wid samma tid

som han blef pastor i Grefwie, ocksä fätt fullmagt pä Förslöf.
Han begärde 1672 i anseende till sina ringa inkomster att sä

ätnjuta inkomsten af en mjölqwarn, hwilket K. M. afslog. Död
omkring 1676. Hustrun hette Katrina och war dotter af kyr¬

koh. i Höja Lars Trägärd; hon omnämnes här nedanf. Her
Mogens hade ätta barn. En son Salomon omnämnes 1685.

4. Börje Persson Kock eller Magirus erhöll 9
1—
1674
generalguvernören von Fersens collation pä detta pastorat

och prestwigdes twä dagar derefter, men synes under de näst¬

följande krigsären icke hafwa uppehällit sig härstädes. Efter
krigets slut äterkom han hit och wille taga pastoratet i besitt¬

ning. En prest frän Halland, wid namn Päl Larsson Aberg,
skref 29), 1680 till biskop Hahn, att han under Kocks fränwaro
4 är förestätt pästoratet, och, dä han förut i Halland under 14

är utstätt mänga travaljer, hoppades han fä blifwa wid pasto¬
ratet samt anhöll att Kock, som wille utkasta enkan med hennes

sju barn och war förlofwad med en fogdedotter, mätte förflyttas
till annat pastorat. Kock sade sig hafwa tänkt pä “giftermäl med

enkans hus,“ men dä hon förlofwat sig med Päl Aberg och

hennes dotter rymt till Danmark med en snapphane, och Aberg
deßutom skulle hafwa yttrat, att han heldre skulle läta slä en

knif i sig, än läta nägon taga Katrina sal. herr Mänses ifrän

sig, sä slog herr Börje dessa tankar ur hägen samt begärde och
erhöll sin patrons tillätelse att gifta sig Lhwart han wille.“ I
förtröstan derpä att han hade fullmagt pä pastoratet lärer han
ock warit djerf nog att yttra, att han icke aktade hwad biskopen

skref. Emedlertid inkommo till biskopen klagomäl öfwer herr
Börje, som pästods 1. hafwa skällt alla socknemännen för Judæ

stallbröder, 2. kallat dem paddor och fantaster, 3. wid nattwar¬
17º
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dens utdelning blott satt kalken till näsan pä en person, men

intet gifwit honom af winet, samt 4. förföljt sina ähörare till

niende knä.“ Han pästod, att anklagelsen war en tillställning
af prestenkan och herr Päl; hwad första punkten angick, erkände

han sig hafwa sagt: =Skole mand nu effterfräge om endnu i
werlden fans den som efftersätter en Christi lärjung honom at

förräda och förderfwa, kandske skole finnos i denne menighedh
de som icke bettre vore end de Ypperste Præster, ja Judas och

Forrädere“; beträffande andra punkter uppgaf han att, “dä han
säg en som grinade och log, iffrades han aff nidkiærhet for

Guds ära och sade: Anden säger i Upenb. 16: Iag säg tre
orene ander gä aff dragens mundt ligesom Padder, och wid

desse Padder ligner iagh alla eder som Guds ordh medh ga¬
bende och sqvaldrende forhäner och wanvyrder;“ hwad angick

förseelsen wid nattwardsutdelningen, sä hade herr Päl, “som

löber altid omkring iblandt Bönderna“ och som angifwit den,
pä den dagen, dä den skulle hafwa skett, ej warit i kyrkan, utan
förmodligen Umed conjuratis warit tillsammans i kroohuus“

och uppgjort sina förföljelseplaner; den fjerde anklagelsepunkten

förklarade han wara osannfärdig. Twänne bönder i Grefwie
klagade att herr Börje lofwat dem att slippa blifwa kyrkowär¬
dar mot det att de gäfwe honom nägot, men, dä de intet hade
att gifwa, Lopliuste han dem strags pä predikestolen at vere

kirkeverger“ och älade dem att anskaffa kommunionvin, men lät

dem allsicke fä nägon kunskap om kyrkans medel. Päl Aberg
infann sig i Helsingborg, dä drottning Ulrika Eleonora första

gäng beträdde swensk jord, och utbad sig der hennes rekommen¬
dation till befordran, och skall detta warit den första supplik

som framställdes till henne i Swerige. WKatrina her Mänses“
erhöll ' 1680 K. Mis resolution att hon eller en af hennes

döttrar skulle blifwa wid pastoratet och “med en tjänlig och till
kyrkoherde duglig prestman försörjas,“ hwarefter hon oupphör¬

ligt klagade öfwer herr Börje, som bemägtigat sig inkomsterna

af pastoratet, samt anhöll att han mätte bortflyttas och Päl

Aberg i stället insättas till pastor. Börje Kock blef i slütet af

sistnämnde är försänd till Billeberga (se III. 303), och 17 1681
resolverade K. M., att Päl Aberg skulle installeras som pastor

i Förslöf, Lom han befanns capabel och wärdig, dä K. M.
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wille gifwa honom fullmagt, emedan han wille taga enkan till
äkta och hade bestridt pastoralwärden under kriget. Detta oak¬
tadt blef herr Päl Aberg icke pastor här. Biskop Hahn yttrar

i ett bref l½, 1681, att Förslöf war Lett godt pastorat och
wackert folk der pä orten“ och att herr Päl Aberg, som utan

biskopens wetskap skaffat sig kungligt bref pä pastoratet, ldock

helt conditional,“ sedermera skulle hafwa Loffenderat Hrr Ge¬
neralmajor Ranck, och pä sädan händelse torde blifwa incapabel

samma condition at ätnjuta,“ hwarföre herr Hans Stirm torde
kunna accommoderas med kallet. Katrina herr Mänses, hwars
trolofning med Päl Aberg ocksä war “helt conditional,“ war

icke obenägen att gifta sig med Stirm. Denne blef pastor i

Förslöf, och herr Päl, som i slutet af är 1680 tjenstgjorde i
Bästad, blef sedan medhjelpare i Ausäs, der han dog 1693

(se sid. 166.).
5. Hans Nilsson Stirm war förmodligen född i

Westeräs stift, blef student i Greifswald 1665, erhöll s. &. af
biskop Winstrup tillätelse att predika och 1666 att söka prester¬
liga sysslor, samt prestwigdes i Westeräs 7 1673 till hofprest

hos fältmarschalken Christer Horn. Denna syssla innehade han
till 1676, dä han kom i samma egenskap till landsdomaren i

Skäne Ulf Bonde; 1677 mottog han enahanda befattning hos

presidenten Knut Kurck. 1682 *, aflade han ed som pastor

härstädes och förband sig ½, s. ä. genom revers, att gifta sig
med enkan eller dottren, hwilken af dem Gud genom sin fader¬
liga providens behagade honom tillfoga.“ Enkan blef den som

fick Hans Stirm till man. I bref till biskopen berättade han
17, 1682, att han blifwit installerad 3edje sönd. efter Tretton¬

dedag. I Förslöfs socken hade man wisat sig nöjd med K. Mes

förfogande angäende hans utnämning, men di Grefwie war
nägot forl neder i kyrkan mot ändan pä probstens tal, men alt

sedan bewijst mig all benägenhet och lydna; Her Päl Aberg
war udi förstningen nogot otollig aff den reflection han hade

pä K. Mes allernädigsta utgiffna breff pä dhetta Pastorat,

men altsedan bemötat mig med aldrastörsta heder och wänlighet.
Presthuset war mycket fattigt och prestgärden förfallen. Herr
Hans' förnäma relationer och swenska börd hade icke förwärfwat

honom den aktning, att häradsprosten Rhodes förslag, att han
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mätte blifwa vice häradsprost 1683, af biskopen gillades. En

häradshöfding Möller i Bästad, som 1685 hade en twist med
Stirm, beklagade sig öfwer hans “piquante och inurbane skrif¬

art.“ 1687 älades S. att sig förklara, af hwad myndighet
han tillätit en person “att swärja pä öppen bibel, hwilket lände
werdsliga öfwerheten till stor prejudice.“ Död s. ä. Med sin

hustru Katrina lär han icke haft nägra barn. Om hennes

tillställningar för att änyo blifwa konserverad wid pastoratet
anföres ätskilligt i nästa biographi.

6. Jöran Warbergh, son af kyrkoh. i O. Karup af
Götheborgs stift Nils Arwidsson W., blef 1687 eller i början

af är 1688 af K. M. utnämnd till pastor härstädes. Dä han
icke wille förklara sig benägen till “giftermäl med enkans hus,
utan sade, att “sädant fordrade betänkande, och lämnade det ät

Guds styrelse, wäckte det stor förbittring hos prestenkan och
det henne tillgifna partiet i församlingarna. Dä W. ¾ 1688
blifwit installerad säsom pastor, uppstod ett stort tumult, i det
en hop unga drängar och pojkar samt nägra äldre män rusade

in i prestgärden stojande och larmande. Dä Warbergh frägade,

hwad de wille, swarade de under mycket buller och skri: Lwi
wilja fräga, om I will gifta er med nägon af prestahuset; wi

skola alla stä med enkan, och will I icke som wi, sä skall det
aldrig gä som I will, eller blifwa som I tänken.“ Prestenkan

begärde hos K. M. att fä blifwa wid pastoratet och insände

derjemte församlingarnas klagomäl mot W. Han anklagades

att hafwa smädat församlingens medlemmar, kallat dem tjuf¬
war och skälmar o. s. w. Undersökning hölls ¾ s. d. af pro¬

sten Hofwerberg, biträdd af kyrkoherdarna Frick i Kropp och
Barck i Wäsby. Somliga uppgäfwo, att W. blott sagt: “skarns

folk gör skarns gerningar,“ och klockaren sade att, dä nägra
bönder lagt armarna under hufwudet och somnat i kyrkan, hade
W. bedt dem akta sig, att ej djefwulen mätte lägga örngott un¬

der dem. W. klagade ⅔ s. ä., att han mäst hyra sig rum i

Bästad, emedan enkan icke welat uppläta bostad ät honom i

prestgärden; hon hade ickeheller welat kontrahera med honom
om lön för ämbetets förwaltning under nädäret. Konsistorium

öfwerlämnade saken ät K. M., fruktande att Lefter sädana con¬

troverser blefwe aldrig nägot christeligt förtroende mellan W.
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och församlingen, hwarest ett temligen härdt folk war.“ K. M.

resolverade ⅓, s. d. att, om ej oenigheten kunde biläggas,
skulle den, sä widt werldsliga mäl wore i fräga, remitteras
till laga domstol. Detta skedde, och de som deltagit i tumultet
mäste göra afbön, betala rättegängskostnader och till W. för

hans expenser erlägga 50 daler smt. Prestenkan upphörde icke
att päyrka Wes aflägsnande. I kgl. br. ¾ 1690 yttras, att
detta ej kunde bewiljas, men i anseende till hennes förra mans

lidande under kriget och församlingarnas supplik om hennes

konservation anbefalldes konsistorium, att “i fall nägon i lähra
och lefwerne skickelig Prästman skulle sig angiswa, som tänkte

at ingä med henne, eller nägon af hennes döttrar, Echtenskap,

I dä sökien wijd förefallande öpning af nägot tienligit Pasto¬
rat densamme därmed at accommodera, pä det Enkian och hen¬
nes hus mätte sämedelst om icke pä ett sä pä annat sätt blifwa

conserverad.“ W. hade bjudit henne 100 dal. smt, men hon

war icke nöjd dermed. Huruwida hon kom till nägot pastorat
mera, är ej kändt. W. war utan twifwel en rask men, dock

mera intresserad af werldsliga bestyr än af prestämhetet; äfwen
war han icke sä litet kitslig och trätgirig. 1691 responderade

han wid prestmöte. Wid visitation 1707 rädde ett fredligt för¬
hällande mellan honom och församlingarna. 1708 öfwertog

han pä arrende Engeltofta gärd, hwilket konsistorium ansäg
wara den oanständig handel och contract“ samt stridande mot

kyrkolagen; det ansägs ock förorsaka stor skandal och möjligen

kunna föranleda, att presterskapet blefwe sä mycket mera genom

contributioner graveradt. W. mente att han utan synnerligt

beswär kunde bestrida gärdsbruket wid Engeltofta och att inga

menliga följder deraf skulle uppstä. Säsom disponent af nämnde

gärd kom han i gräl med sin ämbetsbroder, kyrkoh. Leche i
Barkäkra, som klagade att W. lätit intaga hans kreatur under
swordomar och grymma utlätelser.“ 1711 22½, blef W. prøst

iN. Asbo och Bjära härader. S. d. öfwergick honom den
olyckan att prestgärden brann upp. Pesten rasade äfwen s. R.

pä wären med stor häftighet. W. beskrifwer i bref 21, till¬
ständet inom pastoratet säsom högst bedröfligt; twähundra äldre

och yngre personer funnos, som icke sjælfwe hade nägot att

lefwa af; mänga gärdar woro öde, och spannmäl till utsäde
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kunde ej anskaffas; i Grefwie hade i anledning deraf och för

pestens skull jorden icke blifwit skött. W. wäckte mißnöje mot

sig genom godtyckligt förfarande wid wärfningen 1717. Hä¬
radshöfding N. Langelius förfrägade sig i konsistorium s. d.,

huruwida man säsom blasphemi borde anse qwartermästaren

Johan Rudolf Bruces, korporalen Johan Hwalings och rytta¬
ren Häkan Lustigs uttryck, hwilka “kallat prosten Warbergh för

Gud Fader, Pähl smed för Guds Son och kröpplingen i Olöf
för den helige ande.“ Konsistorium swarade, att det Lwore

fuller mycket wanwördeliga, styggeliga och öfwerdädeliga orda¬

sätt, men att, dä deras förklaringar gäfwe wid handen, att de
liknelsewis och efter der ä orten nägon oförswarlig wahnlighet

att tala, till sädane grofwe och wederstyggelige expressioner kom¬

mit, utan ogudaktigt uppsät att Gud försmäda, utan för att

hämnas den prejudice, som dem genom probstens förwällande
wederfarits wid wärfningen och förevita bönderna deras alltför

stora förtröstan till probstens myndighet, kunde de icke anses
skyldige till blasphemi; dock borde deras tal anses wanwyrde¬
ligt, wederstyggeligt och straffwärdigt, enär hwarje christen bör

hafwa största ömhet och wyrdnat för den heliga treenigheten“

o. s. w. W. blef s. ä. anklagad och häktad med anledning af
en högmälsproceß. Han hade nemligen dels lätit nägra drän¬

gar rymma till Danmark för att undgä utskrifning, dels ock,
under det danskarna woro i landet, sält wed till Köpenhamn.

Han pästod wäl att han ej wisste hwart weden blifwit förd,
men =Skepparkrokarna,“ som transporterat den, intygade att de

sagt för honom, att de icke kunde för danska flottan, som läg i

sundet, framkomma till Malmö, hwarpä han bedt dem föra
weden hwart som helst och dit, der bäst betalning erhölls; de

hade ock wid hemkomsten berättat, att weden bliswit försäld i

Köpenhamn. W. dömdes af krigsrätten att mista lif, ära och
gods, men fick näd pä högre ort. Emedlertid utbröt kontrak¬

tisternas mißnöje med Warbergh i full läga, och de begärde

1719 att fä en annan prost med oberyktadt namn. Konsisto¬
rium försökte att tillwägabringa förlikning, men W. fanns länge
obenägen dertill och “fordrade oculum pro oculo likasom de
phariseer, dä han heldre borde observera Matth. 5: 25, 39, 44.

och Luc. 17: 3, 4.“ 1721 blefwo de ändtligen förlikte, men
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nägon rätt wänskap kunde i anseende till Wes kitslighet ej upp¬
komma. 1725 wille han hälla visitation i W. Karup, ehuru

konsistorium redan föruk förklarat, att prosten Tulin derstädes

wore fri för hans inspektion. W. fick allwarlig tillsägelse att
ej söka att wäcka twist och oenighet, utan winnlägga sig om

fridsamhet o. s. w. Hans husliga omständigheter lära, ät¬
minstone under sednare hustruns tid, warit mindre behagliga.

Mähända föranleddes han deraf att mycket wistas utom hus.

Han sysselsatte sig mycket med jagt och war till och med pä
resan mellan kyrkorna försedd med bössa; äfwen läg han ute

pä sjön och fängade skälhundar. Det skall en gäng händt, att

han en söndag efter första messans slut for ut till en ö, der

skälhundar wistades, men fästade ej bäten bättre wid land, än
att den kom lös och dref ut ät sjön, och prosten mäste blifwa
qwar pä öen tills aftonen. Derefter skall han fätt tillnamnet

=Skälaprosten.“ Han dog 1737 och bars till grafwen af 12
yngre prester, hwilka fingo hwardera en silfwersked med inskrift:
Jesus wann. — Gift 1. m. Christina Pedersdotter. Barn:
Johan Peter död som löjtnant 1717. — En dotter war gift

med kyrkoh. H. Barfoth i Ofraby och en m. häradshöfding
Ekwall. 2. m. Judith Klerck. Mähända är hon den Ju¬
dith Sophia Klerck, som 1711 war förlofwad med ryttmästaren

Johan von Segern, men wille skiljas wid honom; detta af¬

styrkte konsistorium, wiljande “i giörligaste mätto sökia att för¬
ena deras sinnen och samweten, som allaredo inför Gud och

deß församling contesterat och upwist et redeligit och förtroligt

hjerta med hwarannan, at sä mycket mera derutinnan fortfara

och giöra et önskligt slut, androm till upbyggeligt exempel.“
Prostinnan Warbergh klagade 1718 öfwer den behandling hon

rönte af sin man. Förmodligen förliktes de dä, men 1720 kla¬

gade hon änyo och styrkte med läkarebewis, att han slagit henne
med en bößpipa, sä att hennes helsa och lif stätt i fara; hon

hade halfnaken mäst fly ur huset. De instämdes för konsisto¬
rium och infunno sig ½ s. d. Han pästod sin hustru hafwa

Awarit en ostyrig, trätosam qwinna, infallit i hans ämbete och
deröfwer oförständigt dömt, till största förargelse, betagit honom

deß lydna af tjenstefolket och dispositionen i huset,“ samt mente

sig “för sin näpst pä henne wara saklös.“ De förmanades af
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konsistorium och pämintes enl. kyrkolagen, huru illa de af djef¬
wulen woro besnärde, att de sä trättes och sletos med sitt eget

kött, samt hänwistes, dä sädant intet werkade, till werldslig
domstol. Huru det der gick är icke kändt.
7.

Hans Eurodius, son af kyrkoh. i Finja, seder¬

mera prosten i Grönby Thomas E., föddes 7, 1703 i Ora¬
holma af Finja socken, sedan föräldrarna nägra dagar förut
genom eldswäda blifwit huswilla, blef student 1718, magister
1726, hade derefter kondition hos riksrädet grefwe Strömfelt

och prestwigdes i Upsala, blef sedan vice pastor i Womb och

fick för sin tjenstgöring derstädes godt witsord. Dä han sökte
Förslöfs pastorat, reste han sjælf till Stockholm för att utwerka

sin utnämning, som skedde 2, 1737; pastoratet tillträddes 1738.
Han synes icke hafwa saknat hufwud och kunskaper, ejheller om¬

sorg om sitt kalls ordentliga bestridande, men war sjuklig, och
trodde sig wara det i än högre grad än han war. 1742 be¬

gärde han att fä. twänne adjunkter, af hwilka den ene skulle

wara blott katechet. 1749 ingaf han ett widlyftigt memorial
angäende folkunderwisningen; i hans pastorat sunnos mänga

personer, äfwen gifta män och hustrur, af 30, 40 ända till 70
ärs älder, hwilka blifwit försummade i ungdomen och hwarken
kunde läsa innan= eller utantill; mänga kommo ned frän Smä¬
land och Halland och togo tjenst, men höllos ej i skola, eme¬

dan husbönderna wille sä mycket som möjligt betjena sig af
dem till arbete; med alla dessa personer kunde pastor wid hus¬
besöken intet uträtta, och predikningarna förstodo de icke; med

anledning häraf föreslog E., att skolhus mätte byggas, lön an¬

släs. ät en eller flera skolmästare för hwarje socken, plikt be¬

stämmas för föräldrar, hwilka wärdslösade sina barns under¬
wisning, fattiga barn understödjas af publika medel, och kro¬

nobetjeningen göra presterskapet nödig handräckning; Förslöfs

och Grefwie kyrkor kunde hwardera lämna 50 à 60 daler till
lön ät skolmästare och fattiga barns understöd, skolhus och fat¬

tighus wille församlingarna bygga, om de sluppe bygga socken¬

stuga; för öfrigt kunde medel insamlas wid lysningar och
wigslar, de förmögnare kunde betala för sina barns underwis¬

ning, äfwensom wedförräd genom församlingarnas friwilliga
bidrag insamlas m. m. 1748 erhöll E. uppdrag att jemte
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prosten Botsacc wara närwarande wid prestwal i Ossjö; han
tackade aldraödmjukast för sädan hög gunst, den han med dju¬

paste wördnad upptagit; men nödgades undanbedja sig uppdra¬

get i anseende till “skjörbjugg, melancholi, gikt och wärk, för¬
summad mage och obeskrifwelig magebräna,“ för hwilka kräm¬
por han drukade Ramlösa helsobrunn. Enl. Elmgrens anteck¬

ning brukade E. om wintren 6 par strumpor och andra kläder

i lika mängd samt war aldrig nöjd. Han afled 2º 1756 och
blef lmed all anständig heder och likpredikan af kyrkoherden i

Barkäkra Wälärew. och Högl. Herr R. Palm den 20 Juli s.
ä. befordrad till jorden och deß hwilorum i Förslöfs kyrka, der

han i choret hwilar sig af allt sitt arbete, och hans gerningar

följa honom efter. Liktexten war Ps. 94, 19.“ Sä yttras i
en uti kyrkoboken införd uppsats om Eurodii lefnadslopp. I

denna uppsats, som är hällen i den tidens mest berömmande

personaliestil, yttras att den aflidne vi sin tid warit en högst
berömmelig, lärd, nitisk och högt begäfwad som ock högt wör¬

dad och älskad prästman, sä wäl af deß älskelige ähörare, som

haft honom ganska kär, och derföre hans dödeliga fränfälle med
mänga tärar hjerteligen begräta, som ock af alla andre, höge

och läge, som haft tillfälle denna fromma och redeliga präst¬

mannens högst berömmeliga uppförande uti lära och lefwerne
i lifstiden att känna.“ — Gift med Vendela Galle, som
lefde efter honom. De hade dottren Hedwig Eleonora.

Elmgren berättar, att hon uppfostrades som en fröken, blef gift

med en hospitalsföreständare Schwerdtfeger i Helsingborg, men
rymde i sällskap med en lös person till Köpenhamn och räkade

der i yttersta armod, sä att hon gick omkring och sälde citroner.

Efter Eurodii död war Nils Malmwik (jfr. II. 211.) näd¬
ärsprest härstädes. Han uppsatte med egen hand i församlin¬

garnas namn en skrift, hwari han begärdes till fjerde profpre¬
dikant i anseende till det wälförhällande, som han sä wäl der

som pä andra ställen ädagalagt, och det stora förtroende, som
han ätnjöt inom pastoratet. Wid anställd undersökning härom

erkände M., att han författat denna skrift, “säsom han ock sjelf
bäst kände, huru han sig förhällit pä alla de ställen, der han
tjenstgjort.“ Sedan ingafs till domkapitlet en skrifwelse i för¬

samlingarnas namn, i hwilken de förnyade sin anhällan och bädo,
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att det icke mätte läggas M. till last, att han uppsatt den förra

skriften, hwilket skett pä deras begäran.
8. Olof Ingelgren, son af kkonobonden Iöns Matts¬

son och deß hustru Bengta Olsdotter, föddes i Ingelstad af
Oxie härad “ 1698 och blef ºhos dessa sina christeliga för¬

äldrar uppfödd christeligen hemma samt underwist uti dygd och

andra för deß ständ och älder nödige stycken till är 1711, dä
han lämnade sine föräldrars hus nästan emot deras wilja och
begaf sig till Malmös trivialskola“ (enl. en uppsats i Förslöfs

kyrkobok). 1718 blef han student och uppehöll sig derefter dels
i Lund Lunder nog knappa wilkor,“ dels hos ätskilliga pastorer

pä landet, hwilkas barn han informerade jemte det han biträdde
med predikande, till deß han 1726 2), prestwigdes pä kallelse

af prosten Bagger i Trelleborg. 1730 blef han bataljonsprest

och 1731 pastor wid burggrefwen Dohnas regemente, hwilket
ett par är derefter rekryterades mestadels med tyskar och förla¬

des till Stralsund. Enligt öfwersten Cronhiorts klagan hade

I. lofwat att lära sig tyska, för att kunna pä detta spräk pre¬
dika för regementet, men aldrig uppfyllt detta löfte, utan gjort

blott ringa framsteg i nämnde spräk. Under sitt wistande i
Tyskland skall J. hafwa döpt twä Judar och “till lutherska lä¬

ran dragit“ ätskilliga reformerta, en af grekiska bekännelsen och
50 katholiker. Märkligt är, att hans ringa kännedom af tyska

spräket ej lade hinder i wägen för hans omwändelse=arbete.
1757 ½ blef han fältprost och 1758 ⅔, pastor härstädes, tilltr.

1759, erhöll prostetitel 1766, blef häradsprost i Bjära härad
9), 1762 och predikade wid prestmöte 1763. Predikan handlar
om den christens af Herranom äskade dygdewandel“ och synes

böra räknas bland den tidens medelmättiga homiletiska produk¬

ter. Han synes icke hafwa ädagalagt synnerligt nit som kyr¬
koherde, ty 1770 hade pä flera är inga förhör blifwit hällna

inom pastoratet. 1776 förmädde han sjælf föga uträtta, men

wille icke gifwa sin adjunkt mer än 40 daler i ärlig lön. I

hans hus lefdes sä uselt, att adjunkten Botsacc uppgifwes

hafwa till sin helsa mycket lidit genom brist pä det nödwändi¬
ga. 1780 erhöll I. vikarie sä wäl wid pastors= som prostäm¬
betet, sedan behofwet deraf wid visitation utrönts. Han dog 2,,

1784 och lärer hafwa till fattiga bortskänkt den förmögenhet,
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som han hopskrapat. I den ofwannämnda uppsatsen i kyrko¬
boken heter det: “Ho som denna mannen kände, tillstär att han
nedlagt mycket arbete i Guds wingärd, warit ren och oskrym¬

tad i gudsfruktan, emot sin nästa uppriktig och trofast. Att
felaktigheter hos honom fants, nekade han aldrig sjælf, dock

sträfwade han att de icke mätte wara af det uppsäteliga slaget.“
Elmgren yttrar: “Han war af stark kroppsbyggnad och god

helsa, liknade i sina seder medeltidens folk, war rik, men knapp
emot sig sjelf och andra, bodde illa och lefde uselt, war ätmin¬

stone ej gästgifware efter Pauli ord; men war arbetsam, nyk¬
ter, ärlig och fridsam. Om han och hans hustru under sam¬

manlefnaden gjort hwarandras dagar ljufwa eller bittra, läm¬

nas derhän. Man kan och bör intet tro flygande rykten.“
Gift 1752 m. Margreta Horn, enka efter löjtnanten i swensk

tjenst och kofferdikaptenen Caspar Bring. Aktenskapet war barn¬
löst.
9. Hans Peter Wennerberg *), son af lotsinspek¬

toren och amiralitetskommissarien Edward Benedikt W. och
Margreta Friederichssen (2), föddes i Torekow 1' 1750 och

war den tredje i ordningen af elfwa söner. Föräldrarna, som

woro gudfruktiga menniskor, inplantade med ord och exempel
christeliga tänkesätt hos sonen och drogo en öm omwärdnad om

hans underwisning. Tidigt röjde han mycken lust för sjöwä¬
sendet, men mindre läslust, och de flesta informatorer, ät hwilka

han war anförtrodd, synas icke hafwa framkallat eller uppmun¬
trat läslusten. 1764 om hösten blef han student, men gjorde

under en privat informators handledning föga framsteg, till

deß däw. adjunkten, sederm. biskopen Heßlen tog sig af hans
underwisning. 1769 kom W. till Stralsund säsom informa¬
tor hos öfwerstlöjtnanten, baron W. G. Kaulbars och war der
till 1773. Under tiden hade han warit i Lund 1771 och spe¬

ciminerat för magistergraden, som erhölls 1772, äfwensom be¬

sökt Greifswalds universitet. 1773 erhölls informatorsplats
hos kaptenen wid Ostindiska compagniet Iakob Habicht i Gö¬

theborg, med hwars söner han pä hösten 1774 reste till Lund.

*) Biographien är mestadels utdragen ur prosten Wes egen uppsats
öfwer sitt lefnadslopp, meddelad af Her Häradsprosten Jönsson i Förslöf.
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Der blef han ⅓2 s. d. prestwigd till extraord, predikant wid

Sprengtportska regementet pä kallelse af förutnämnde baron
Kaulbars. 1776 äterwände W. till Götheborg i afsigt att söka

rektoratet wid tyska skolan derstädes, men öfwergaf denna plan,
dä han till följe af direktören wid Ostind. comp. Jonas Malms
rekommendation P½,, s. d. utnämndes till skeppspredikant wid

nyßnämnde compagni. Följande äret afgick W. med fartyget
Stockholms Slott till China, dit ankomsten skedde ⅔ efter en

beswärlig och farlig resa; äskan slog under en swär storm ned
i fartyget, hwarwid stormasten skadades, tre personer dödades
och flera singo contusioner. Sedan faran war öfwerständen

höll W. tacksägelsepredikan öfwer 1 Mos. 28, 16. Han äter¬
kom 1778 till fäderneslandet, men afgick änyo pä wären 1779

frän Götheborg med skeppet Lovisa Ulrika, som ankom till Can¬
ton pä hösten s. ä. och 1780 wid midsommaren äterkom till

Götheborg. I början af är 1781 anträdde W. sin tredje ostin¬
diska resa, frän hwilken han pä sommaren 1782 äter anlände

till Götheborg. Om sin tjenstgöring säsom skeppspredikant ytt¬
rar han sjælf: II anseende till den kärlek, wänskap och förtro¬

ende, jag pä dessa resor ätnjutit, den ämbetswälsignelse, som
stundom wisade sig, kan jag wißt säga, att Herren gjort öfwer
allt hwad jag kunde tänka och bedja. Det förra wisade sig
alltid i ömt bemötande och rika offer, och som ett wedermäle
af det sednare mä jag nämna, att jag under min sista hemresa

sällan hörde en ed.“ Efter undergängen pastoralexamen 1782

erhöll W. kunglig survivancefullmagt pä Förslöfs pastorat 27
1783 och sedan pastoratet genom prosten Ingelgrens död blif¬

wit vakant, 1, 1784 ny kunglig fullmagt ä detsamma. I

förutnämnde sjelfbiographi yttrar W.:(Wid min hitkomst war
wäl mycken okunnighet och oordning i dessa socknar, men Her¬

ren öppnade snart mänga hjertan att de gäfwo akt pä Her¬

rans ord. Synliga ämbetswälsignelser hafwa warit olika, men

sä wet jag, att mänga äro saligt hemkomna, och Herren sam¬
lar wäl flere, ty “Han skall se sina lust och nog hafwa.“ Det

har alltid warit mig ett wigtigt arbete med nattwardsbarnens
underwisning, och, ehuru frukten deraf icke alltid swarat emot

mitt hopp, tror jag Dock att de utsädde frön hos mänga komma

till wäxt och wälsignelse. Ack, mätte jag i ewighet fä med
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mänga mina ähörare lofwa Herran“ W. tillträdde pastoratet
1785, erhöll prostetitel 1791, blef 1811 häradsprost och läm¬
nade denna befattning 1819. Han ansägs wara nägot böjd

för herrnhutism och högaktades säsom en begäfwad och nitisk
lärare. Hans ähörare hade sä stor respekt för honom, att nä¬
gon skall hafwa yttrat, att 'det wore wäl om de fruktade för

Gud sä mycket som för prosten.“ W. war ock omtyckt säsom

en glad och angenäm umgängsmenniska. Död ’ 1821.

Gift 1785 med Anna Maria Malm, dotter af förutnämnde
direktör Jonas M. Hon öfwerlefde sin man. Han efterläm¬

nade en son, som blef kyrkoherde i Herslöf, och twä döttrar,
af hwilka en war gift med provincialläkaren, prof. M. Wies¬
lander pä Rosenhult i Förslöfs socken.
10. Niklas Mathias Raab har uti en kyrkobok i

Förslöf infört en uppsats *) om sitt lefwerne, hwilken temli¬

gen ufförligt skildrar hans barndoms= och ungdomstid. Han
föddes ⅔,, 1780 i Löwestad och war son af skomakaren Ma¬
thias R. och deß hustru Christina Hallgren. Tidigt röjde han
mycket begär efter läsning, och föräldrarna beslöto oaktadt sina

ringa tillgängar att läta honom studera. Efter att först en tid

hafwa gätt i byskolan fick han 1788 börja att läsa latin för

en student, som war informator hos kronolänsmannen Weibull,
som bodde i Löwestads socken. Här lärde han dock föga annat

än latinska glosor. En bättre lärare erhölls ett par är deref¬
ter i innehafwaren af Löwestads klockarelägenhet, sedermera kyr¬

koherden i Mellangrefwie Jöns Brorström. R. yttrar: “Iag

kan icke utan erkänsla minnas den möda han gjorde sig med
mig. Iag läste Langii Colloquia, Rydelii Grammatista phi¬
losophans och Cornelius Nepos. Utan att berömma mig sjelf

gjorde jag här betydliga framsteg framför de andre disciplarne,

sä att jag ofta hörde min lärare säga: du är den bäste gosse,

för hwilken jag nänsin läst. En gäng skref jag en latinsk stil
alldeles felfri, hwarunder han skref: Sine ulla vel minima

manuductione ingeniosus Nicolaus Raab hoo exercitium stili
ipse conscripsit. Iag kan ej beskrifwa huru glad jag blef.

Iag föresatte mig att förtjena det flere gänger, men detta hände

*) meddelad af Her Häradspr. Jönsson.
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likwäl icke. 1793 sattes R. i Ystads skolas rektorsklaß, som

förestods af M. L. Stähl, sedan rektor i Christianstad. I den
nämnda uppsatsen heter det: ÆEhuru man aldrig bör baktala

nägon, sä kan jag likwäl ej undgä att säga, att jag litet eller

intet lärde af denne M. L. S. Deßutom uppförde han sig
mängen gäng mindre wärdigt. Ofta war han högst försumlig.
Mina stilar blefwo ocorrigerade. Ofta slog han sina lärjun¬

gar, sä att de blefwo sängliggande sjuka. Deßemellan lekte

han med dem.“ Stähl bortflyttade 1794 och efterträddes af
G. F. Malmström, som sedan blef kyrkoherde i St. Harrie.

“Afwen denne, säger R., “kan jag icke minnas med nägon

synnerlig erkänsla, emedan hans möda med disciplarna war

sä ringa. Dä han corrigerade wära stilar, skedde det alltid
tyst, utan all slags förklaring. Han war wißt en allwarsam
och förnuftig man. Likwäl slog han gerna. Han hade wissa

sätt att afstraffa förbrytelser, som woro löjliga. Woro nägra
bland gossarna owänner, sä mäste de kyssas. Tedde sig nä¬

gon osedigt, sä mäste han stä wid dörren antingen med en gam¬
mal peruk pä, eller med en karbas om halsen. Sädant kan

wäl wara bra för nägon tid, men ofta upprepadt förlorar det

sin werkan.“ R. mäste här uppskrifwa och läsa utantill latinska

collegier i theologi, logik, psychologi o. s. w., hwilka han ej
förstod, emedan ingen förklaring meddelades; han läste Virgi¬
lius och Ovidius, men fick aldrig lära att scandera. I anse¬
ende till sin fattigdom mäste han ätaga sig att mot 1½ redr
ärligen städa och elda i skolrummen, och fick derföre, samt för

sing däliga kläder lida smälek af de kamrater, som woro bättre
lottade. Dä han affade sig de förnedrande göromälen, blef
han med hotelse af straff twingad att fortfara med dem. En
tid bodde han jemte twä andra skolgossar pä skolan. ºAtt här

icke öfwades mycken sedlighet, kan man lätt tänka sig. Lycka i

all olycka, att jag icke blef helt förderfwad i detta gudlösa näste.
Här söp, spelade, rustade man hela nätterna m. m. Huru
lätt hade icke en yngling här kunnat blifwa förderfwad, men
ehuru jag deltagit i wissa af dessa wackra yrken, sä bewara¬

de Herren mig dock frän undergäng.“ 1798 blef R. student

och erhöll samma är en kondition hos en befallningsman, hwil¬

ken befattning behölls i twä är, under hwilka han ocksä ofta
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predikade i angränsande församlingar, utan att likwäl af pa¬

storerna fä nägon wedergällning för sin möda. Sjelf yttrar
han, att hans predikningar woro föga uppbyggliga, säsom hop¬

satta af allehanda sentimentala phraser ur Boungs nätter och
andra poetiska skrifter; men nägon warning eller nägon anwis¬

ning till ett bättre predikosätt gafs honom icke af nägon äldre

prest, utom pä det sätt att prosten Bunth i Hörby en dag, ef¬
ter det R. hällit högmessopredikan, höll en likpredikan, som licke
innehöll annat än ett persiflage af Res predikosätt.“ 1800 er¬

höll R. en kondition i Smäland och begaf sig 1804 till Pom¬
mern i hopp att der kunna fä nägon förmonligare informators¬

plats än i hemlandet, der lönen wanligen utgjorde 33 redr 16
sk., pä sin höjd 50 redr. Efter ätskilliga, till en del widriga,
öden beslöt han att äterwända till Swerige, hwilket skedde
1809, sedan han likwäl pä ett par informatorsplatser förtjent

sä mycket, att han kunnat betala sina skulder och ändä hade
ett litet öfwerskott; ocksä hade han 1807 blifwit phil. mag. i
Greifswald. Hemkommen blef han 2, 1809 prestwigd, 1811

vikarierande och 1813 ½ ordinarie kollega wid Malmö skola,
1822 2h, pastor här, tilltr. 1824. VIag sökte förslag, men

sick ej förslagsrum med mina 25 tjenstär. Genom min hustrus
broder, Statssekreteraren och Commendeuren, sedermera Bisko¬

pen i Calmar A. C. af Kullberg sick jag dock utnämning,“ he¬
ter det i Res förutnämnda uppsats. 1830 erhöll han proste¬

titel. Död 2/ 1831. — Gift 1. ½ 1817 m. Elna Sophia
Borgqwist, d. 1819, dotter af inspektoren Ingemund B. pä

Widtsköfle. Barn: Christina Sophia, f. 1818.— Ma¬

thilda Emilia f. 1819. 2. ⅔g 1823 m. Maria Magda¬

lena Kullberg, dotter af prosten der Carl K. i W. Karup
och efter Res död gift med prosten Möller i Hjernarp. Barn:

Elina Sophia f. ¾ 1825. Carl Anders Johan f. 2,
1826. Mathias Jakob Olof f. 2 1829. Nicolina
Maria f. *, 1830. De 2 sistnämnde dogo i späd älder.
Skrifter: se Lunds Stifts Matrikel 1823.

11. Wilhelm Fast, juvelerareson frän Götheborg och

född der *), 1779, blef student 1791, magister 1802, prest¬
wigd i Götheborg ' 1804, nädärsprest i W. Karup 1810,
erhöll infödingsrätt i Lunds stift 1812 och blef pastor i Bästad
IV.
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17, 1813, tilltr. 1814. Han erhöll 1818 transport till Tädene
pastorat i Skara stift, men, dä Bästads pastorats inwänare
önskade att fä behälla honom och K. M. sädant medgaf, sä
qwarstannade han pä sistnämnde ställe. 1830 erhöll han proste¬

titel och blef 1832 häradsprost, 1 s. ä. pastor härstädes och
tilltr. 1835. Död 1843 efter längwarig fjuklighet. — Gift
1814 med Maria Christina Backman, f. 1781, dotter af

ptosten Anders B. i Bästad. Barn: Jonas Anders död

som pastorsadjunkt. Christina Dorothea, f. 1816. Jo¬

han Emanuel f. 1817. Carl Wilhelm f. 1819; g. m.
I. C. Rasch, prestdotter frän Björnekulla. Maria Elisa¬

beth f. 1822.
12. Carl Ambrosius Iönsson, son af garfwaren
Mathias I. och Johanna Maria Löf, föddes i Carlskrona “
1798, blef student 1813, viee kollega wid Carlskrona skola
1820, prestwigd 2),, 1821, vice kollega i Carlshamn 1822,
lärare wid skeppsgosseskolan i Carlskrona 1823, tillika vic.
amir. fängpredikant 1828, kastellspredikant ä Kungsholmen 1828
—32, pastor härstädes 1 1844, tilltr. 1847, blef vice härads¬

prost 1846 och ordinarie 1847.
Gift 1839 m. Johänna Benebikta Hünemödet, f.
1811, dotter af prosten Johan Fredrik H. i Nöbbelöf. Barn:

Johan Mathias Ambrosius f. I, 1843. Anna Maria

Charlotta f. ⅓, 1845. Nore Wilhelm August f. 17
1847. Carl Gustaf Victor f. 2½ 1850. Bernhard
Henrik Theodor f. 1 1852.

Kyrkoherdar i Barkäkra och Kiebbelberga.

Barkäkra kyrkä har före 1517 jemte kyrkan i staden Lun¬
tertun tillhört kantoratet wid Lunds kapitel. Barkäkra och

Rebbelberga focknar nämnas säsom hörande tillsamman redan

1564; troligen förenades de 1555.
1.Niels Andersen prestwigdes 1564 till pastor här¬

städes och waldes 1584 till depütterad wid hyllningen. Säkert

275

är han samma person, som 1575 kallas Nils Engelberg och
1595 i en inskrift pä en altartafla Nils Engelsbeck.

2. Mørten Andersön war pastor härskädes 1610,
menhade säkett afgätt före 1618.

3. Anders Nilsson Engelsbeck, kanske son af
den under no 1. upptagne, war troligen pastor här 1618, sä¬
kert 1622. Biskopsvisitation hölls här 1622; en talrik menni¬

skoskara war församlad, ungdomen befanns wara wäl under¬
wisad, och allt war i god ordning. Pastor hade Lypperliga

gäfwor att lära och sjunga.“ Han omnämnes 1630 som prøst

i N. Asbo och Bjära härader och torde hafwa lefwat till 1645.
I V.B. kallas han Hafniensis, Hans dotter Troen war gift
m. Hans Mattson, past. i Grämanstorp.

4. Frans Lecche Jenssen prestwigdes “, 1645 till
pastor härstädes. Hans husttu Throen Pedersdottet fram¬

födde 13 weckor efter brölloppet ett barn, som hon lät en piga
om natten bära børt och utkasta, utan mannens wetskap. Dä
det kom till hans kännedom, stämde han henne inför kapitlet

1648, men som hon sades äter wara “siugelig ved hr Frans“

(hafwande af hrr Frans), sä kunde dä intet afgöras. Her Frans
blef s. k. dömd till suspension för otidigt sänglag, men frikän¬
des genom kunglig resolution, och 1650 blef han skild frän hu¬

strun. Uniformitetens införande gjorde honom bryderi pä hans

gamla dagar, ehuru han synes hafwa bibehällit sin raskhet
länge (jfr. s. 241). 1682 Lundskylde han sig för att läsa bönen

och wälsignelsen pä swenska.“ Död pä wären 1685. — Sedan
han blifwit skild wid första hustrun, gifte han sig med Mag¬
dalena Trägärd, prestbotter frän Höja och syster till “Ka¬

trina herr Mänses“ i Förslöf. Sonen Jöns efterträdde fa¬
dren. Døttren Jannika war g. m. kyrkoh. E. Cervin i Full¬

tofta och Elsa med Rasmus Botsacc, past. i Herslöf. Enligt
kontrakt uppgjordt 2), 1685 skulle enkan ärligen hafwa 16 ter

spannemäl, räg och korn, 10 lam, 10 gäß, 10 dæl. simt, hs och
foder till 4 kor och 15 fär samt deßutom husrum och wed.

Det ansägs för drygt för pastor och lärer blifwit ändradt i
Oktober s. d.

5. Ihns Fransson Leche, född härstädes omkring
1654, gick i Landskrona skola, blef student 1673, tjenstgjorde
180
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derefter som kollega wid Helsingborgs skola till 1678, dä han

äterwände hem till fadren, prestwigdes till komminister härstä¬

des ½a 1684 och blef 1685 Ag ordinarie pastor. Biskopen

ansäg honom 1690 tjenlig att blifwa vikarie wid prosttjensten;
dock blef intet prosteförordnande för L. utfärdadt (jfr. s. 210.).

Han rekommenderade s. d. sin swäger till Höja pastorat och
lofwade biskopen ej blott en redelig tacksamhet utan ock den

efter yttersta ämne honorabel discretion.“ Rekommendationen
blef utan werkan. 1694 förfrägade L. sig i domkapitlet, hu¬

ruwida han kunde göra den gratulation till ett skepps, som der
byggdes, lyckeliga utförande.“ Domkapitlet, som ej funnit Ldy¬
likt uppe i riket practicabelt,“ ansäg det icke heller synnerligen
tjenligt wara, men medgaf gerna, ºatt skeppet med en bön ef¬

ter predikan ihägkoms.“ 1708 ⅓, erhöll L. prostfullmagt,
säsom warande väldst i häradet in ministerio.“ Wid visitation

föregäende äret hade folket i Barkäkra gjort god reda för sin

christendomskunskap. L. dog 1710. — Gift 1. 1½ 1686 m.
Anna Meisner, prestdotter frän Höja, f. 27/,, 1665, d. ¾
1697. Barn: Frans, pastor i Torrlösa. — Johan, med.

prof. i Abo; han skall warit en af Linnes märkligare lärjun¬

gar, ehuru äldre än sin mästare. — Christina, d. 1746, g.
m. häradsfogden Henrik Johan Everlöf, hwars son war pastor
i Wälinge. 2. m. Christina Paulin, som öfwerlefde ho¬

nom och blef gift med hans efterträdare.

6. Anders Lunnius, bondeson frän Lunnarp i Qwer¬

restads socken, föddes 1 1682, gick i skola i Christianstad, blef
student 1702, hade sedan kondition hos professor A. Stobæus
och underwiste hans son Nils och brorson Kilian (hwilka bäda

blefwo professorer) samt prestwigdes ' 1707 till adjunkt hos

prof. Poppelman wid Stängby pastorat. 1709 begärde han
att fä Brönnestads eller Sörby pastorat; han led mycket af

wärk i rygg och bröst, men hoppades blifwa bättre, om han

kunde Lbättre hafwa sin kommoditet med wärma och linkläders
omskiftande;“ nu mäste han Lwid hwar predikan gä af swett,

om jag sä groft mä tala, sä wät öfwer all min kropp af pre¬
dikstolen än ock om kallaste wintren, att det är intet att undra

pä att bröstwärken och kroppsens swaghet deraf märkeligen styr¬

kes och förökas.“ 1711 blef han pastor härstädes och installe¬
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rades 1712. Wid visitationer 1728 och 1732 yttrade prosten
Warbergh belätenhet med Lunnii ämbetsförwaltning och solkets

christendomskunskap. L. begärde 1731 att framför nägon an¬
nan fä Engelholms socken sig tillagd, om den blefwe skild frän
Ossjö och skulle förenas med nägon annan landtförsamling.
Död 2 1734. — Gift m. företrädarens enka Christina

Paulin, d. nägra dagar sednare än mannen; hon war dotter
af kyrkoh. i Glimäkra Päl Ennertsson. Barn: Per, kyrkoh.
i Kyrkheddinge. — Henrietta Maria, g. m. fadrens efter¬

trädare. Christina. Dä prosten Warbergh inberättade Lun¬
nii död, omnämnde han att i huset woro twä döttrar “af wac¬

ker wäxt.“
7. Mathias Rönbeck 1735—1744; se wid Ystad

II. 324.

8. Rutger Palm, son af prosten Simon P. i O.

Sallerup och född der 27 1707, gick i skola i Lund, blef stu¬
dent 1724, kom 1731 till kyrkoh. Sundius i Allerum för att
öfwa sig i predikande och prestwigdes 2 1732 till tjenstgö¬

ring dersammastädes. 1733 blef han medhjelpare i Brunnby,
der han ännu war 1744, dä han föreslogs till Barkäkra pa¬

storat. En del af församlingens ledamöter klagade, att dä pro¬

sten Botsacc skulle hällit prestwal, hade han i stället endast lä¬
tit frän predikstolen kungöra, att walet skulle uppskjutas till

deß komministern Iöns Thulin i Haßlöf lätit höra sig; de
klagande hade likwäl icke begärt fjerde profpredikant, utan

wille hafwa Palm. Denne blef ocksä utnämnd till pastor 17)
1745 och tillträdde s. d. 1760 ⅓, blef han prost i Bjära hä¬

rad, anfölls 1761 af slag och dog 2, 1762. — Gift 1735

med Katrina Sinius, dotter af prosten Erik S. i Brunnby.
Barn: Erik, past. i Nättraby. — Charlotta Maria, g. m.

prosten Jakob Ostman i Norrwiddinge. — En son war krono¬

fogde i Ingelstads och Jerrestads härader, men räkade i balans
och miste derföre tjensten.

9. Thure Hellman, son af prosten Nils H. i Mällby
och A. M. Liebman, föddes derstädes 2g 1722, blef student

1737, magister 1745, orerade pä swensk vers wid flera akade¬
miska fester, blef docens i philosophiska fakulteten 1749 och prest¬

wigdes ' 1751 i Strengnäs pä kallelse af friherrinnan Staél
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von Holstein, men lämnade s. d, sin plats hos henne, dä høn

genom en eldswäda sattes ur ständ att bo qwar i Stockholm.
H. blef sedan adjunkt hos prosten Rönbeck i Ystad, sedermera

nädärsprest och derefter adjunkt i Mällby. Efter kallelse till
fjerde profpredikant blef han pastor här 22, 1763, tilltr. 1764,
responderade wid prestmöte 1766 och erhöll prostetitel 27,,

1783. Död 1, 1792. Prosten Borg i Karup höll likpredi¬
kan öfwer honom. I personalierna skildras H. säsom en ar¬
betsam och nitisk man. Han blef l), 1760 gift med Fredrika

Eleonora Nieroth, d. ) 1789, dotter af öfwersten C. I.

Nieroth och Sara Pheif. Aktenskapet war barnlöst. De hafwa
stiftat ett stipendium, utgörande ärligen 11 redr 19 sk, 2 rist.
breo, för en theologie studiosus, Hon skall warit lett wittert

fruntimmer och lycklig poétissa,“ enl. Stähl. Han försökte sig
ogk stundom säsom skald; med hwad framgäng mä läfaren döma

af följande prof af hans verser öfwer farbrodren Lars H., pa¬

stor i Hammarlöf.
Liksom i klarer winternatt,

Dä himlen inga moln betäcka,
(Som nattelinsen liksom släcka)
Och man sig wid en källa satt,

Man i den bubland' wattubrynen
En bild af himlahwalfwet ser;

Af stjerneskätt, som stundom sker,
Fördunklas likwäl aldrig synen.

Sa i den dödas hjerteblod,

Som qwickt sig i deß 4dror wälte,
Dä man sitt ögas lius nedfälte

Pä reng hiertats purpurflod;
Der säg man dygdens stjernor glindra,

Och fpegla sig i detta haf;
Och fastän swaghet stjernskätt gaf,

Sä kunde de ej glantsen hindra.
Du Hellman dog, men lefwer än!
Din bild i wära hjertan prälar,
Af arghet fastän afwund wrälar m. m.

10.

Magnus Falck, son af tegelmästaren wid Of¬

wedsklosterPeter F. och Kjersti Olsdotter, föddes 2h. 1744

i Mellby af Albo härad under en af föräldrarna företagen resa
till Kiwik. Tidigt röjde han anlag och lust för läsning, hwil¬
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ket bemärktes af kyrkoherden Boman i Brandstad, som upptog

honom i sitt hus och lät honom läsa tillsammans med sina

söner. B. förmädde ocksä föräldrarna att sända honom till
Ystads skola, hwarifrän han 1763 kom till akademjen och blef
student. Derefter antogs en informatorsbefattning hos major
Ridderstähle pä Bosarp. 1766 1, blef F. prestwigd och tjenst¬
gjorde sedan i Akarp till 1770, derefter i Wisseltofta till 1776.

Efter hans eget wittnesbörd hade han inträdt i prestämbetet
utan djupare christlig insigt och erfarenhet, men fördes seder¬

mera genom läsning af Skriften och goda theologiska böcker,
t. ex. Nohrborgs postilla, in i christendomens erfarenhet. Un¬

der sina första prestär gjorde han bekantskap med prosten Lybeck
i Stoby, hwilken han alltid högt wärderade för det helsosamma

inflytande, som umgänget med honom utöfwat pä hans egen
andligg utweckling och utbildning till en rättskaffens prest. En
andlig wäckelse blef föliden af Fes med fleras werksamhet i W.

Göinge härad, men dä swärmerier der äfwen yppades (jfr. I.
194), sä skrefwos ocksä dessa pä presternas räkning, färdeles
de yngres och oerfarnares, och Falck ansägs böra aflägsnas

frän orten. Han erhöll 1776 missiv till prosten Rubenius i
Andrarum. Wäl begärde kyrkoh. Ruth i Wisseltofta att fä

behälla F. som medhjelpare, och F. sjelf önskade att fä ⅓ ärs
ledighet för att wärda sin helsa och sköta sina studier, men kon¬

sistorium älade honom strängt att genast efter den 1 Maj s. K.
begifwa sig till Andrarum, sä kärt honom wore att blifwa

bibehällen wid sin befordringsrätt. 1778 war han inkallad in¬

för konsistorium “för att höras öfwer en och annan omständig¬
het, som ej kunnat undgä konsistorii uppmärksamhet.“ Han er¬
höll derefter allwarlig tillsägelse att för pastor uppwisa sina

predikokoncepter, pä det att inga otjenliga ordesätt mätte i dem
inflyta, att intet i ämbetet företaga utan pastors wetskap och

samtycke, att icke längre eller kortare tid resa bort utan pastors
tillständ samt icke befatta sig med personer frän främmande

socknar, utan om sädana begärde hans räd, atan widlystigt
samtal hänwisa dem till deras ordentlige lärare. Rubenius

anmodades att inberätta, huru F. iakttog dessa föreskrifter.
1779 slapp F. ur denna stränga skola och fick station hos en

man af enahanda tänkesätt med honom sjelf, nemligen hos pro¬
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sten Arsenius i Riseberga. Efter dennes död kallades F. till

fjerde profpredikant i Riseberga (jfr. 215.). 1789 kallades

han enhälligt till pastor i Akarp, der han wunnit mycken till¬
gifwenhet och stort förtroende. 1793 28 blef han pastor här¬

städes och erhöll prostetitel 1797. Han ansägs för herrnhutare,
hwilken benämning den tiden tillades nästan alla allwarligare

christna. Säsom predikant afwek han frän sin tids sed att

läsa ur concept. Hans umgängeswänner woro doktor Kullberg
i W. Karup och prosten Wennerberg i Förslöf. F. dog ⅔4
1809. — Gift + 1784 m. Hedwig Elisabeth Sjöber¬

ger, styfdotter till prosten Arsenius, f. ¾ 1757, d. 2 1846.
Barn: Christina Elisabeth, f. 1, 1784, g. 1809 med
landtbrukaren Alexander Hall. Hedwig Maria, f. “½ 1786,

g. 1806 med landtbrukaren John Hain. Petrus Samuel,

prost i Raflunda. Jonas Magnus prost i Wälinge. Jo¬

hannes Andreas, f. 1792 ;½,28student 1807; großhand¬

lare i Götheborg. Wendela Margreta, f. 2, 1795; ogift.
Joseph Rudolph, prost i Gladsax.
11. Jöns Peter Schrewelius 1811—1820; sewid

Jemshög.
12. Olof Johansson Karlström, son af en äbo

i Ritskatslösa och född der 2) 1777, blef efter skolgäng i
Landskrona student 1801, vice rektor i Landskrona 1806, vice

kollega dersammastädes s. d., vice kollega i Malmö 1807, or¬
dinarie 1808, magister 1814, prestwigd ⅓, 1815, pastor här

28), 1821, tilltr. s. d. Död 2/, 1856.
Gift Ag 1818 m. Ulrika Dorothea Dahlberg, d.

1843, dotter af prosten Magnus Peter D. i Gladsax. Barn:

Johan Magnus, f. 1819, d. som student.— Regina
Christina, f. 1821, g. m. handlanden F. C. Hellberg i Lands¬
krona. — Johanna Sophia, f. 1823. — Ingeborg Do¬
rothea, f. 1829, g. m. handlanden S. Johnsson i Orkel¬

ljunga. — Anders Theodor, f. 1831. —
Fredrika Eli¬

sabeth, f. 1835.
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Kyrkoherdar i Engelholm och Munkaljungby.
Engelholms stad, anlagd 1517, torde i början hafwa warit

förenad med Barkäkra socken, likasom staden Luntertun förut
warit. 1555 war i fräga att Engelholm skulle antingen “ligge
til Rebbelbierg sogn eller sielf föde dher Prest och fly hannem

sin nödtörfftig underholding.“ 1584 hade Engelholm och Mun¬
kaljungby hwardera sin färskilda pastor, men 1610 nämnas de

säsom förenade. Pastoratet uppfördes dä bland dem som till¬

hörde N. Asbo härad. Herrewadskloster hade patronrätt till
Munkaljungby socken, och denna rättighet utöfwades af konun¬

gen. 1601 öfwerflyttades den pä Skillinge genom mageskifte
mellan konungen och Tage Krabbe. Sedan Munkaljungby

prestgärd under kriget pä 1670=talet blifwit förstörd, lades sä

wäl denna som Engelholms socken till Osfjö och Tossjö pa¬

storat. Genom kgl. br. 22), 1734 upplöstes denna förening,
men oafgjordt lämnades dä, huruwida Engelholm och Munka¬

ljungby skulle höra tillsamman eller icke. Somliga af stadens

inwänare wille att den skulle förenas med Ossjö, andra att
den skulle läggas till Höja. 1737 blef Engelholms “stads¬

fläck,“ som war “sä liten och afsigkommen,“ att den ej kunde

ensam underhälla prest, förenad med Munkaljungby socken,

hwars patronus, egaren af Skillinge landshöfding von Hylten,
medgaf conjunctionen och inköpte en gärd i staden till boställe

ät pastor, mot det att han sjelf fick behälla prestgärden i Mun¬

kaljungby. 1747 war fräga om socknarnas ätskiljande, hwilket
konsistorium afstyrkte. Sedan pastor tagit sin bostad i staden,
uppföres pastoratet bland dem som höra till Bjära härad.
1.Per.

En pastor i Engelholm med detta namn före¬

kommer 1575, dä församlingsboarne klagade, att han flera sön¬
dagar ä rad försummat att hälla gudstjenst, att han frän pre¬

dikstolen kallat menige Engelholms män för en “skarns almue,
att han en natt brutit sig in i Tyge guldsmeds hus och jagat
honolk och hans hustru ut, samt en gäng, dä han mött Tyge
pä wägen mellan Engelholm och Barkäkra, slagit honom blä
och blodig m. m. Efter sädana excesser blef herr Per förmod¬

ligen afsatt.
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2. Hans Jörgensen nämnes 1584 som prest Laf

Ængilholm.“
3. Anders Lauritzen. Af ett kgl. br. * 1582 sin¬

ner man att en pastor i Munkaljungby blifwit afsatt “för sin

utilbörlighed, hwarefter konungens länsman pä Herrewads¬

kloster kallat Anders Lauritzen till pastor. Denne wille bön¬

derna icke mottaga, men blefwo dertill älagda genom nämnda
kgl. bref. Namnet Anders Lauritzen finnes pä en hyllnings¬

fullmagt af är 1584, likwäl utan uppgift, att han war pastor

i Munkaljungby. Troligen är det samma person som enl. en

hyllningsfullmagt 1610 war pastor bäde i sistnämnda socken och
i Engelholm och som äfwen nämnes i V.B. Der nämnes
ingen annan än herr Anders säsom pastor här; möjligen lefde

denne ännu 1636, dä enligt samma bok pisitation af biskopen

hölls i hela häradet, men i sä fall har han troligen pä sednare
ären haft vikarie. 1613 woro alla kontraktets prester samlade
i Engelholm. 1619 skulle visitation hällits, men den blef icke
af i anseende till en begrafning; dock erfor biskopen, att allt
war i god ordning. 1621 woro äter presterna samlade i En¬

gelholm. 1622 hölls visitation i Munkaljungby. Pastor pre¬
dikade öfwer Uppenb. 3: 20, men hade klena gäfwor och gjørde

sin sak sä däligt, att biskoven fann sig föranläten att i sitt tal
behandla samma text med Höga Wisans 5: 2. till ingängsspräk
(se I. 39). Ungdomen war bra underwisad. 1632 synes detta
icke warit förhällandet, ty klockaren fick uppmaning till mera flit.

4. Jöns, 5. Rasmus, 6. mäster Johan och 7.

Christen nämnas säsom de der “förestätt kallet“ uti ett witt¬

nesmäl af är 1689 angäende prestgärden. Den sistnämnde hette
Christen Pälsson och uppgifwes hafwa warit pastor 1631.

Huruwida alla desse warit werkliga pastorer eller blott vikarier

samt hwilka är de tjenstgjort här, kan ej afgöras.
8. Jakob Christiansson Noviomagus, säkert

prestson frän Asum,Prestwigdes till pastor här 26, 1639. Han
nämnes som prest til Muncheljungbye oc Engelholmb. 1667
skall han hafwa dött, men hans enka Johanna lefde ännu
1682. Sonen Christian war pastor i Broby. Landshöfdin¬
gen Augustin Lejonsköld bewiljade 2, 1680, att enkan i sin

lifstid finge utan nägon afgift begagna en gärd i Munka¬
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ljungby, för det hon mätte hafwa sit färskildt när nägon annan

prest till kallet kommer och intet hafwa nägot af honom at pre¬
tendera eller fordra af kallets inkomster, utan han det mä kunna

ätnjuta.“
Huruwida pastoratet frän 1667 till deß förening med Ossjö
icke haft nägon ordinarie pastor, eller om nägon sädan under

mellantiden warit här, hwars namn icke är kändt, kan ej af¬

göras. Pastoratet innehades 1681—1731 af följande fyra pa¬

storer, neml.
9. Abraham Johansson Lindberg, se pag. 238.

10. Per Höllingh, se pag. 242.
11. Olaus Haldin, se pag. 246, och
12. Bengt Wallgren, se pag. 247.

13. Hans Eneroth kallades 1720 till prest af prosten

Risberg i Asum, prestwigdes 2), s. ä. och föreslogs 1731 till
pastor i Stiby, hwarefter han skref ett tacksägelsebref till kon¬

sistorium i de mest underdäniga ordalag och slutande med denna
bön: 'Ah herre Tu mer än nädefulle och barmhertige Gud,
som thetta wärket igenom tine tjenare begynt hafwer (hwar¬

före tit aldraheligaste namn ware upphöjdt, lofwadt, ähradt
och prisadt ifrän ewighet till ewighet, antingen med thenna

eller nägon annan lofsäng: Ahra ware Gud i högdene), ty

hwad som skedt är, thet är skedt efter tit alwisa räd och heliga
styrelse; Thet är utgängit af Herranom: Gör et sädant slut
theruppä som kan lända tig til ähra och tin församling til up¬

byggelse för Christi skull.“ S. ä. pä hösten omnämnes E. som
kallad till pastor i Munkaljungby, men han synes först 1734

hafwa fätt fullmagt; dä begärdes nemligen, att i fullmagten
intet skulle nämnas om inkomsterna, emedan patronus lofwat
att honom rikeligen försörja, hwarom E. sjelf ocksä war öfwer¬

tygad. Han förordnades s. ä. att äfwen bestrida pastoralwär¬
den wid Engelholms församling, hwilken sedermera som ofwan

sagdt är desinitivt förenades med Munkaljungby. Wid prest¬
möte 1736 föreslog E. 1. att offrande icke mätte ske under säng,
emedan andakten deraf stördes, 2. att brudfalk mätte lämna

siolerna hemma och icke under dansmusik intäga i kyrkan. Dessa
förnuftiga förslag synas icke hafwa wunnit synnerlig uppmärk¬

samhet af presterskapet. 1747 anmälde E., att den del ständs¬

284

personers betjenter och menige allmogen föröfwade ett alltför
otidigt och omotteligt skjutande om then heliga Juhlehögtiden,
hwilket sä smäningom begynte om Juhleafton och morgon, men

sedan fördubblades nästan till tiondelen om nyärsqwäll, natt
och morgon, lätandes sädant knapt höra sig uthi then ena sock¬

nen förr än then andra swarade, hwarförutan nägre brukade
then seden at gä omkring i byarna och gifwa här och ther

ähreskott samt wordo theröfwer med brennewiin sä beskänkte,
at the ej förmädde, som en sann christendom fordrar, gudstjen¬

sten med nägon nytta bewista; andre äter hyste derwid wid¬

skepliga tankar at then onde fienden skulle blifwa sä längt ifrän
theras hemman, som skotten gä och höras“ m. m. Ehuru E.

allwarligen förehällit sina ähörare utur Guds ord att afstä
med slikt omotteligt skiutande, drickande och swärmande, hade

han likwäl thermed ej nägot hos thet obetänksamma folket kun¬
nat uträtta, utan dä han sistlidne nyärsmorgon red mot kyrkan,

hade det ena skottet starkare än thet andra kommit för deß öron
och sä altererat honom, att han af fruktan för olägenhet mäst
kasta sig af den skrämda hästen och sedan med mycken ängslan

förrätta sitt ämbete.“ Saken anmäldes hos landshöfdingeäm¬
betet. E. frägade engäng domkapitlet, om han kunde meddela
nattwarden ät en fransyska, som förklarat att hon, “pä det hon

mätte under sin stora swaghet blifwa delaktig af den heliga

Nattwarden,“ afsade sig Lreformerade läran“ och trodde, att hon

Jutan nägon betydelse annammade i Altarens sacrament Jesu

Christi sanna lekamen och blod.“ Märkligt är att de, som lade

sä stor wigt wid konfessionsskiljaktigheten mellan lutheraner och
reformerta, kunde uttrycka sig sä inkorrekt. E. synes hafwa

omkring 1758 inflyttat till staden, sedan han förut bott i Mun¬

kaljungby. Död 22 1762. — Hans enka hette Anna Jo¬

hanna Winning.
14. Per Brodd, klockareson frän Andrarum, blef stu¬
dent 1740, war magister, blef prestwigd l, 1752 till biträde

i Hjernarp, pastor härstädes 17, 1762 och dog A), 1768.

Gift m. Maria Laurentia Stähl, dotter af prosten Lars
S. i N. Wram. Sonen Peter blef stud. 1784 och war 1796

kornett wid skänska husarregementet. Enkan blef gift m. efter¬
trädaren.
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15. Nils Ljungman 1769—1791; se wid Grämans¬
torp

pag. 207.

16. Carl Jakob Brodd, son af klockaren Isak B.i
Andrarum och född der ⅓ 1754, blef student 1771, prestwigd

ha 1777, pastor här 1791, vice prost i N. Asbo härad 1798,
ordinarie 1801. Död 1½,, 1820. — Gift 1. 1792 med Su¬

sanna Katrina Hjort, dotter af prosten Nils H. i Osters¬
löf. Barn: Isak, kapellan i Barkäkra. 2. 1796 m. Cecilia

Sophia Fundahn, dotter af kyrkoinspektoren Isak F. och
enka efter häradshöfding Grahm; hon lefde efter B.

17. Magnus Andreas Schmitt 1823—1845; se
widHammarlöf II. 179.

18. Bengt Häkan Skytte, son af prosten Göran
Libert S. i Mällby, föddes 27 1805 i Malmö, blef student
1822, prestwigd i Wexjö Y, 1830, innehafware af klockare¬

lägenheten i Mällby 1832, bataljonspred. wid Wendes artilleri

1844, pastor härstädes 12 1845, tilltr. 1846, erhöll prostetitel
1848.
Gift 1. 1837 m. Sophie Lundgärd, dotter af prosten

Carl Peter L. i St. Köpinge; hon war född 1809 och dog
1841. Barn: Göran Libert, f. 1 1838. 2. 1,9 1844 m.

Maria Wilhelmina Cronsioe, dotter af ryttmästaren Hans

Ludwig C. Barn: Johan, f. 2 1846. — Gustaf, f. 1y
1847. — Ludwig, f. º½g 1848. — Vendela Sophia, f.

12 1851. —Anna, f. ¾2 1852.

Kyrkoherdar i Hjernarp och Costarp.

1. Gudmund Niclaussön blef prestwigd till pastor

härstädes 1561 eller 1562 och förekommer äfwen 1575 och 1584.
2. Rasmus Gudmundtsön war pastor här 1610

och waldes till deputerad wid hyllningen.
3. Kjeld Pedersön uppgifwes hafwa warit pastor här
1611 och lefde ännu 1é 1648, men dog kort derefter. Wid
visitation 1617 befanns allt wara i godt skick. 1622 är an¬
tecknadt, att pastor Ppompose admodum et affectate inclamavit
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omnia, hand magno cum fructu.“ 1636 befanns ungdomen
wara oklanderligt underwisad. I en förteckning pä Presterende
kongsket paabuden till Michaélis och Martini dag 1648“ heter
det: “Hi Kields arffvinger udi Hjernerup; efftersom der war

stor vidlöfftighed effter hannem och hand for stør suagheds skyld
paa nogle aars tid stille maatte ligge ved Sengen och holde

Capellan til Sognerne at bestride.“ Dottren Johanna näm¬
nes här nedanf.
4. Peder Hanssön (Valboensis) prestwigdes till ka¬

pellan härstädes 2),, 1647. 1649 omnämnes han som pastor.

S. k. blef han inför Lunds kapitel lagligen skild wid sin fästmö
Johanna Kieldsdatter som bewistes hafwa haft otuktigt
umgänge med en person benämnd Pofwel Siundessen. Peder

Hansson kefde 1658 och troligen till 1661. Med. hwem han
warit gift, är ej kändt; hon blef konserverad af efterträdaren.

Sonen Per Persson, f. 1661, omnämnes som student
1688.

5. Lauritz Anderssön Taagelyeke war född i

Kullen i Skäne. Han blef 1658 för nägon numera okänd för¬

seelse af biskop Winstrup förbjuden ätt predika och hotad med
uteslutning frän all framtida befordran. Prelatens, i hans

wanliga btaskande ton affattade, skrifwelse till häradsprosten af
i9), s. ä. lyder sälunda: ÆEftersom en Student vid naffn Lau¬

ritz Taagelycke haffuer misbrugt min approbatssedell och med
ulydighed och traadsighet utilbörligen och forsætteligen haffuer

sig anstilt imod mig och mit Embedes myndighed, som jeg haf¬

fuer af Gud och Konglig Majestät, andre icke till ringe forar¬

argelse, da herved forbyder jeg eder paa mit Embeds vegne att
lade hannem predicke udi eders Provstie her efter, anten for
eder selff eller andre eders Herreds Prester, anten udi kiöbsted

eller landsbye, anten for öffuelse eller for kald at affectere,

huillket I skall lade eders Herredsprester forstaa som ock skall

schriffue paa dette breff, att de det haffue lest, thi bemelte Taa¬
gelycke schall være excluderet fra all forfræmmelse udi mitt
Stift.“ Den stränga hotelsen war endast tomma ord, och T.

blef af Winstrup 2 1661 anmäld hos generalguvernören till
att erhälla fullmagt ä Hjernarps pastorat och prestwigdes 3 dag

Pingst f. &. Under danska kriget uppförde han sig som en
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trogen swensh och led mycken förföljelse af snapphanärna. Dä

han 1695 begärde att fä sin son till efterträbare, berättade han

för K. M., att han Lutstätt mycket ondt af de Guds ords för¬
aktare och för hela werlden förbannade, illaka snapphanarne, sa

att jag för den troohet, som jag E. K. M. och deß kära fädernes¬

land war och än till döden förpliktad är att wara, blef sä bäde
till lif, gods och all wälfärd eftersatt, ja och med skarpladdade
byssor in pä bara kroppen päsatt, stött, trugat och med bysse¬
piporna pä munnen satt, sä att störste dehlen tänderna fram¬

man i munnen pä mig blefwo utstötte, hwaraf jag icke allenast
en oöfwerwinnerlig skada pä mitt mähl fick, utan ock en bäf¬
welse och slag, alt fördenskull jag icke wille gifwa dem nägon

kundskap om K. Mes troupar af och an till prestgärden lände
och för det jag som oftast part och kundskap sä till generalmajør

Ulfsparte som ryttmästare Bräkensköld gaf, som läg i Engel¬
holm.“ Nägea af församlingsboarna intygade, att T. blifwit
i sjelfwa kyrkan af snapphanarna med hugg, slag och skällsord

anfallen, och anhöllo att hans ansökning mätte bewiljas, enär

hans krafter Laf det troolige, flitige och nitkärhets öfning och
bruk om Guds ords arbetande och predikande“ worø uttömde.

1697 blef hans son utnämnd till pastor, men T. lefde ännu

1698. Han konserverade företrädarens enka. Huruwida han

haft fleta barn än sonen Anders, är icke kändt.
6. Anders Larsson Hjernerup eller Hjerner,
son af företrädaren och född här 1666, prestwigdes 15, 1697
till pastor härstädes och installerades i denna egenskap 2º/ 1698.

Häradsprosten Lunnæus klagade 1703 att i detta pastørat worø

swordom och söndagsarbete mycket gängse och att fdl infunnit

sig wid visitationen. 1707 fann prosten Höllingh allt wara i
gob orbning. I början af Ar 1713 nämnes P. Norbeck säsom

föreslagen till Hjernarps pastorat, och Anders Hjernetup wat
troligen dä afliden. I Mars 1715 nämnes, att Norbeck ansägs

hafwa aflidit utomlands. — Hjernerups enka hette Anna.

Sonen Lars war pastor i Hishult af Götheborgs stift; dottren
Elsa war gift med efterträdaren, och Ingrid m. kyrkoh. Vo¬

gæus i Orkelljunga.
7. Friedric Botsace war son af kyrkoh. Rasmus
B. i Herslöf och född derstädes 1692. Som student erhöll han
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1710 en kornettsfullmagt af generalguvernören Magnus Sten¬

bock, som förmodligen tyckte att han, i anseende till sitt man¬

haftiga utseende och raska wäsen, war passande till militär.
Pä modrens enträgna böner ätertog B. studierna. 1713 24

blef han prestwigd till nädärsprest härstädes. I kons. prot. 2½
1714 heter det, att konsistorium fann ’skäligt, att Her F. Bot¬

sacc kan fä frijare händer och disposition wijdh Jernerup pa¬
storat.“ Pä sommaren 1715 undergick han examen och föreslogs

till pastor härstädes. I början af är 1716 nämnes han som

befullmägtigad pastor. 1737 ⅔ förordnades han att bestrida

prostetjensten i Bjära härad och blef derefter ordinarie. 1741
blef han derjemte prost i N. Asbo härad. B. skall warit en
förmögen man, men flere af hans barn bragtes till armod. I

följande bref af 2'g 1752 skildrar han sig sjelf säsom en kry¬
pare. “Högwördige Hrr Der, Biskop och Procanzler, Höggun¬

stige Herr Faderl Att Ed. Faderl. Högw. har behagat wid
mina Söners och Magister Brodds giorde allerödmjukaste up¬
waktning wijsa them näd, mildhet och faderlig gunst, uptager

iag som en besynnerlig Guds skickelse och E. F. Hes medfödde

och högstbepriselige gunst och faderligit medlidande, hwarföre

iag allerödmjukast tackar. Hwad iag af mina swaga willkor

ej förmär behörigen ihägkomma, lärer then Store alla wälgier¬
ningars belönare uppä mine sukningar rikeligen upfylla. För¬

samlingarnas kallelse för min älldste Son Frans Botsacc at

blifwa benädat med liten tillökning til sin sä mycket bättre ut¬
komst af fullmackt wijd lediga klockarelägenheten här wijd Hier¬
nerup och Tästarp, har iag den äran nu i ödmiukhet at öfwer¬
sända. Lefwer ock i den fasta förtröstan, at the förra ingifna

ödmiukaste vocationer lära blifwa faderligen och allergunstigast

ihägkomna, och fast än Magister Eurodii kallelse för min Son

Erasmus Johannis Botsacc ej winner gunstigt bifall, sä torde
wäl nägon annan öpning för ett fattigt barn medgifwas. Iag

skall genom Guds näd biuda till wijsa min allerödmiukaste tack¬
samhet, som nu allenast till nädiga Fru Biskopinnans kiök öf¬

wersänder en käder, som är det endaste iag nu i hast kunnat

förskaffa mig. Närmare emot Juhlhelgen skall en feter slackt¬
oxe komma, som ännu icke är uti sä fullkomligt ständ, som iag

will hafwa. Med diup wördnad“ m. m. B. wille hafwa twä
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adjunkter. 1748 klagades, att B. wid prestwal i Ossjö utan
specisikation af hemmantalen uppgifwit, att de flesta rösterna
tillfallit ena sökanden, Cronholm; dä sedan uppgift pä hemman¬
talen infordrades, hade han lätit bäde hemmansbrukare och

sädana, som icke woro det, öka antalet af de röster som tillfallit
nämnde sökande. B. dog ¾ 1760. — Gift 1. m. företrädarens

dotter Elsa Hjerner, med hwilken han hade twä barn, som
dogo i späd älder. 2. m. Hedwig Thulin, dotter af prosten

Knut T. i W. Karup; hon war född 1699, blef gift 22 1719
och dog 1743. I detta äktenskap föddes 9 söner och 6 döttrar.

Sonen Frans blef prest 1752 och dog som pastorsadjunkt;

han tjenstgjorde 1773 i Bästad och uppgafs wara wärdslös,
försumlig och tanklös, med anledning hwaraf prosten Borg
anmodades att Presa dit, höra honom predika och genomse hans

concepter samt jemföra dem med de auctorer, hwarur han dem

alltför wärdslöst skall hafwa afskrifwit“ Andreas, blef
prest 1749 och dog som pastorsadjunkt. — Erasmus war
student sedan 1738; han kom 1757 till Broby klädd i prest¬

drägt och begärde att fä predika, hwilket kyrkoh. Rusch, icke

mißtänkande bedrägeriet, tillät; dertill gaf han B. nägra daler.
Rusch anmälde sjelf detta för konsistorium, sägande sig skolat

gripa och till Christianstads fästning lätit transportera B., om
om han kunnat tro honom wara den sädan förmäten och helig

skälm. Konsistorium anmodade landshöfdingeämbetet att för¬
ordna aktor för att lagligen tilltala B. för bedrägeriet och un¬

dersöka, huruwida han flerestäds än i Broby gifwit sig ut för
prest. — En dotter af prosten Botsacc, war gift med hans efter¬

trädare, en m. kronobefallningsmannen O. Kjellman och en m.

qwartermästaren Clewenow. B. war gift 3. m. Magdalena
Christina Sture, som dog 1795 wid 79 ärs älderzhennes

fader war kronobefallningsman.

8. Ake Tönning, köpmans=son frän Landskrona, blef
student 1740, prestwigd 2 1751 till tjenstgöring i Qvistofta
och kallades 1762 till fjerde profpredikant samt utnämndes s. ä.

till pastor härstädes. Han skall hafwa skrifwit sä mörkt och
inbundet, att sällan nägon kunde begripa hans bref. Enligt

ordin. boken war han magister. Död 26, 1778. — Gift 1.

m. företrädarens dotter Stina Botsace; hon skall haft “liten
IV.

19
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glädje i sitt ägtenskap, enligt Elmgren. 2. m. Christina

Mavia =ünge, dotter af prosten Paul B. i Lyngby; hon

dog i Engelholm 1814. Dottren Helena Katrina war gift
med kasfören Jonas Wilhelm Aspegren pä Marswinsholm.

9. Mäns Olsson, son af en rusthällare i Wiby af
af Willands härad, føddes 1725, blef student 1745, prestwigd
vo),, 1753 till tjenstgöring i Ahus, vice pastor der 1762, pastor

i Ossjö, efter att hafwa blifwit kallad till fjerde profpredikant,

º 1771, tilltr. s. d. och erhöll transport hit 1780, genom re¬
kommendation af sin swäger Nils Swensson, som 1778 war

bondeständets talman. 1793 erhöll han prostetitel, blef 1800

prost i Bjära härad och lämnade denna befattning 1810. En¬

ligt Elmgren war han den gammal beskiedelig man, som med
trohet och slit wärdat de hønom anförtrodda hjordar.“ Han
har till stipendium för en theologie studiøsus donerat 200 rdr

rigs. Död 1 1817. — Gift med sin företrädares i Osfjö
enka Elisabeth Ring, som dog 1812 i sitt 86tte är. Barnlös.
10. Carl Löfgren, son af en smed i Annelöf, föddes
—

—
18),, 1774,
blef student i Lund 1794, i Greifswald 1797,

magister i Rostock s. d., prestwigd i Lund 12½ 1800, kollega
wid tyska skølan i Carløkrona 1806, reltor wid samma skola

och astonsängsprest wid tyska kyrkan derstädes 1807, tilltr. 1808,

pastor här 2) 1818, tilltr. s. K. Död 9, 1828. — Gift 1.
1808 med Anna Fredrika Kelch, d. 1810, köpmansdoner

frän Carlskrona. 2. 1810 med Maria Schjött, dotter af
prosten Gudmund S. i Qwidinge. Barn: Lowisa Fredrika,
f. 1811. — Helena Juliana, f. 1813. — Gudmund och
Jonas, twillingar, f. 1815; bäda dogo som med. phil. kandi¬
dater. — Alexander Christian, f. 1817. — Carl och

Agneta Sophia, twillingar f. 1821. — Elisabeth Chri¬

stina Gustawa, g. m. vice pastor G. A. C. Molin.
Lars Jakob, f. 1825, pastorsadjunkt.

11. Anders Rothe, son af en guldarbetare i Carls¬
krona och född der 2 1787, blef student 1803, vikarierande

lärare wid Skeppsgosseskolan i Carlskrona 1808, vice kollega

i Carlskrøna 1809, vice rektor wid Sölwesborgs skola s. d.,
prestwigd 27 1813, pastor här 7, 1829, tilltr. 1831. Död

19, 1833.
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12. Swen Möller, bondeson frän Errarp af Barkäkra

socken och född der 12½ 1786, blef student 1809, prestwigd i
Wexjö 1', 1811, vice kollega wid Ystads skola 1814—1816,

pastor här 29), 1834, tilltr. 1836, häradsprost 1844. Död “,
1846. —Gift med Maria Magdalena Kullberg, f. L’s..
1791, dotter af prosten der Carl K. i W. Karup och enka efter
prosten Raab i Förslöf. Barn: Nils Adolph Theodor, f.
1836.

13. Gustaf Sebastian Gahm, son af öfwerstlöjt¬

nanten wid amiralitetet J. F. Gahm och G. M. Cederfelt,

föddes i Carlskrona ' 1804, blef student 1821, prestwigd ⅓
1827, præbendekomminister i Lomma 1831, erhöll vicepastors¬

fullmagt 1833, blef pastor wid Wendes artilleri 1½, 1837,
pastor här 1848 ½, tilltr. 1849.

Kyrkoherdar i Bästad och Corekow.
Bästad förekommer som stad 1523 och synes dä warit jem¬

förlig med Helsingborg; under Christian III's tid räknades
Bästad ej mera bland städer.
1.

Ptolomæus Andreæ är den förste pä listan af

dem som Tyge Asmundsson ordinerat, och har alltsä 1560
eller 1651 blifwit prestwigd till pastor härstädes.
2. Marchus Christiernssen prestwigdes 1564 till

pastor här och war det ännu 1584. Märkligt är att swenska
psalmer sjungits i Torekow redan omkring 1580, säsom man

finner deraf att ett der begagnadt exemplar af danska psalm¬
boken har swenska psalmer inskrifna bredwid den tryckta texten

(Cronholm, Skänes pol. hist. II. 360).
3. Morten Andersen förekommer som pastor här

1618. Han skulle s. &. för sina häradsbröder referexa förhand¬

lingarna wid prestmötet, men gjorde det osammanhängande.
1622 war biskopen här för att visitera, men pastor uppgaf, att
folket rest till en marknad och kunde icke infinna sig till visita¬
tionen.
4. Rasmus Rasmusson Frijs, son af prosten
19*
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Rasmus Hansson i W. Karup, war troligen 1619 medhjelpare
hos pastor i Oderljunga och förekommer som pastor här 1630.
Han har dä aflämnat en uppgift om sina inkomster, hwilken

slutar sälunda: “Gud giffue ad den höye Offrighed vilde
haffue it naadigt Indseende thil saadan fattig och Ringe leylig¬
hedh och forhielpe naagit thil at föde fattig hustrue och börn

i denne thronge och haarde thid.“
5. Niels Jensen Helsingburgius uppgifwes haf¬

wa warit pastor här 5 är och dött ½ 1636 wid 42 ärs älder.

6. Jakob Söffrenssen Heslund blef enligt en

grafstensinskrift pastor här 1636. Han lefde ännu k 1667,
men dog förmodligen omkring ⅓ är derefter. 1648 klagade

han öfwer mycken fattigdøm. Hans hustru hette Karna Nils¬

dotter; deras son Söffren war pastor i Ossjö.
7. Söffren Finche, som förut predikat i Lemmeströ,
blef 29 1668 prestwigd till pastor härstädes. Enligt efterträ¬

darens uppgift byggde han en gärd för Torekow kyrkas medel
och fälde den sedan för egen räkning. Efter samme mans be¬
rättelse yttrade han under danska kriget, frän predikstolen, att

han wäl i flera är bedt för swenska kungen, men aldrig menat
det af hjertat, utan tänkt pä den danske. Kyrkoh. Swala til¬

lägger: Byfogden Ludewig bläste i horn med Presten i krigs¬

tiden och bragte kundskap till dansken.“ Bäde presten och by¬
fogden rymde till Danmark. Det berättas, att den förre der

fätt ett pastorat, men sedan blifwit degraderad till klockare och
slutligen för kyrkobuller fängslad, och skall han hafwa dött i

fängelset.
Sedan Finche öfwergifwit pastoratet, skulle det en tid skötas
af kyrkoh. i Ostra Karup herr Nils. Församlingen klagade
22,g 1680, att ldä höllos inga söndagspredikningar, utan allt

efter herr Nielses behag hwilken söcknedag han kunde komma,

som stundom ef skedde pä tre weckor; stundom utlyste han skrif¬
termäl, men excuserade sig dä han kom, att partier warit hos
honom, att han icke hade tid att predika, dock blifwit sittiandes

hos Mons Schierna“ (en af Bästads notabiliteter den tiden,

till yrket tullnär), “spelat kort och druckit intill andra dagen.“
Wid nämnda tid war Päl Larsson Aberg här och predikade.

I slutet af samma är bad han att fä blifwa qwar wid pasto¬
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ratet ätminstone nägon tid, att lhans flyckt icke mätte blifwa
om wintren, som Frälfaren sjælf häller för det härdaste, som

skall afbedjas.“ 1681 ⅔ förnyade han sin anhällan om Bä¬
stads pastorat (jfr. s. 166 och 259 f.) Brodde Paulin, swäger till
nyßnämnde Mons Schierna, sökte ocksä Bästads pastorat 1680.

8. Andreas Laurentii Swala, som torde warit

wermlänning, inskrefs som student i Lund 1669 och lär dä
redan warit pastor wid ett regemente frän Westergöthland, kom

hit som pastor 1, och predikade första gängen 1½ 1681 samt

inpastorerades“ af herr Rasmus i Karup. S. d. 2),, be¬

gärde han att blifwa befordrad till annan lägenhet; han upp¬
gifwer sig hafwa i Bästad lefwat af egna medel och föga fätt
af ldenna fattiga och härdnackade församlingen,“ nemligen af

Bästad 3 lam, 4 gäß, 10 trafwar räg och 10 trafwar korn,

samt af Torekow 1½ trafwe räg, 3 trafwar korn och 2 tun¬
nor sill, men ingen qwicktionde; wed mäste köpas och bonings¬

rum hyras; han föreslog, att den bortrymde fogdens hus blefwe
prestgärd. Swala dog pä hösten 1691. —Gift m. Katrina

Larsdotter Weibull; enligt prosten Lacanders i Ystad bref

wille de 1688 wigas utan förutgängen högtidlig trolofning,

hwilket konsistorium biföll, pä det att Swala ej mätte beswäras
med twä refor till Ystad. Katrina W. hade warit gift en gäng

förut. Hon blef ⅓, 1693 förlofwad med Swen Faxell,
som warit nädärsprest här och dog kort efter förlofningen säsom
prest pä konvoyfartyget Estland. Han war son af komministern

Christopher F. i Kila i Wermland, blef student i Lund 1686

och prestwigdes Y, 1691. Katrina W. dog 1695.
—
9. Arendt Pedersson Brandenburgh 1692¬

1693; se wid Söfde. Angäende hans ämbetsförwaltning i

Bästad är endast kändt, att han 1692 instämdes till prestmötet,
derföre att han icke widtagit nägra ätgärder för att bortskaffa
ett beläte, med hwilket widskepelse bedrefs i Torekow, enligt

hwad upplyst blifwit wid biskopsvisitation s. d.
10. Samuel Lunnæus war född 2 1657 i Halm¬

stad; fadren Andreas Bonde war dä garnisonsprest derstädes,
sedan pastor i Femsjö i Smäland; modren hette Christina

Wirchnæa. — Han blef student i Upsala 1679, magister 1688,
kallades 1692 till hofprest af kgl. rädet grefwe Pontus Fredrik
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DelaGardie, blef pastor här 2½, 1693 och prestwigdes dertill
i Stockholm.“, s. ä. af biskopen i Skara Petrus Rudbeck samt

introducerades I 1694 af prosten Gemzæus i N. Wram. Han
hade anfeende säsom en kunskapad och habil man, responderade
wid prestmöte 1695, hade 1696 uppdrag att inskallera kyrkoh.

Tulin i W. Karup och blef l 1699 prost i N. Asbo och
Bjära häradet. Han gjorde swärigheter wid att mottaga denna

tjenst, dels emedan han bodde sä aflägse frän Lund, dels eme¬
dan hans kyrkor woro sä längt frän hwarandra belägna, att

han nödgades understundom qwarstanna i annexen mellan helg¬
dagarna, dels ock emedan sisktionden mest uppbars wid prest¬
mötestiden; dä konsistorium härpä i en smickrande skrifwelse

yttrade, att han icke behöfde hwarje är insinna sig till prestmötet
och att man i anfeende till hans gode qualiteter önskade att
han blefwe prost, sä kunde han ej neka att mottaga det etbjndna

förtroendet. Ocksä synes han genom nitisk werksamhet hafwa
rättwisat det. Wid visitationerna tog han noggrann kännedom

om tillständet i församlingarna och beifrade allwarsamt rädande
oordningar. 1701 D anmälde han för konsistorium allehanda

oskick, för hwars hämmande kronobetjeningens ätgärd förgäfwes

blifwit begärd, nemligen 1. att isynuerhet i Hjernærps pastorat,
men äfwen annorstädes, nästan ingen menniska kom in i kyrkan

förrän predikan war begynt; förut lägo de pä kyrkowallen eller

sutto inne i husen wid öl, tobak och onödigt fnack, och sä snart
predikan war slutad gingo de äter ut; 2. i Fagerhult och flere

socknar i N. Asbo härad wille brudfolk nödwändigt hafwa
trumslagare och bullersamma spelmän med i kyrkan, hwarigenom

andakten stördes; 3. främmande, Lofta med öl och brännwin

fyllde,“ tiggare sutto för kyrkodörrarna och sjöngo otuktiga och

förargliga wisor nästan under hela gudstjensten, hindrade an¬
dakten och afhöllo somliga frän kyrkan; 4. mänga ställde sina
timmeräckor pä söndagarna och kommo pä ett halft är icke i

kyrkan; 5. till fjerdingsmän togos lösa och liderliga sällar,

hwilka oordentligt skötte sina göromäl; 6. i Oderljunga stodo
män och qwinnor om hwarannan i bänkarna, hwilket oaktadt

skedda päminnelser ej rättades; 7. pä flera ställen sjöng ingen
mer än klockaren, och flere klockare woro sä okunnige, att de
endast kände nägra fä psalmmelodier, sä att man icke kunde
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wälja psalmer lämpliga för evangeliet; med anledning häraf
hemställdes huruwida desse klockare icke borde has nägon skick¬
ligare ämbetsbroder, t. ex. den i Riseberga, öfwa sig i choral¬

säng; 8. i de flesta socknar fanns ingen färskild brudeskrud,
hwilket hade den päfölid, att de, som i förtid lätit sig häfda,
ej wille plikta, föregifwande att de ej mißbrukat kyska brudgrs

skrud, enär ingen brudkrong fanns att tillgä. 1793 anmälde

L., att mänga personer, hwilka af presterna för okunnighet ej
kunde admitteras till nattwarden, swarade, att de icke lärde
mera än de förut kunde, antingen presten war nöjd med deras
kunskap eller ej; han önskade att sädana motwilliga menniskor

häktades, säsom brukligt war i Smäland. Afwen frägade L.
om icke sockenskolmästaren borde fä plats i klockarebänken, dä
bönderna ej lämnade honom plats i sina bänkar, och om han

ej borde följa skolgossarna till kyrkan samt under gudstjensten

afhälla dem frän stim och orølighet. Wid flera tillfällen fla¬
gade L. öfwer kronobetjeningen, som tycktes hafwa för afsigt

att genom tidsutdrägt uttrötta rättssökande. 1707 blef L. under
en sjukdom sinnesswag och försökte att lgöra sig skada med

swäre sting af en knif.“ Underligt är, att denna sinnesswag¬
het ej hindrade kyrkoh. Warbergh att meddela hønom nattwar¬
den. Wid detta tillfälle vföll L. i blotta skjortan pä sina=hara

knän och uppgaf helt gudeligen och botfärdeligen sig hafwa

haft oloflig sammangäng med sin piga under ältenskapstöfte,“
amt afhändt Torekows kyrka betydliga medel. Undersökning

hölls med anledning häraf af prosten Höllingh och kyrkoh. Ny¬

kiörck frän Höja, och klockaren, som lär utspridt Lunnæi bekän¬
nelse, älades att vakta sig för att utsprida nägot ogrundadt och

som kunde lända prosten Lunnæo till gravamen.“ Hans bror,

kyrkoherden i Haßlöf Daniel L., anhöll, att kronobefallnings¬
mannen Boman mätte jemte nämndemän undersöka hwad waror

och husgerädssaker funnes i Lunnæi hus, emedan de annars

torde wara under liten säkerhet. L. blef bäde af konsistorium
och af hofrätten frikallad frän allt answar för sjelfmordsförsöket

och de förseelser, som han sjælf bekänt, med förklaring att pi
hans under yrsel fällda utlätelser kunde intet afseende fästas. L.
blef sedan frisk och kom till sans igen, dock wägade han icke

mera predika. Död 27, 1708. Biskop Steuchius höll likpre¬
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dikan öfwer honom, med parasceve Luc. 6: 37, exordium 1

Joh. 3. 20 och text Uppenb. 3: 8, 9, 10. I predikan talas
mycket om samwetsängslan säsom härrörande dels af satans

frestelser, dels af en naturlig disposition till melancholiska tan¬
kar, dels af mycket sittjande och nattwakande, som förderfwar

blodet o. s. w.

11. Jöns Arsenius, säkert prestson frän Kerrstorp af
Oxie härad, föddes omkr. 1672, prestwigdes 2, 1703 till
nädärsprest i Kropp, war sedan i Hellestad och kom 1707 hit

säsom vice pastor. Prosten Lunnæus berömde bäde A. och hans

hustru för deras omsorg om honom under hans sjukdom. 1708
i Nowember föreslogs A. till pastor härstädes och utnämndes
19, 1710. Konsistorium skref 2½ 1711 till vice guvernören

Skytte, att kyrkoherden Arsenius anmält, hurusom kapten Gyl¬
lenskepp welat intala församlingen, att man, för att förekomma

pestsmitta, skulle wrida eld af ekträd, sedan all annan eld blif¬

wit släckt; dä pastor ej welat läta släcka elden i sitt hus, hade
styrmannen Päl Stjerna jemte twä ryttare, twä af rökwakten

och en annan person kommit till prestgärden och släckt elden pä

spiseln, hwarefter de i tullnären Iakob Stjernas hus wridit

frän kl. 3 e. m. till kl. 8 pä aftonen, utan att fä nägon eld
af ekträden; pastor, som ansett detta ’stinka af widskepelse,“

hade följande söndag i predikan warnat deremot, hwarpä Ja¬
kob Stjerna ställt sig emot honom pä kyrkogärden och tagit för¬

samlingen till wittne pä det som i predikan blifwit sagdt, samt
sedan jemte twänne sina bröder kommit till prestgärden och for¬
drat förklaring, hwarefter stenar blifwit inkastäde genom fön¬

stren. Prosten Warbergh anmälde 1717, att Arsenius icke wid
döpelsen tog barnet, utan enligt dansk sed lät den hustrun, som

frambar barnet, hälla det; W. hade wid ett tillfälligt besök i
Bästad fätt se det och anmärkt det för A., som frägat om W.
kommit för att spionera pä honom och om han ej förstod sitt

ämbete sä wäl som W. m. m. A. erhöll sednare prostetitel.

Död 26, 1748. — Gift I, 1708 i Helsingborg med Chri¬

stina Brander som dog ° 1750; att hon i likpredikan
öfwer sonen, prosten A. i Riseberga, kallas Troilia är säkert
orätt, men hon torde warit beslägtad med prosten Troilius i

Helsingborg. Barn: Engela Katrina, f. 1709, d. 1710.
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Hans, f. 1711. — Jöns, f. 1713, d. 1714. — Engela
Gunborg, f. 1716, d. 1718. — Jöns, f. 1717, d. 1743.

Zacharias, f. 1719, d. s. d. — Samuel, prost i Riseberga.
Zacharias, past. i Tryde. — Erik, f. 1726.
12. Petrus Hindh, född omkring 1692, blef student

1713, prestwigdes ⅓ 1722 och blef s. ä. konrektor wid en skola

i Carlskrona. 1726 reste han till Stockholm och skall s. ä. sökt
att genom konservation komma i besittning af Kolbecks pastorat

i Westeräs stift. Sedan blef han hofprest först hos riksrädet

Tessin och sedan hos riksrädet och akademikanslern Gyllenborg,

men berättas hafwa afsagt sig denna befattning, dä han ej sick
bo i det grefliga huset. Som H. war känd för mindre hed¬

rande uppförande, har han troligen i anledning deraf mäst
lämna sin plats. Han skall derefter förwärfwat sitt uppehälle

medelst advokatyr och predikande. 1739 klagade han hos K. M.,
att han ingen befordran wunnit; i sin deröfwer afgifna förkla¬

ring yttrade konsistorium, att han 1725 blifwit angifwen och
lagförd för lägersmäl med en person, ät hwilken han ocksä med¬
delat ett falskt bewis, att dermed komma öfwer till Oland, för

hwilka förseelser han säkert icke kunnat undgä lagligt answar,
om icke käranden försummat att beswära sig öfwer Kämners¬

rättens felaktiga utslag. Sedan H. mänga är warit utan nä¬

gon wiß presterlig tjenstgöring, blef han pastor härstädes 7
1750. Han war en kitslig och trätgirig menniska samt lefde
i oenighet med sina ähörare. Med S. Arsenius (se pag. 214),

som wid hans hitkomst hade klockarelägenheten härstädes, blef
han genast sä mißnöjd, att han icke wille läta honom predika;

han pästod ock att mißnöjet med A. delades af mänga i bäda
församlingarna, hwilka Legde djupare insigt.“ Dä prosten Bot¬

sacc 1757 skulle hälla visitation i Bästad, reste bäde H. och

hans adjunkt bort. Visitation hölls likwäl, och mänga äm¬
betsförseelser angäfwos mot H., hwilka kommo under lagligt

skärskädande, men saken blef icke utagerad i Hes lifstid. Död

1762.

Gift 1, 1750 m. Elisabeth Albin, dotter

af prosten Nils A. i Hjortsberga och enka efter kyrkoh. Wul¬

fram i Sölwesborg; hon dog i Womb 1776.
13. Anders Backman, son af kyrkoherden Anders

B. och Hedwig Stählbom, föddes pä Aland 2/, 1729, blef
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student i Abo 2½ 1748, prestwigd 7. 1754, magister f. d.,
viee pastor wid lifgardet 1760, pastor här ¾, 1763, tilltr.
1764. och responderade wid prestmöte 1767. Konsistorium an¬

modade 1775 prosten Ingelgren att inquirera angäende en in¬
kommen anmälan, att B. *, s. d. “i tillämpningen af predi¬

kan och efter Fader wär utöst grufweliga förbannelser.“ B.
erhöll prostetitel 1792. Han sökte att fä Hofs socken säsom
anner lagd till Bästad, hwilket afslogs. 1801 sökte han We¬

stra Karups pastorat och anförde, dä han ingaf sin ansökning,
att han haft den näden att i sal. konung Adolph Fredriks egna
händer genom excellensen Axel Fersens bemedlande öfwerlämna

SSherlocks lagliga förhör öfwer Jesu uppständelses wittnen,

som han frän engelskan öfwersatt; detta hade konungen sä nä¬
digt upptagit, att han kort derefter utnämnt B. till Bästads
pastorat, som han “dä alldeles intet kände, mera än att det

hörde till det herrliga och ljufliga Skäne.“ Derefter hade han

insunnit sig hos biskop Engeström, och dä han anmält sig icke
hafwa tagit pastoralexamen, hade denne “salige Herren“ yttrat:
(Sedan Kungen gjort Er till pastor, ni ock warit vice pastor

wid Deß eget lifgarde äfwen under sjelfwa kriget, sä behöfwes
ingen pastoralexamen för Er mera, mens partes wid ett prest¬
möte skolen=Iefät innan kort, och de skola gälla nog sä mycket

i denna delen som nägon examen pastorale. Lycka tilll Gud
wälsigne Erl men ni har icke räkat rätt. Bästad är för dä¬

ligt och litet för Er, som egde en sädan styrka“ m. m.; derpä

hade B. responderat wid prestmöte under Muncks presidium;
slutligen yttrades: Udenne Herrens ynnest har ock alltsedan i
mänga mina bedröfwelser warit mig ett himmelskt beskydd, helst

jag war en fattig, förtryckt främling. Mätte Han nu icke i
begges wära grä här öfwergifwa mig; men dertill är hans

hjerta för stort och ädelt. Lofwad ware Gudl likasä alla de
andra mina Herrar Förmäns hjertan. Wälsignade ewigt i B.

blef jemte Christian Wählin (sedermera domprost) och W. Faxe

(sedan biskop) uppförd pä förslaget, men I. Sommar (sedan
prost i Häslöf) anförde beswär öfwer detsamma, och K. M.
resolverade att, dä till ifrägawarande pastorat, ett bland de

största i stiftet, män med utmärkt lärdom borde föresläs och dä

ej bløtt Wählin och Faxe, utan äfwen Sommar, ädagalagt lär¬
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dom, sä borde denne med Backmans nieslutande ä förslaget

uppföras. B. hade 1806 förordnande att wid søckenstämma

inhemta Barkäkra och Rebbelberga församlingars yttrande an¬

gäende major Stjernswärds ansökning om patronrätt till detta

pastorat. Dä han i anseende till sjuklighet ej kunde fullgöra
uppdraget, skref han till Stjernswärd, som han kallade “Rädige
Herre,“ och beklagade, att han nödgats Luppdraga detta kära
mälet“ ät annan person; derjemte skref han ock till doktor Kull¬

berg i W. Karup och anmodade honom att hälla den ut¬

lysta sockenstämman samt derwid Apä allt sätt understödja“

Stjernswärds önskan. Kullberg förfrägade sig i konsistorium,
om han kunde mottaga Backmans uppdrag; han anfäg sig icke

kunna uppläfa dennes bref säsom bemyndigande att hälla soc¬

kenstämman, enär B. “gjort sig till ena partens advokat, dä
stämmans ordförande børde wara opartisk.“ B. dog 28, 1811.
Gift 1. m. Christina Qwist, som dog + 1777 i en

älder af 44 är och 8 mänader. Barn: Hedwig Ulrika, f.
1765, d. 1766. — Carl Daniel Adolph, f. och d. 1766.

Ulrika Sophia, f. och d. 1767. — Christina Maria,

f. 1768, d. 1769. — Fredrik Alexander, f. och d. 1769.
—

Gustaf, f. 1771. — Carl, f. och d. 1773. — Jan Is¬

rael, f. 1775. 2. 1777 m. Maria Dorothea Hensigen,
köpmansdotter frän Stockholm, d. ½, 1805 wid 52 ärs älder.

Barn: Maria Christina, f. och d. 1778. — Jan Olof,

f. 1779. — Gabriel, f. 1780, d. 1781. — Maria Chri¬

stina, g. m. efterträdaren. — Emanuel, f. 1784, d. 1805.
Hedvig Lovisa, f. 1786. —Anna Margreta, f. och
d. 1788.— Adolph Fredrik, f. 1789.— Anna Margreta,

f. 1791, d. 1792. — Andreas Olaus, f. 1798, d. 1809.
3. m. Katrina (tillnamnet ej kändt). Barn: Anna Ka¬

trina, f. 1809.
14. Wilhelm Fast 1813—1835; se wid Förslöf sid.
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15. Johan Gustaf Silfwerstrand, son af en

kronobagare och född i Stockholm 26), 1792, blef student 1810,
prestwigd 1,, 1815, pastor här 1 1834, tilltr. 1835. Död

27. 1841. — Gift med Sophia Wiebe, dotter af prosten
Carl Peter W. i Billeberga.
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16. Olof Horster, son af hemmansegaren Iöns Hans¬

son och deß hustru Magnild Swensdotter i Horsaryd af Asa¬

rums församling och född derstädes 7 1800, blef student
1824, prestwigd i Upsala 1 1828, huspred. hos amiralen
Claes Ad. Wachtmeister s. ä., tjenstgjorde wid Maria Magda¬

lena och Ulrika Eleonora församlingar i Stockholm 1830—1837
och wid borgerskapets Enkhus 1837, war tillf. bataljonspred.

wid flottan 1839 och 1840, blef 1este lärare wid sjömannasäll¬
11
skapets skola i Stockholm s. d., pastor här 1842
½, tilltr.

1843.

Gift “ 1843 med Sophia Ulrika Blachet, dotter af
kronobokhällaren wid jern= och metallwägen i Stockholm I. L.
Blachet och Magdal. Bodell.

Westra Göinge härad.
(Bäda Göinge häraderna utgjorde ett kontrakt till är 1722.)

Prostar.
Gammel “Dægen i Gjönge herred“ 1460.

Jens Nielsen i Hjersäs 1526.
Niels Pedersen i Mällby 1537.
Morten Andersön i Winslöf 1548.

Bertil Söffrensen i deo 1557.

Swen Cob i deo 1584, 1600.

Zacharias Bertilsen i Broby 1607—1615.
Jens Lauritzen i Brönnestad 1615—1625.
Niels Pederssen i Mällby 1625—1644.

Peder Christensen i Finja 1644—1646.

Hans Winslöff i Ousby 1646—1649.
Jakob Colding i Winslöf 1649—1651.

Christen Willomssen i Finja 1651—1666.

Söffren Hansen i Färlöf 1666—1669.

Hans Andersen i Winslöf 1669—1674.
Christen Carstensen i Finja 1674—1681.

David Möllenstedt i Mällby 1681—1684.

Nicolaus Erman i deo 1685—1710.

Petrus Thomæus i Ousby 1711—1721.
Olaus Unæus i Stoby 1722—1729.
Nicolaus Hellman i Mällby 1729—1752.

Christian Gadd i Wankifwa 1752—1754.

Hans Billing i Wisseltofta 1754—1762.
Carl Kröger i Winslöf 1762—1773.

Magnus Gabriel Wilskman i Onestad 1773—1787.
Ebbe Bring i Brönnestad 1788—1791.

Swen Pridbjörn Segerwall i Sörby 1791—1792.

Johan Koræn i Wankifwa 1792—1802.
Johan Georg Brandt i Akarp 1802—1805.

Jeppa Collin i Onestad 1805—1820.
Peter Julius Appelberg i Winslöf 1820—1830.

Jonas Peter Söderberg i Brönnestad 1830—1845.
Wilhelm Wahlqwist i Wisseltofta 1845.
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Lyrkoherdar i Onestad.
* i 1k

1. Jörgen Andersen, med tillnamnet Agricola,
eller Woll, skall warit frän Läland och blifwit pastor här

1585. En ny predikstol uppfattes i kyrkan 1593. Efter bisko¬

pens anmälan tillät konungen 1618, att herr Jörgen sick sin

son till medhjelpare. Död i April 1619.
2. Björn Bengtsson, son af pastorn i Hällaryd

Bengt Hansson, gick i Helsingborgs skola, blef student 1617
och pastor härstädes 1 1620. Han war närwarande wid

kyrkoinwigningen i Christianstad 1628. För swenskarnas siendt¬

liga öfwerfall mäste han 1645 fly till nämnde stad. Söndagen
Septuagesima 164 blef han sjuk, under det han förrättade al¬

tartjensten i kyrkan, och dog 14 dagar derefter J s. A. — Gift
1620 m. Margreta Christensdøtter, som öfwenlefde ho¬
nom. De hade flera barn, om hwilka man icke ens känner
namnen.

3.

Nills Everdtsön Helman prestwigdes till pa¬

stor härstädes 27 1647 och omnämnes 1657. Han begärde

1651 att i anseende till pastoratets ringhet erhälla transport
till S. Rörum, Hans enka Metta blef 1669 gist med pastorn

i Wanstad Nils Jönsson.

4. Mogens Pedersen upptages som pastor härstädes
i denna ordning uti Rönb. Samll.
5. Mäns Bärtilson Aqvilon, son af prosten Ber¬

til Knutsson i Löderup, blef efter dimission frän Lunds skola

student 1653 och kallades 1662 till Arrie pastorat, men ankla¬
gades “for nogle poster, som hand schal haffue beganget oc for
mycket giort at bringe sigh till kallet.“ Biskop Winstrup ansäg
anklagelsen böra lämnas utan afseende, men medgaf att om

ifrägawarande ⅓poster kunde befindis sandferdeligen andragne,
wore de Lutilbörlige och kunde hannem icke gotgjöris.“ Mäns

Bertelsen mäste afstä frän pastoratet, (jfr. II. 63.) men erhöll
1664 kungligt promotorial till befordran och prestwigdes 2½
1668 till pastor härstädes. Han anklagades 1686 att. hafwa

försummat att besöka en sjuk, som dog utav kommunion; dom¬
kapitlet fann att han i detta mül war oskyldig och uppdrog At
häradsprosten att derom underrätta församlingen. 1687 begärde
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herr Mäns, att en af hans söner mätte fä uppbära klockarelö¬
nen och läta tjensten bestridas af en infomator eller nägon
annan. 1697 tillkännagaf han för domkapitlet att han hade

5 söner, hwilka han wille hälla till boken och af hwilka twä
woro studenter, samt anhöll att desse mätte antingen er¬

hälla fri køst pä kommunitetet, eller ock ätnjuta waxkjusmed¬
len af Onestads socken. En af dessa söner, studenten Fredrik

Aqvilonius, wille mot fadrens wilja gifta sig med Katrina
Eketrä, som han “förnedrat.“ Domkapitlet anmodade hä¬

radshöfding Antkarsträhle att förhindra deras sammanlefnad,
tills saken blefwe afgjord. Wid prestmöte 1699 tilläts äkten¬

skapets fullbordan, Lefter fadren intet synnerligit skäl hade
att det förhindra.“ En af Mäns Bertelssons söner blef kloc¬
kare härstädes. I Onestads kyrka fanns 1699 ett positiv, och
pastor hade antagit en son af organisten i Christianstad till

att spela wid gudstjensterna. Denne befanns lika litet skic¬

kelig dertill som den der aldrig rört wid ett klaver; dock sick

han fortfara ett holft är pä fadrens enträgna bön och försäk¬
fran, att han med hwarje wecka skulle blifwa bättre. En del

förnämt folk i socknen förklarade att de icke kunde gä i kyrkan,
emedan de icke “gittade höra det illaka broml utan melodi.“
Dä pastor derefter tillfade ynglingen, att han icke behöfde in¬

sinna sig om söndagarna för att spela, kom han litwäl och bröt
upp läset till positivet, hwaröfwer pastor säg sig twungen att

klaga. Herr Mäns dog ½, 1708. En hans dotter war gift

med komministern härstädes Päl Friis, och hans son war tro¬

ligen Barthold A., som blef student 1695.
6. Andreas Gemzæus, son af kyrkoh. Olof G. i

Hör, föddes 1682, blef student 1696 och prestwigdes 2½, 1707
till biträde ät pastor i Ousby. Följande äret disputerade han
pro gradu, men promoverades först 1719. Under skänska kni¬

get tjenade han de swenska generalerna säsom kunskapare och
budbärare, och det berättas att hans tjenster warit sä wigtiga,

att Magnus Stenbock i glädjen öfwer segren wid Helsingborg
druckit brovsskäl med honom och kyßt honom, ja att sestnämnde
hedersbewisning wederfarits honom äfwen af grefwinnan Sten¬

bock. Det förtäljes ocksä att G. pä en af sina budbärarefärder

blifwit af danskarna tillfängatagen och mißhandlad, sä att han
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deraf warit halt i all sin äterstäende lifstid; men brefwet, som

han medförde, hade han uppätit sä snart han märkte danskar¬

nas annalkande. Huruwida dessa berättelser äro historiska,
mä lämnas derhän. Sjelf yttrar han i ett bland domkapitlets

handlingar förwaradt bref af är 1736, att han i sitk tionde är

fätt skada i ena foten. Han war 1710 i fräga till Röke pa¬

storat, kom s. A. pä hösten hit som vakansprest, utnämndes 1711
af K. M. till pastor härstädes och installerades 2 sönd. e. Trin.

1712. Denna befordran synes icke hafwa anstätt G., ty han
önskade att i stället fä Ifwetofta pastorat, eller att byta med

stadskomministern Electrin i Malmö. Wid prostvisitation 1733
war det enligt protokollet den glädje att höra huru wäl för¬

samlingen kunde läsa. S. ä. anmälde Gärs härads prester¬

skap ben oanständig handel, som pastoren i Onestad ingädt med
nägra ständspersoner angäende hans prästeaccidentier,“ och an¬

höllo att ifrägawarande kontrakt mätte upphäfwas och G. till¬
börligen näpsas för sitt ofog. Prosten i O. Göinge härad

(dit Onestad dä räknades) mäste förklara sig, hwarföre han

icke anmält saken. Gemzæus försäkrade sig hafwa warit okun¬

nig om att sädana accorder woro förbjudna och uppgaf sig
hafwa för 200 daler upplätit högtidsoffren och andra offer
ät kronøbefallningsmannen Pihlman, för att öfwertyga honom
om dessa inkomsters ringhet; dock hade P. aldrig stätt wid al¬

taret och uppburit offret. Det ansägs den tiden för Lefter¬

tänkligt“ att bortarrendera presträttigheter, emedan derigenom
“tillfälle lätteligen gäfwes wederbörandom att anfäkta präster¬

nas förmoner,“ säsom det heter i ärkebiskop Jöns Steuchs bref
à Cleri Comitialis wägnar 1731. Lunds domkapitel yttrade

sig sammalunda om Gemzæi ofwannämnde kontrakt med Pihl¬
man, med det utan twifwel riktiga tillägget, att presteständet

kunde lgenom sädan handel sättjas uti bläme.“ Redan 1711

hade G. en twist angäende presträttigheter, och äfwen seder¬
mera war han wid tinget i och för dylika twister. Atskilliga

inom församlingarna klagade, att prestämbetet sköttes wärdslöst,
och anhöllo att fä begagna annan prest säsom skriftefader. Med
anledning af sädana klagomäl insände G. 1736 till domkapit¬

let ett predikokoncept, hwilket förwaras bland domkapitlets hand¬

lingar; mot detsamma befanns intet wara att anmärka. G.
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begärde s. ä. att slippa hafwa presterligt biträde, hwilket dock
icke bewiljades. Detta synes antyda, att hans förhällande icke

warit klanderfritt. Hans komminister, P. Cronander (sedan

pastor i Cimbrishamn), tyckes likwäl gifwit anledningar nog
till mißbelätenhet och icke mindre än G. warit orfak till owän¬

skapen dem emellan. C. klagade 1738 öfwer kosthället i prest¬
gärden samt uppgaf att G. wärdslöst bestridde förhör och an¬

dra ämbetsgöromäl, hwilka han likwäl icke wille tilläta C. att

förrätta. G. blef s. ä. stämd derföre att han skulle hafwa er¬
känt, att en numera afliden person pä hans begäran flyttat ett

rägängsmärke för att utwidga prestgärdsegorna. Den engäng
bilagda oenigheten mellan G. och komministern. utbröt änyo

1739, dä den sednare ⅓; angaf i domkapitlet, att G. Lwid

salig Cornett Ridderschiölds begrafning icke läst Fader wär och
wälsignelsen, ehuru det wore ’straffbart för en prest att läta

en samlad menighet säsom Wälb. Herr Capitainen Bildstein,

Herr Lieutenanten Lundberg, kyrkoherden Ivar Blanxius m. fl.
gä ifrän sig utan wälsignelse och Fader wär;“ widare att G.

1. sagt sig wilja hänga samwetet pä spiken, 2. lärt att hednin¬

gar kunna blifwa saliga, 3. uppenbarligen predikat och discur¬
rerat om de fördömdas äterlösning frän helwetet, 4. nekat en

Gud wara till, med pästäende att Guds försyn wore i pungen,
5. nekat den helige Andes werkan och medarbetande i bönen,

Ordet och predikoämbetet, “med flera exorbitantier.“ Gemzæus
genmälde, att biskop Linnerius icke läst Fader wär och wälsig¬

nelsen, dä han begrof prof. Ihres son, som biskop Papke bar

till jorden; att han icke förstod uttrycket: hänga samwetet pä

spiken; att han med stöd af Joh. 3: 3, 17: 3 och Apostlag. 4:
12 städse lärt att extra ecclesiam veram et sanctam nulla
salus speranda; att han med en hederlig kyrkoherdes witines¬

börd kunde intyga sig hafwa “förswarat och med dictis cano¬

nicis bewisat ingen de fördömdas förloßning frän helwetet
wara möjlig; att han om Guds försyn alltid lärt i enlighet

med biskop Rydelii synodaldisputation öfwer denna artikel;
slutligen hänwisade han till Calovius, säsom den der utta¬
lat de äsigter, hwilka G. hyste angäende den helige Andes
werkan, och hwilka äfwen kunde uppwisas i de af honom 1711

utgifna 2 böndagspredikningar. Deßutom pästod G., att Cro¬
IV.

20
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nander i sina predikningar brukat otjenliga utlätelser om pre¬

ster, som äro “tingstutar,“ Lbära räfswansen pä predikstolen“
m. m., hwilket skulle syfta pä Gemzæus. Uti allt detta fram¬

stär G. icke som en narr, säsom man är wan att tänka sig ho¬
nom med anledning af de mänga anekdoterna om =Onestads
prest.“ Ocksä hafwa personer, hwilka lefwat icke sä längt efter

hans tid, t. ex. prosten Collin i Onestad och prosten S. Rön¬
beck i Gärdstänga, uti efterlämnade anteckningar yttrat, att han

haft mänga goda och aktningswärda egenskaper. Han beskrif¬
wes säsom en kunnig och hederlig man, mycket godhjertad och

utan allt mißtroende till dem, hwilka ställde sig säsom hans
wänner. Twä af dessa, den förutnämnde Pihlman och en

landskamrer Brandt, skola hafwa utspridt mänga historier om

honom. Utan twifwel har han warit föremäl för deras gyckel.
Han berättas aldrig hafwa smakat brännwin, men deremot gerna

spelat kort och alltid med förlust. Detta tyckte hans gumma
icke om, och han skall stundom wid äterkomsten frän sina spel¬

sällskaper fätt wänta länge pä att blifwa insläppt. En lik¬
predikan, som tillskrifwes G. och som i flera, troligen icke di¬

plomatiskt noggranna, uppteckningar förefinnes, har mähända
ursprungligen till innehället icke warit löjligare än mängen
annan homiletisk produkt frän den tiden; beryktad har den utan

twifwel blifwit äfwen för Gemzæi egna och löjliga uttal. Ett

stilprof ur denna predikan mä anföras sä som G. skall hafwa
uttalat orden: 'Iag är anmotater af feterpörande att tala nä¬

kra ord för eder, mine färte ähörare och Hönestads församlinks

Letamöter, om thenne fär salike och nu hos Gud afsomnade

Proder, manhaftike Tumpetaren Häkan Tapp, och har jak för¬

ortnat till liktext thessa ord: Pasunaröst skall icke mera hört
farda i tik. —

Han gick här i werlten met en kam¬

mal plä rock och ett par tälika pruna pöxor, men nu är han

klätter i sita, sita kläder och har palmer i sina hänter. Ack,
hwat ni skolen kapa, när ni fär se thenna fär afsomnate tum¬

petare i en sätan herrlikhet. Tä skolen ni rifa eter pak örat
och säga: Wi wilje gerna höra tik pläsa pä tumpet, men han

skall swara och säga: inken pasunaröst skall hört farda. Tä
skolen ni kräta och jemra eter, att ni gick pä kroken, när Pro¬
der Tapp pläste, och icke wille höra när han pasunade pä sin
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tumpet. Nu är han tumpetare i himmelen, och pläser aldrig
mer för Hönestads Pönter.“ G. delade den i biskop Linnerii

tid wanliga äsigten om mutors loflighet, säsom man sinner af

ett hans bref till domkapitlets notarie, hwari han lofmar denne,

om en wiß Cronman kunde blifwa klockare, den diseretion af
3 riksdaler, förutan apart en gäfwa till biskopen, och mehra

förmähr han intet.“ Wid biskopswalet 1715 röstade G. ensam
pä biskop Swedberg. Död 7 1758. — Gift m. Anna Ce¬

cilia Wankif, dotter af kyrkoh. Petrus W. i Köpinge. Twä

deras söner omtalas, nemligen Peter, f. 1720, d. 1797, mi¬
litär, med namnet Gemzell, och Fredrik Elias, kronobefall¬
ningsman, samt en dotter, Anna Hedwig, g. m. prosten I.
Nordell i Ljung af Linköpings stift.
7.Gabriel Magnus Wilskman, son af kyrkoh.

Lars W. i Raflunda och född der 1, 1716, genomgick Skara

gymnasium, blef student 1735, magister 1742, prestwigd 29 s.
k. till tjenstgöring i Stoby. 1747 rädde mellan honom och
prosten Lyckä derstädes en sä swär oenighet, att L. ej mera wille

begagna hans biträde De klagomäl som af L. anfördes i dom¬

kapitlet blefwo 1748 hänwista till werldslig rätt. Han pästod
att W. 1. war af en högsint anda och umgicks med listighet
och bedrägeris spel, 2. att ingen utan tro och religion kunde
wisa sig wärre äu W., som war lik en bitande hund, 3, att

W. fätt 50 dal. semt för det han skulle stämpla ondt mot Lyckk,
4. att W. war af ett oförskämdt sinne och brukat dyra edeliga
contestationer, 5. att W. welat skada L. till lif och helsa samt

war af högmod och arghet sä intagen, att Guds ande hos ho¬
nom intet mera fann rum, 6. att W. uti mänga predikningar
uppräknat nästan alla willfarande lärosatser, som de nya swär¬

mare tillgifne äro, säsom de fördömdes förloßning ur helwetet,
att den timliga döden wore intet syndastraff och att Christus

icke pä nägot sätt wetat, när den yttersta dagen skall inträffa,
7. att W. wid barndop lagt handen pä barnets bröst och wid

kommunion icke följt handboken, 8. att W. brukat swära för¬

bannelser pä predikstolen och lämpat dem pä Lyckd, 9. att W.
sagt sig skola uppröra folket i församlingen och slutligen 10.
att W. lockat Les dotter att rymma frän föräldrarna, under fö¬

regifwande att han wille hafwa henne till hustru. Lyckäs
290
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kända trätlystnad gör det sannolikt, att de werkliga anlednin¬

garna till dessa anklagelser warit obetydliga; de synas ocksä
icke hafwa ledt till nägot resultat. W. sökte 1756 Stoby pa¬
storat och anhöll att biskopen och domkapitlet wille icke blott
uppföra honom pä förslaget, utan ock Lwidare räcka honom sin

aldrakraftigaste hjelpehand till ändamälets winnande,“ icke för

hans meriters skull, utan af gunst och näd. Det heter widare
i skrifwelsen härom: “The wördnadsfulla intryck af ärkänsla,

som jag i hela min lifstid skal behälla i mitt hjerta i anse¬
ende till den gunst, hwarmed jag warit och än warder hugnad,

skola blifwa sä mycket djupare fästade i mitt hjerta, som jag
räknar det för en nöjsam skyldighet att oafläteligen ligga neder

i stoftet med mina förböner inför thet högsta himlamajestätet,
Thet täcktes bekröna Högw. Herr Doct., Biskopen och Procanzl.

samt Högw. Herr Doct. och Domprosten och Herrar Theol.

Professorer med en ewärdelig sällhet och wälgäng“ m. m. W.
wann icke den gängen sin önskan, men blef 2½, 1760 pastor

härstädes. Wid prestmöte 1763 war han respondens och pre¬
siderade 1764 wid enahanda tillfälle för en afhandling, förfat¬
tad af prosten Angelin i Lund, som före prestmötet aflidit. För

sitt wälförhällande wid detta tillfälle hedrades W. med proste¬
titel. 1773 blef han häradsprost. Efter en visitation, som han
1778 hällit i Akarp, anmälde komministern derstädes Jonas

Hörling, att W. Lwisat en ogemen ifwer emot them som haf¬
wa namn för Christendom, Gudachtighet och helgelse, förkastat

deras christeliga böcker utom Bibelen, Catechesen och Psalmbo¬

ken med sädane utlätelser, som jag blygs för att nämna, samt
bland annat strängeligen förbjudit dem att gä till andra kyr¬

kor och andra att gä hit.“ H. tillkännagaf derjemte, att detta

oaktadt hade nästföljande söndag folk frän andra socknar kom¬
mit till Akarp; han betygade det han icke wille wara härads¬

prosten eller domkapitlet olydig, men fann det lofligare att be¬
söka främmande kyrkor för att höra Guds ord, än att göra det
af nysikenhet wid brudestadfar eller att gä pä krogarna och öf¬
wa dryckenskap eller annan otillbörlighet bäde under och efter

gudstjensten, det ingen talar pä o. s. w. Med anledning häraf
uppkom en proceß, för hwilken Wilskman och Hörling twänne

gänger woro wid tinget, men som de funno saken wara Lledsam
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och för allmänheten anstötlig, om dermed skulle continueras,

sä kommo de i wänlighet öfwerens att läta twisten falla. W.
dog 1/, 1787.— Gift 1761 m. Maria Sophia von Bor¬
nemann, f. 18, 1739, d. 1 1786, dotter af ryttmästaren

Joh. Gabr. von B. Ofwer sin makas höga börd synes W.

hafwa warit färdeles stolt, och hon war enligt hans anteckning
i kyrkoboken ett utmärkt fruntimmer, älskad och wördad af höga

och läga, Len sädan husfru och prästeqwinna, att hennes like
aldrig mer kommer till Onestad.“ Barn: Lars Johanf. 1762.

Margreta Charlotta, g. m. prosten Tullgren i Kägeröd.
Johan Caspar f. 1765. Daniel Floræus, f. 1769, d.

1770. Ulrika Katrina f. 1773. Carolina Henrietta

f. 1777.
8. Jeppa Collin, son af hemmansäboen Hans An¬

dersson i N. Wram, föddes 2),, 1740 och bestämdes till stu¬

dier, emedan han hade swaga kroppskrafter, men häg för läs¬
ning. Sedan han af en gammal husar, som warit gymnasist

i Skara, inhemtat de första grunderna i latinska spräket, sattes

han i skola i Helsingborg, hwarifrän han 1761 begaf sig till
Lund och blef student. Prosten Stähl i N. Wram gaf honom

namnet Collin, härledt af namnet pä det ställe der han war

född, Jordberg. 1766 1, blef han prestwigd och biträdde först
hos prosten Krutzen i Bosarp och derefter i 16 är hos prosten
Elmgren i Bärslöf samt blef under tiden 1782 extraord. och
1785 ordinarie pastor wid norra skänska kavalleriet. I denna

egenskap predikade han wid ett storläger pä Bonarps hed i
Gustaf IIIis närwaro, och kungen berättas hafwa med sädant
nöje hört hans predikningar, att han tänkt pä att kalla C. till

hofpredikant. C. blef pastor här 22/ 1789, tilltr. 1790 och
erhöll prostetitel 1793. Han sökte 1795 Fjelkestads pastorat,
men domkapitlet uteslöt honom frän förslag pä den grund att
det wore ett mißbruk af ansökningsrätten att söka ett mindre

förmonligt och mera beswärligt pastorat, än han hade förut,
och att sädant skulle lända till gamle skolebetjenters och kapel¬

laners prejudice. C. blef 1805 häradsprost. Nägra är före
sin död led han af ögonswaghet, hwilken plötsligen öfwergick

till fullkomlig blindhet; men denna upphörde likwäl snart, och

synförmägan blef bättre än den warit pä läng tid förut. 1817
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utgaf han “till egen och älskade ähörnres päminnelse om ett

förestäende afsked“ en predikan pä 19 sönd. e. Trin. om Lwer
denqwickelsen af Herran pä sotesängen.“ I denna predikan hat

han, säsom han yttrar, “gjort sitt testamente,“ hwari det bland
annat heter: Min själ, det dyraste jag äger, för hwilkens

frälsning Jesu gudomliga blod runnit, skall tillhöra dig, Gud,
min käre himmelske Fader. Uti din hand är den ewigt wäl

förwarad. — — — Min älskade Maka ware tillika med mina

kära barn dig, o Gud, gifwen. Du allena kan hjelpa i all
nöd. Du kan frälsa dem ifrän ondo. Du kan wälsigna dem

med all wälsignelse genom Christum. — — Eder,

mine älskade

ähörare, gifwer jag ät Guds kraftiga Nädewerkan, som allena

förmär gifwa wäxten ät det som hos eder är planteradt och
wättnadt. — — — Iag bör i mitt förordnande icke förglömma
min gamla Moder, jorden, som burit mig nu i sex och sjuttio

är. Dig skall tillhöra denna lerhyddan, när hon kullfaller, min
bräckliga kropp, när den stelnat. Förwara honom, att han un¬

der Guds beskydd mä uti ditt tysta sköte njuta en söt sömn till
den stora dagen, dä det som blifwit sädt i snöplighet skall uppstä

i härlighet“ m. m. Pingstdagen 1820 hände det att den prest,
som skulle förrättn gudstjensten i Onestad, hastigt insjuknade.
C., som länge warit sängliggande sjuk, steg dä upp och pre¬

dikade sä wäl den dagen, som den nästföljande. Död 1 1820.

Hans son, prosten C. i Glimäkra, yttrar om honom: “Han
hade utmärkta predikogäfwor och hördes färdeles gerna wid
sjuksängar. Hans charakter war gudsfruktan, allwar i allt, hwad

han företog, uppriktighet, fasthet och pälitlighet. Han hade
goda studier, men tälde aldrig nägot beröm för lärdom. Sö¬
nerna underwiste han sjelf, i början ensam och derefter med

biträde. Afwen sedan de skickades till publik skola, fortfor han

att underwisa dem pä det sätt, att han dels gaf dem räd huru
de skulle studera, dels hwar wecka skickade dem pä posten ana¬

lys af den stundande Söndagens grekiska evangelium. I pa¬

storalwetenskapen och färdeles i sin dogmatik war han mycket

fast, men aldrig annorlunda än i uppriktig öfwerensstämmelse
med Bibeln och de Symboliska böckerna. Märkte han att nä¬

gon tänkte annorlunda, eller ens wille ställa nägot annat i

fräga, sä bestraffade han det allwarsamt.“ — Gift 1787 m.
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Katrina Maria Sinius, död 1831, dotter af prosten Sa¬

muel S. i Asum och uppfostrad hos prosten Elmgren i Bärs¬
löf, som war gift med hennes moster. Barn, utom 3 som dogo

i barndomen: Martin Elmgren, prost i Glimäkra. Hans
Samuel, juris doktor och adjunkt wid Upsala universitet, f.

1790, d. 1833, högt aktad för grundlig lärdom och den ädlaste
charakter. Jakob Anders, landtbrukare. Anna Cecilia,
g. m. fahnjunkaren P. G. Lindeqwist.
9. Anders Roos, son af prosten dokt. Petrus R. i

Westerstad, föddes i Skattofta ⅓, 1775, blef student 1791,
magister 1796, prestwigd 12 1800, rektor wid Carlskrona skola

1804, amiralitetspredikant 1806, amiralitetspastor 1810, fält¬

prost 1813, kyrkoherde i O. Ljungby 1816, tilltr. 1818, erhöll
transport hit 1821, tilltr. 1823. Han utgaf en præsidiidispu¬
tation, en predikan pä längfredagen 1814, en afhandling om

iden naturliga religionen, utwidgad och fullkomnad genom den

uppenbarade“ samt =Strödda tankar och poetiska mälningar,
samlade ur ätskilliga författares skrifter. Död 29, 1824.
Gift 1813 m. Ebba af Klint, dotter af öfwersten Erik af K.

10. Swen Widing, son af en handlande i Carlshamn

och född derstädes 1779, blef student 1796, prestwigd i Wexjö
17, 1804, kollega wid Carlshamns skola 1 4808,, stadskom¬

minister derstädes ⅓ s. d., derjemte hospitalspredikant 1809

samt sjukhus= och garnisonspredikant 1811, kyrkoherde här 29
1825, tilltr. 1827. Död natten emellan den 29 och 30 No¬

wember 1831. — Gift 1813 m. Ulrika Cecilia Bergelin,

hwars far war rädman i Carlshamn. Barn: Margreta
Sophia f. 1814. Dorothea Helena f. 1815. Brita

Elisabeth f. 1818. Swen Gustaf Abraham f. 1822.

11. Gustaf Nordström, klockareson frän Oxie och
född der 2 1777, blef student 1798, prestwigd 2 1802,
kyrkoherde i Ifö och Kiaby 1 1816, tilltr. 1817, erhöll kgl.

hofpredikantstitel 1825, transp. hit ⅔, 1833, tilltr. 1835. Död

20), 1849. — Gift m. Beata Maria Lundgeen, dotter af
en gästgifware i Broby. Barn: Johan Christopher, past.

i Skanör. Carl Christian, prest. Joseph Frans Os¬
car, f. 1820. David Gustaf Emanuel, f. 1824. Chri¬

stina Maria, g. m. 1. kyrkoh. Euström pä Ifö, 2. kommi¬
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nistern C. Danielsson i Glimäkra. Clara Charlotta f.
1810. Sophia Lowisa och Gustawa Beata födde 21

1814. Regina Amalia f. 1818. Anna Petronellaf.
1822.
12. Per Carlström, son af klockaren C. i Dahlkö¬

pinge och Botilda Nilsdotter, föddes i Gislöf ¾ 1799, blef
student 1818, prestwigd *g 1824, erhöll 1837 klockarelägenhe¬
ten i Tullstorp, blef 1839 vice pastor i Nöbbelöf, kyrkoherde

här,g 1849, tilltr. 1851.
Gift 1. 1838 m. Brita Wilhelmina Schlyter f.

1806, d. 1843, dotter af prosten S. i W. Ahlstad. Barn:
Gustawa Maria f. 1, 1838. Ulrika Botilda f. “
1840. Christopher Magnus f. “,, 1841. 2. ¾ 1844
m. Anna Magdalena Sjöwall, dotter af handlanden H.

H. Sjöwall och Anna Christ. Wählin. Barn: Wilhelmina

Elisabeth f. L), 1846. Anna Mathilda f. 2/, 1848.

Kyrkoherdar i Winslöf och Reflinge.
1. Laurentius Petri uppgifwes hafwa warit pastor

här 1471. Uti eit tingswittne af är 1514 nämnes, att han i
lifstiden skänkt nägon jordegendom till sina efterträdare.

2. Hans Hind förekommer som pastor här 1514 och
1526.
3.Morten Andersön uppgifwes hafwa warit prost

och pastor här 1548.
4. Bertil Söffrensen war prost och pastor härstä¬
des 1557. Hans enka blef gift med efterträdaren, och sonen

Zacharias blef pastor i Broby.
5. Swen Nielsen Cob prestwigdes till pastor wid

dessa socknar 2' 1566, nämnes 1584 som häradsprost och dog
17 1607. Han war gift med företrädarens enka. Till henne
testamenterade han en silfwerkanna och nägra andra saker samt

twä af sina bästa kor, Lat nyde og bruge aldelis uforkrenckt,
efterdi hun hafwer det vel fortjent for sin store kierlighed og

fromhed, som hun mig hafwer stedse bewist och allermest i min
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store skröbelighed.“ Till den som skulle hälla likpredikan öfwer
honom skänkte han ett par oxar. Han hade till medhjelpare
en prest wid namn Nils Pedersen, som dog 1602 efterläm¬

nande hustru wid namn Karine Jörgensdatter, som war be¬
slägtad med Swen Cob och sedan gift med hans efterträdare

Hans Hansson. I förutnämnde testamente tillades henne twä
kor och en uppredd säng, och ät hennes man en Pprestekiortel,
derföre att han troget betjenat Swen Cob under hans sjukdom.
Denne Nils Pedersens son Peder blef pastor härstädes.

6. Hans Hanssön, född i Colding ’ 1577, blef

student i Köpenhamn 1598 och erhöll i anseende till “sin flit¬
tighed och skickelighed Kongens kost ibland de hundrede studen¬
ter.“ 1602 blef han prest och medhjelpare härstädes, med ät¬

njutande af inkomsterna af ena socknen. 1607 blef han ordi¬

narie pastor. Wid visitation 1618 fann biskopen anledning till
belätenhet och har i V.B. antecknat den önskan, “att alla pa¬

storer wore sädana som denne.“ Personalierna öfwer honom,
hwilka finnas i Sommel. Samll., intyga, att han Ludi sit Em¬
bede haffuer effter Apostelens underwisning, som intet mere

kreffuer aff en Husholdere end hand skal findis tro, som en
retsindig Herrens Tjenere och Husholdere offuer Herrens hiem¬

melige gode, retteligen dispenseret Guds Ord och Sacramenter,

gierne tröstet de bedröffuede, formanet de gienstridige og fört
alting til rette met en sactmodig Aand.“ Han skildras widare

säsom uti sitt enskilda lif en ’Gudfryctigheds Speyl,“ mild,
wälgörande, god husfader och tälig i motgängen. (Dä man

läser dylika uppsatser frän förra hälften af 1600=talet, kan man

ej undgä att anmärka den enkla och trohjertiga ton, som i dem
räder och som är sä helt olik de öfwermättan smickrande, men

egentligen intetsägande phraserna, hwilka man wanligen sinner
i personalier frän början af 1700=talet). Motgäng hade Her

Hans ofta att genomgä. Twä dagar efter det bekanta slaget pä
Wittsjö sjö slogo swenskarna läger pä hans gärd (7 1612)

och om morgenen de rycte op gaff de til drickepenge ild och
den röde luffue,“ säsom det heter i personalierne. Herr Hans

isatte da sin meget velbyggede gaard i löbet och störste parten

hans indhaffuende gods, som fienderne opsögte i kircken, huor
hand paa kirckehvelningen dett haffde med störste fliidt henstop¬
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pet och forvaret.“ Sedan han byggt upp prestgärden igen och
begynt att sätta sitt bo i ständ, “da paakom hannem 2° 1618

en hastig och uforfarendis ildebrandt aff hans nabois Stegers,“
och prestgärden afbrann, hwarwid herr Hans förlorade “sit

sköne boskab, klæder, kobber, tin och det som hand end gaff sig
mest for, sit sköne liberi“ (bibliothek), huilcket hand end fick

reddet fra de Suendske.“ Han sjelf och hans hustru woro nära

att blifwa innebrända wid detta tillfälle. Hans helsa aftog
efter dennn olyckliga händelse. Följande äret lg war han i
Stoby för att döpa derwarande pastors barn, hwarwid han

med Guds ord och predicken tröstede baade sig selff och andre.“
Päföljande morgon reste han tidigt hem, kände sig dä “meget

öm och suag om hjerttet, men wille icke röja det för att icke
bedröfwa sin hustru och hindra henne frän att resa till en an¬

förwandts begrafning i Broby. Sedan hon rest, tilltog illa¬
mäendet och han afled '' 1619 samt begrofs följande midsom¬

marsdag i Winslöfs kyrka, der en grafsten lades öfwer honom.

Han war gift med den ofwannämda Karine Jörgensdat¬
ter, hwars fader war prest i Broby; hon dog wid 64 ärs

älder 1633. I sitt andra äktenskap hade hon 3 söner, Nils,

d. som student i Köpenhamn 1625 wid 21 ärs älder, Swen,
pastor i Brönnestad, och Hans, pastor i Ousby. Arfwingarna
efter en adlig fru wid namn Lene Daae wille 1649 upptaga

Hans Hansson och hans hustru ur grafwen i Winslöfs kyrka

för att i stället der begrafwa bemälda fru, men pä begäran af
nyßnämnde Swen och Hans Hanssöner befallte konungen 27
1649 Henrich Lindenow “att haffue indseende at forme deris

affgangen forældris legeme udi deris begraffuelser bliffuer urört
och ingen dennem aff det sted, som de nu liggendis ere, opta¬

ger.“ Lene Daae hade warit katholik, men omkr. 1613 öfwer¬

gätt till lutherska läran.
7. Peder Nielsen, företrädarens stysson, war född
härstädes omkr. 1598 och blef 1619, alltsä wid 21 ärs älder,
pastor härstädes. Afwen han skall warit en from och nitisk

lärare. Wid biskopsvisitation 1623 befanns allt wara i godt
skick. 1628 war han närwarande wid Christianstads kyrkas
inwigning. Död 3½ 1630. — Gift med Karine Claus¬

dotter dotter af Claus Pedersen, pastor i Quiinge. Barn:
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Hans pastor i Sörby. Eline, g. m. prosten Hans Anders¬
son härstädes. Malena, g. m. prosten Christen Wilhelmsson

i Finja. Anna, g. m. pastorn Mogens Pedersen i Broby.

Enkan blef konserverad wid pastoratet.

8. Jakob Hansen, son af borgaren Hans Moritzen
och Marna Iakobsdotter, föddes i Colding 2½, 1605, gick i

skola dersammastädes, kom 1620 vi hoftjenst“ säsom famulus

hos Aprins Fredriks tugtemester, mester Rasmus Jensen Wor¬

denius, huilcken privatim leste for hannem den stund hand war

hos hannem in aula.“ Wid midsommarstid 1621 kom han till
Lund, der han fick bo i biskopens hus, med hwilken han war

beslägtad. 1626 blef han student i Köpenhamn och handleddes
der i studier af prof. Ole Worm till 1629, dä han pä rektorn
S. Grönbecks begäran förordnades till “hörare wid öfwerste

lectien“ i Malmö skola. 1630 29, kallades han till pastor

härstädes och prestwigdes ⅓ s. d. Wid biskopsvisitation 1635
befanns ungdomen wara wäl underwisad. 1649 blef han för¬
ordnad till häradsprost. Pä hemresan frän ett prestwal i Röke

1650 blef han häftigt sjuk och kunde sedermera icke förrätta

presterlig tjenst. Död 1 1651. — Gift 29, 1631 m. före¬
trädarens enka Karine Clausdotter, som dog 1673 och är

jemte sina bäda män begrafwen i Winslöfs kyrka. Iakob Han¬
sen hade 7 barn, af hwilka 6 sfwerlefde honom, nemligen 3

söner och 3 döttrar. Sonen Peder, f. 1636, dog 1705 som
prost i Præstö pä Seland. Dottren Marine war gift m.
Sigward Jönsson, pastor i Hästweda. Karine war gift i

Helsingborg och dog der 1684.
9. Hans Andersson, son af murmästaren Anders

Hansson och Olawa Hansdotter i Helsingborg och bror till

pastorerna Jöns Andersson i Jemshög och Thomas Andersson
i Ousby, föddes i Helsingborg 1½ 1625, prestwigdes “ 1651

till pastor härstädes och blef 1669 häradsprost. Han skall haf¬
wa warit en ganska ansedd man och egt betydlig jordegendom

inom Göinge härad. 1668 war han fullmägtig för skänska

presterskapet i en fräga angäende helgonskylden, som dä änyo
tillförsäkvades ät presterskapet. Af hans porträtt i Winslöfs

kyrka ser man att han bar häret nedkammadt i pannan, och

anledningen dertill berättas hafwa warit att han en söndag, dä
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han, stadd pä wäg till kyrkan, wille i förbigäende skjuta sparf¬
war pä en rägäker, särat sig i pannan och deraf sedan alltid

fätt behälla ett stort ärr. Han dog + 1674 och är jemte sin
hustru och 8 barn begrafwen i Winslöfs kyrka. Hustrun hette
Eline Pedersdatter war styfdotter till företrädaren och

född 1625. Hon skulle som enka hafwa husrum i prestgärden,
fri eldbrand, foder för fyra kor och 10 fär, en kälhage, äker
till 3 punds utsäde, nägon äng, 2 pund räg, 4 pund korn, 10
dal, smt och 6 lisp. smör ärligen. Hon blef omgift med räd¬

mannen Peter Norbergh i Christianstad och lefde ännu 1680.
Twä döttrar lefde efter föräldrarna, och den ena war gift med

kyrkoh. Christian Sorbonius i Bärslöf.

10. Hans Jönsson Gram, äfwen Stobæus kal¬

lad, son af pastorn i Stoby Jöns Lauritsson och född 22½
1637, uppgifwes hafwa warit huspredikant hos excellensen

Flemming, innan han lº 1674 blef prestwigd till pastor här¬
städes. 1705 afstod han pastoratet ät efterträdaren. Död i

Februari 1711. — Gift m. Elisabeth Block, syster till pa¬

storn wid Riddarholmskyrkan i Stockholm Märten B. De hade

5 barn; twä döttrar öfwerlefde föräldrarna, nemligen Cecilia,
gift med efterträdaren, och Helena, g. m. past. i Skurup M.
Klow.

11. Iwar Blanxius, äldste sonen af prosten Lars
B. i Osterslöf, föddes der 1676, blef student ½, 1692, erhöll
tillätelse att predika 1696 och prestwigdes till komminister här¬

städes 16, 1699, undergick 1704 änyo examen inför domkapitlet
och befanns swag i kunskaper, men blef likwäl 1705 kyrkoherde

härstädes, sedan företrädaren ät honom afstätt pastoratet. Oak¬

tadt herr Iwars kunskaper i examen befunnos ringa, omtalades

han likwäl icke sä längesedan inom den krets, der han werkat,

säsom en för sin tid ganska kunskapsrik man, hwilken äfwen

haft anseende för mycken praktisk duglighet Bönderna trodde
att han “kunde mer än annat folk,“ t. ex. tillrättaskaffa bort¬

stulet gods, pä hwilken förmäga han skall hafwa wisat mänga

prof. Mähända antyder detta, att B. warit en werklig prest,
den der förmätt wäcka änger i syndares hjertan. Detsamma
berättas ju om ätskilliga Pläfareprester“ i wär tid. Prosten

Hellman anmärkte wid visitation 1732, att ungdomen i Wins¬
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löf icke flitigt bewistade katechesförhören. B. dog i början af
är 1744. Hans porträtt sinnes i domkapitlets sessionssal.
Gift 1. 1, 1700 med Cecilia Hansdotter, företrädarens

dotter. Barn: Petronella, g. 1728 m. hofrättskommissarien
Ejlert Troilius. Anna Katrina, g. 1723 m. regementsskrif¬

waren Hans Jakob Gersonius. Helena Cecilia, g. m.

kyrkoh. Hans Duromontan i Röke. Sophia Elisabeth f.
1706. Katrina f. 1708. Laurentia Katrina, g. m. pro¬

sten Eleazar Thulin i Torhamn. 2. pä Ortofta gärd 1711
m. Helena Katrina Oelreich, dotter af kyrkoh. Johan O.

iAsum. Barn: Cecilia, g. m. kyrkoh. Johan Sundius i

Allerum. Johannes f. 1713. Lycka f. 1714. Lars f.
1716. Johan Christian f. 1718. Carl f. 1719, d. 1722.

Johannes Andreas f. 1722, d. s. d. Anna Katrina,
g. m. komministern Iwar Petersson. Christiana, g. 1. m. Z.
Arsenius, 2. m. Joh. Stare, pastorer i Tryde. Bernhard f.

1730, d. 1747.
12. Carl Kröger, son af handlanden J. Kröger och
C. Winge, föddes i Carlshamn 2, 1711, blef student 1728

och prestwigdes Y 1732 till biträde ät prosten Sederberg i
Carlshamn. 1733 uppdrogs ät honom att efter nämnde prosts
död emottaga och expediera domkapitlets skrifwelser till häradets

presterskap. 1734 kallades han till fjerde profpredikant för

Carlshamns pastorat och blef 1735 stadskomminister derstädes.

Professor H. Benzelius yttrade till domkapts protokoll att K.
sbjudit honom 100 dal. smt att dermed winna hans bifall till

sin ansökning om stadskapellaniet,“ med anledning hwaraf K.

inkallades. Han nekade icke direkt, men frägade om icke min¬
net swikit B., förklarade sig aldrig hafwa twiflat om hans be¬
wägenhet och sade sig wara willig att undergä tillbörlig näpst,
om laglig bewisning mot honom ästadkommes o. s. w. Dä han
blifwit stadskomminister, skref han till domkapitlet ett mycket

ödmjukt tacksägelsebref, hwari han yttrar: “Herre min Gudl

hwad är jag och hwad är mitt hus, att du hafwer lätit mig
komma härtill och anförtrott mig ett sä högt och dyrt ämbete
att wara wäktare öfwer det andeliga Israel. Iag är alltför

ringa till all den barmhertighet och trohet, som du med din

tjenare gjort hafwer. —Gud

som mig härtill kallat, gifwe
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mig ock kraft af höjden att föra Andans ämbete sä, att Satans
rike mä warda förstördt och Christi rike upprättadt.“ 1742

rekommenderades han till befordran af prosten Trägärdh i Carls¬

hamn, som yttrade: “Han hafwer icke allenast, sedan thenna
församlings siälawärd blef mig säsom kyrkoherde för 7 ähr sedan

i näder anförtrodd, med mycket berömmelig flit förestätt thet

margfalliga arbetet, som bäde, wid stadscomministraturen och
hospitalet fordras, utan ock medelst sitt anständiga lefwerne samt
fogeliga och oförtrutna wäsende förwärfwat sig församlingens

sä wäl som Ministerii synnerliga ynnest och kärlek. 1745 1

blef K. pastor härstädes, responderade wid prestmöte 1749, blef

häradsprost 1762, riksdagsman 1765, predikade wid prestmöte
1767 och blef äter riksdagsman 1769. Säsom warande ifrig
mössa förswarade han wid denna riksdag riksräderna, hwilka
af det öfriga presteständet förklarades øwärdiga konungens och

ständernas förtroende. Derefter blef han utvoterad ur preste¬
ständet, och deß talman skref till Lunds stifts presterskap, att
K. framdeles icke borde wäljas till riksdagsman. Kes parti
tillställde för honom en stätlig fest, der verser sjongos för fri¬

hetens martyr, Sweriges Cicerol o. s. w., och en silfwerkanna

pä 242 lod förärades honom. Han utgaf derefter frän trycket
sä wäl sitt memorial Lom grundlagarnas reduction till deras
simplicitet, hwilket gifwit närmaste anledningen till hans ut¬
votering, som ock förklaring och päminnelser mot de öfwer detta
memorial i presteständet gjorda anmärkningar och en declaration

till Lunds stifts presterskap med anledning af det ofwannämnda
talmansbrefwet, hwilket pä prestmöte 1770 delgafs presterskapet.
Ur denna declaration mä ett stilprof anföras:Om jag wetan¬
des consenterat i orättwisa; om jag pä Lagens och Frihetens

bekostnad sökt menniskogunst; om jag tagit nägøt steg för slem

winning; om jag, för egna afsigter, warit efterläten i det som

rört Rikets rätt; om jag, androm till behag, uppoffrat Wärt
eller andra Ständs tillständiga heder och förmän; om jag lätit

genom apparencer wärfwa eller sä tillswurit mig nägon sam¬
mansättning, att jag säldt min frihet att tänka; om jag tagit

förnuftet till fänga under obehöriga Aristocraters lydno; om

jag intet, sä mycket pä min lilla individu kunnat äkomma,

haft till föremäl Konungens Höghet och undersätares skydd
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under lagen; om jag warit en Conjuncturföljare och wändt

kappan efter wädret; om jag intet grundat mina meningar pä

samwete och öfwertygelse, sä wore jag en owärdig Riksdags¬
man, som ock skulle rädna wid at af sä uplyst samhälle, som
Venerandus Clerus, förbehälla mig nägot godt omdöme. Men

dä jag härutinnan ej frugtar för nägon tillwitelse, wägar. jag
i denna delen säga: Mitt samwete gnager mig intet. Detta

icke allena säger jag, utan torde ock kunna, om sä behöfdes,
bestyrka hwad jag sagt med sädane omständigheter, som täm¬

meligen utmärka huruwida jag warit wid Riksdagen för mig

enskylt eller för andra. Sä wißt jag i detta som alt annat,

mäste widkännas min ofullkomlighet, sä wißt wägar jag ock

äberopa min upprigtighet.“ Lunds stifts presterskap hade nog
hederskänsla att wid följande riksdag äter uppsända K. säsom

fullmägtig. En af stiftets prostar, Thomæus i Raflunda, för¬
frägade sig i domkapitlet 1½ 1771, huru han borde förhälla

sig, i fall nägon wille kalla K. till riksdagsman, emot talman¬
nens warningsbref. Domkapitlet swarade, att det icke anstod
domkap. att förklara detta bref eller widare extendera än orden

lyda. Oaktadt det partinit, hwaraf K. i likhet med alla andra

pä den tiden war smittad, war han likwäl en ärlig man och
redlig fosterlandswän. Det berättas att, dä hans enka begärde
nädär, yttrade Gustaf III., att ansökningen sä mycket heldre

borde bewiljas, som K. aldrig mottagit utländska penningar,
säsom de fleste af hans parti, äfwen i presteständet, gjorde. En

af K. är 1752 utgifwen likpredikan öfwer majoren C. H.
Skytte är skrifwen i temligen gammalmodig stil, och en del

sökta och underliga liknelser förekomma, men innehället är bib¬
liskt och framställningen icke utan wärma. Frän riksdagen

1772 äterkom K. med förstörd helsa och dog 7 1773. Prosten
A. Hellman i Mällby höll likpredikan öfwer honom. Uti de

jemte densamma tryckta personalierna heter det: “Som prestman
beflitade han sig om att i lära och lefwerne wara ostraffelig.

Han war af naturen begäfwad, och gäfworna woro helgade af
näden. Derföre war ocksä hans lefwerne sä inrättadt, att han

kunde tjena hjorden till en eftersyn.“ För öfrigt skildras han

säsom den behaglig umgängsman, pälitlig wän, ljuflig make,
from och älskanswärd husfader.“ Mänga anekdoter förtäljas
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om hans qwicka satiriska infällen. Dä kommendörkaptenen Sjö¬

stjerna, som plägade gyckla med heliga ting, engäng sporde K.,
om han tilltrodde sig att omwända honom, swarade K.: “nej,
Ni liknar förmodligen mina gamla byxor, hwilka icke duga att

wända om. Wid ett tillfälle, dä nägra officerare, hwilka del¬
tagit i Pommerska kriget, besökte K. och oupphörligt skröto med

sina bragder i kriget, yttrade han om flugorna, som beswärade

sällskapet: ⅓de äro sä oförskämda, som hade de warit med i Pom¬
merska kriget.“ Hans gestalt war reslig, utseendet behagligt
och rösten stark och wälljudande. Hans porträtt sinnes i dom¬

kapitlets sessionsrum. — Gift 1. 1736 m. Anna Magdalena
Kling, hwars fader war tullinspektor; hon, dog 1752 efter att

hafwa födt K. 11 barn, af hwilka 5 dogo tidigt. De öfrige
woro: Christian Zacharias, pastorsadjunkt. Jakob Adam;
for till sjöß och dog i Amerika. Henrik Salomon, lands¬

siskal i Christianstads län. Sophia Elisabeth, g. m. vice

pastorn Iöns Lundgärd. Hedwig Emerentia, g. m. 2edre
stadskomministern i Lund I. E. Barfoth. Katrina Maria,

g. m. stadskomministern P. Hegardt i Malmö. 2. 1754 m.
Sophia Maria von Jordan, d. 19, 1756, dotter af rytt¬

mästaren von J. pä Akesholm. Barn: Adam Jordan,
f.

1755, d. 1818, häradshöfding i Torna, Bara och Harjagers
härader. 3. 1757 m. Charlotta Christina Papke,f.
1719, dotter af biskop Carl P. Hon öfwerlefde K. barnlös.

13. Häkan Berthelius, född 2 1720 i Christian¬
stad af ett ogift fruntimmer, af hwars namn Bertha han bil¬
dade sitt tillnamn, blef student 1741, magister 1754, kollega
wid Landskrona skola 1755, prestwigd ⅓ 1760, rektor wid
nämnda skola 1765, pastor här 29 1775 och titulär prost 1783.

Som skollärare skall han hafwa utöfwat en barbarisk skoltukt.

I Winslöf har han icke efterlämnat nägot godt minne. Han
omtalas säsom en man med ett stolt och i hög grad fränstötande
sätt att wara, hwilkens hela omsorg gick ut pä att samla pen¬
ningar. Död 7, 1800. — Gift Ag 1776 m. Anna Mag¬

dalena Witte, köpmansdotter frän Christianstad och enka efter
en köpman i Landskrona. I sitt förra gifte hade hon en son,

hwilken sändes till sjöß och aldrig mera äterkom. Med B.

hade hon en son wid namn Gustaf, som blef vice häradshöf¬
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ding. Han förstörde sin ärfda förmögenhet och dog i fattigdom.
Berthelii hustru war pä sina sednaste är swagsint och dog 1778.

14. Peter Julius Appelberg, son af en handlande
i Ystad och född derstädes 1753, blef student 1769, prestwigd

*sg 1780, vice notarie wid domkapitlet s. d., magister 1784,
theol. docens 1785, kyrkoherde i Bosjökloster “ 1789, tilltr.

1790, erhöll prostetitel 1791, transp. hit ¾ 1802, tilltr. s. d.,
war riksdagsman 1810, blef theol. doktor, 1818 och häradsprost
1820. Han ihogkommes säsom en aktningswärd och angenäm

man. Död 1 1830. — Gift m. Wilhelmina Horster,
dotter af hans företrädare i Bosjökloster. Barn: Hans Wil¬
helm, f. 1791; hofrättsräd i skänska hofrätten. Anders Chri¬

stian, f. 1792. Olof Henrik, f. 1797; landtbrukare. Chri¬

stina Elisabeth.
Skrifter: se Lidens disputationskatalog.

15. Carl Abraham Bergman, son af gärdsbok¬

hällaren J. P. Bergman och Katrina Bergman, föddes i Wins¬

löf 2), 1800, gick i Christianstads skola, blef student 1816,
magister 1823, konrektor wid Malmö skola s. d., rektor wid
Lunds skola 1827, medicine doktor 1829, war en af Lunds

akademiska förenings grundläggare, prestwigdes 2°s 1830, blef
kyrkoherde här º/ 1831, tilltr. 1833.
Gift 7, 1828 m. Carin El. Vult von Steyern, dot¬
ter af possessionaten Julius Fredrik V. von S. Barn: Johan

Julius, f. 1, 1829, med. kand. Emma Magdalena, f.
1830, g. m. häradshöfd. Lindgren i Calmar län. Carl Hen¬

rik, f. 1 1832; sjöman. Fredrik Hjalmar, f. 2º 1837.
Clara Dorothea, f. ¾ 1839. Ulrika Maria Elisa¬
beth, f. 1/. 1840. Gustaf Alarik, f. 27, 1844.

Skrifter: se Lunds Stifts Matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Mällby och Cjörnarp.
1.

Acho nämnes som Lpresbyter in Mjälby i Gynge

herred 1388.
2. Peder Henckason war pastor i Myæthilby“ 1426
IV.

21

322
enligt ett pä kgl. geheimearchivet i Köpenhamn förwaradt witt¬

nesbref.
3.

Peder Rafn uppgifwes hafwa warit pastor här

1471.
4.Jep war pastor härstädes 1509 enligt ett wid socken¬

stämma i Brönnestad afgifwet tingswittne.

5. Laurits Nielsen war pastor här 1526.

6. Niels Pedersen skall warit pastor här och prost
omkr. 1540.
7. Hans Bertilsen uppgifwes hafwa warit prest

härstädes 1542 och lärer förut hafwa warit i O. Sallerup.

Ifr. III. s. 2.
8. Hagæns Johannis prestwigdes 1560 eller 1561

till ’minister ecclesiarum Melby et Tornerup.“
9. Oluff Pedersen förekommer som pastor härstädes

1584 och erhöll 1586 1,, konungens bref pä att det äret fä
uppbära kronotionden af Tjörnarps socken.

10. Gregers Thomesön blef pastor här omkr. 1605,
efter att förut hafwa warit kapellan i Hyllie socken, hwilken

den tiden war anslagen ät rektorn wid Malmö skola. I Malmö
stads räkenskaper för nämnde är förekommer följande: “Er gif¬
fuitt Mads Lindegaard 4 mark thill lönn for hand löff thill

Miellbye i Giönngherritt.“ Pä anmärkning att denna post icke
borde utgä ur stadskassan swarades, att bönderna i Hyllie, för
att fä socknen skiljd frän rektoratet, klagat öfwer att den blif¬

wit wanwärdad af kapellanen, loch effter at Vij warre kommen

i forfaring att Hyllde Mend haffde giffuit hannem hans skuds¬

maal for hand drog fra dennom, der hand schullde verre prest
i Miellbye, huorfor vij sennde Buud thill herr Greggers och

lad hentte samme schudsmaall, at dermedt kunde giörris thill

Inndteidt“ (intet) Lhuis Bönderne i saa Maade klagitt.“ Man

finner häraf, att det den tiden war brukligt, att församlingarna

afgäfwo intyg om sina presters ämbetsförwaltning. Her Gregers
dog i början af är 1610.
11. Niels Pedersen, son af pastorn i Quiinge Peder

Nielsen, föddes der L, 1581, sattes 1590 i skola i Wä och

1599 i Lund samt blef 1602 student i Köpenhamn. Af födelse¬

stället, som stundom skrefs Qwidinge, tog han tillnamnet Qui¬
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ding, men war icke beslägtad med den frän Qwidinge i Asbo
härad härstammande, ännu fortlefwande, Quidingska slägten.

Som student war han huslärare i adliga hus, frän, 1608 till
1610 hos ºgamle Eske Bilde pä Ellinge.“ Sedan han 15 sönd.

e. Trin. predikat och erhällit församlingarnas kallelse, förordna¬

des han 27 1610 till pastor härstädes, prestwigdes ⅓, s. d.
af den gamle biskopen Mogens Madsen i deß stuga och gjorde
1 sönd. i Advent sitt inträde i församlingarna Ludi en stor

freguents fra disse och omliggende sogner.“ Niels Pedersen
tillhörde en slägt, hwars medlemmar under en längre tid inne¬

hade de flesta pastoraterna i Göinge härad. Sjelf, som nämndt
är, prestson frän Quiinge, hade han en bror Claus Pedersen,

som war pastor der, och dennes tre döttrar Karna, Anna och

Brita woro presthustrur i Winslöf, Ousby och Quiinge; Karna
Clausder, hwars man war prestson frän Winslöf och prest der,

hade en son, som war pastor i Sörby och 4 döttrar, som woro

presthustrur i Göinge härad, nemligen i Finja, Broby, Wins¬
löf och Hästweda. Anna Clausdotters man war ock son af en
Göingeprest, och de hade twä döttrar som woro gifta med
Göinge=prester, nemligen i Ousby och Glimäkra; hon war stam¬

moder till slägten Thomæus. Wid samma tid war en pastor

i Wisseltofta wid namn Jörgen Simonsson, som genom en af
sina döttrar blef stamfader till Linné och genom en annan för
de tre Blanxierna, i Winslöf, Köpinge och Ifwetofta. Niels
Pedersen berömmes i likhet med de andre medlemmarna af den

slägt, hwilken han tillhörde, säsom en hederlig man och werksam
prest. Biskop Mads Jensen höll visitation 1623 och läg öfwer
natten i Mällby samt fann sig wäl beläten med den undfägnad

han der rönte. At pastor gafs det witsord, att han war i lära
och lefwerne berömlig samt af församlingarna aktad och af¬

hällen; ungdomen befanns wara wäl underwisad i christendo¬
men. 1625 ¾ blef Nils Pedersen i Christjanstads kyrka af
Göinge=pastorerna wald till häradsprost. 1628 assisterade han

wid inwigningen af Christianstads kyrka, dä han Loffuerkled

med en skön hvid messeskiorte stod mit i Chorsdörren, wende
ansigtet neder mod Almuen i kircken og læste det ottende Capi¬

tel af den förste Kongernis bog. Wid biskopsvisitation 1630

och 1635 upprepades förutnämnda goda omdöme om hans
21º
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ämbetsförwaltning. 1612 afbrann hans prestgärd, samma dag
som “rigens siender“ (swenskarna) uppbrände hans broders gärd
i Quiinge. Päskdagen 1617 afbrann äter Mällby prestgärd.
Oaktadt dessa mißöden war herr Niels likwäl en förmögen
man wid sin död. Han testamenterade till Mällby kyrka 30
lod silfwer, med hwilka kyrkans kalk, som wägde 30 lod, borde

ökas sä att deß wigt blefwe 60 lod. Till hwar och en af de

fattige i socknen skänkte han 2 mark penningar och “en opmaalt

skeppe Ru oc Bygh.“ Christianstads skola erhöll 50 daler,
hwilka skulle anwändas till inköp af “klæder, sko oc strömper til
de fattigeste skolebörnen, uden weld oc wenskab.“ Slägtingarne

blefwo icke lottlöse, hwilket man finner deraf att en revers, af

H. Ramel utgifwen till herr Niels, 1655 indrefs för deras
räkning. Herr Niels dog ⅔, 1644 och blef begrafwen i Mällby

kyrka, der ett epitaphium öfwer honom uppsattes med en af
biskop Winstrup författad inskrift af följande lydelse:
Nixolcos Petri Quidingius, qui gregis hujus
Et typus et pastor non sine fruge suit,
Præsulis adjutor Lundani præpositusque

Qui Gothungorum non sine laude fuit,
Lelo pro Coelo qui mactus erat, øcelus omne

Vitavit wystes øerius atque gravis,
Qui multos annos omni sine prole maritus
Multa tamen genuit mystica 1eævæ Deo,

Conditur boe tumalo, Christo redeunte resurget,

Lux erit ille poli, lux velut ante soli.
Han förlofwades 13.de dag Jul 1611 och wigdes 2½ s.

K. pä Rygärd pä Seland med Maren Eriksdatter, som

synes hafwa warit i tjenst hos fru Anna Bilde, hwilken till¬
ställde brölloppet. Aktenskapet war barnlöst. Biskop Mads

berömmer henne säsom en god husmoder. Hon lefde ännu
1650.
12. Arnold Arnoldsson de Fine, troligen bror

till prosten Hans Arnoldsson i Helsingborg och säledes son af

hofkapellmästaren Arnold de F. i Köpenhamn, prestwigdes 27,
1644 till pastor härstädes. 1646 29 war han instämd för

Lunds domkapitel jemte sin trolofwade Anne Söffrensdatter
Grönbeck, som sklageligen ladet tillkiendegive sit jemmerlige

klagemaal, huorledis hun af sin moder fornemmelig, samt slegt,
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suoger och gode venner, skal vere nödt och tvungen trolofwelse
at bevilge med herr Arnold de Fine.“ Presten Hans Morten¬

sen i Lund wittnade att herr Arnold sagt, att Anna Lwar icke

mere löstig och Curatzi end som et träbillede,“ och ett annat

wittne intygade, att Anna wed trolofningstillfället grätit och
sagt att hon wille heldre se djefwulen än herr Arnold, hwilken

hon icke kunde fördraga mer än en hund. Hennes moder, En¬
gele herr Peders, hade oaktadt dessa ä ömse sidor fällde yttran¬
den trott, att herr Arnold “ved belefven og kierlig omgiengelse

skulde indtaget hendes hjerte.“ Förlofningen upplöstes. Herr
Arnold blef sedan gift med ett annat fruntimmer, hwars namn

är okändt. En borgare i Köpenhamn wid namn Hans Lau¬

ritson Mus, hwilken herr Arnold benämner den ledig person,“
klagade 1650, att herr Arnold och hans hustru Phannem at¬

schillige ærerörige ord paasagt, der hand udi forme prestis huus

var indkommen for nogen gield at fordre, som bemelte prest
hannem dog igien med gewalt frataget.“ Konungen befallte
i bref 7 1650 till biskopen i Lund, att saken skulle undersökas.

Det uppgafs att herr Arnold och hans hustru fällt mänga otill¬
börliga yttranden till Anders Lauritson, t. ex. “du skall faa

skam inden i dag 8 dage, saa du skall fornemme det i din bug.“
Detta troddes antyda att presten och hans hustru hade i sinnet

att förhexa sin wederpart. Afwen hade de “mange gange slaget

knæv for hans næse og spyttet ham saa gott som i sit änsict.“

Herr Arnold bestridde icke detta rent af, men pästod att mot¬

parten ocksä brukat skällsord och supit med wittnena och köpt
dem att wittna. Herr Arnold lärer blifwit suspenderad för sitt
ofog. Af bref frän befallningsmannen i Helsingborgs län Owe
Giedde af är 1651 och 1652 finner man att äfwen andra kla¬

gomäl warit anförda mot herr Arnold, nemligen att han säl¬
lan utlyst gudstjenst till nägon bestämd tid, stundom förrättat

den dä högst fä kommit tillstädes, och stundom lätit hela för¬
samlingen länge wänta; dä bönderna under hans suspensionstid
erlagt helgonskylden till hans vikarie, hade herr Arnold änyo

utkräft den af dem och dem härdeligen tilltalat. Owe Giedde

yttrar i ett bref: Ljeg vil raade eder som min vehn att I seer

att bilægge det i gode oc leffue fredeligen med eders Sogne¬

mend, giörer och giffuer dem Preeken och tieniste i rette tide.
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Guds skyld leffuer fredelig med alle, och i synder¬

lighed imev øders eigen sognemend; dersom I nogen kand haffue

med rette at söge nogit forre, schall eder tilbörligen bliffue til

rette hiulpen.“ Herr Arnold nämnes 1655, men sedan icke wi¬
dare; dock har han troligen lefwat till omkr. 1670.

13. Dawid Arendtzön Mölensted war född pä
Seland, men kom omkr. 1652 till Skäne. Han war 1659 i

fräga att blifwa pastor i Qwidinge, men säsom född pä Se¬
land blef han icke antagen. 1664 2), erhöll han kungligt pro¬
motorial till befordran i Lunds stift, Lemedan han, som pä den

andra sidan fuller födder är, continue och efter sina föräldrars

död tolf ährs tidh hafuer sigh i Skäne uppehällit, dersamma¬

städes sina studia wähl och flitigt handterat, Guds församling
undertijden af Predikstohlen wähl informerat och uti sitt lef¬

werne sig wähl förhällit.“ 1666 1', prestwigdes han till
medhjelpare ät pastor i Christianstad och uppgifwes hafwa

federmera warit pastor i Ifwetofta och i Färlöf, innan han
blef pastor härstädes, men har mähända blott warit vice pa¬

stor pä nämnde twänne ställen. Hit kom han troligen omkr.
1670. Han blef ⅓ 1681 prost öfwer Göingehärad, som den

tiden war den största preposituren i stiftet. Af biskop Hahn
njöt han=utmärkt förtroende och war mycket werksam för uni¬

formitetens införande. Biskopen komplimenterade honom !
1681 för den flitige correspondence, som han framför nägon

annan i stiftet hällit med biskopen. Efter hwad handlingar i
domkapts archiv gifwa wid handen war herr Dawid mycket

mindre krypare och wida hederligare karl, än Michael Arenchil,
Anders Schartow m. fl. af de ifrigaste uniformitetswännerna,
men säkert ocksä dem öfwerlägsen i kraft och klokhet. Nägra miß¬

hälligheter mellan honom och hans ähörare eller häradsbröder
afhöras aldrig. Ickeheller förekomma i hans bref nägra smä¬

aktiga klagomäl eller obestyrkta angifwelser angäende fel mot
uniformiteten. Han skref 1,, 1681 till biskopen: 'Med uni¬

formiteten er denne fremgang at begynde med. I Sangen vaar

begyndelsen Credo, som nogen tiid bleff öffuet, siden tillige
med den siunges offuer alt Allenista Gud och Nu bidia Vi

then Heliga Anda etc., huilchet en temmelig tiid vil siungis,
at Menighederne noget kand bliffue vante dertil, förend vi an¬
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gribe mere, at det i begyndelsen icke schal falde for besverligt
Med lesningen tilstaar saaledis, at Degnerne har gjort begyn¬
delse och nu flittig continuerer med de unge, saa viit Abebogen

indholder, och derpaa har nogle smaa faaed allerede smag. Naar
vi nu faar Catechismi bögerne op, som schal bliffue affordret

med förste, schal de fare fort dermed, forhaabendis fremgang
ved Jesu kraft. Wi kand icke spende buen for hart, thi her er
eet underlig folch, som mand dog med limfeldighed i tiiden

driffuer huor mand vil. Aff predichestolerne er inted videre

begynt end bare bönnen och texten, med tiden forhaaber jeg frem¬

gang. Her ynskis endnu for de halsstarrige en streng befaling
motte udgaa om dette samme, thi per Deum paa mange orter

paa landet talis der icke et ord om saadan voris tilsagde plicht,

huilchet gemen folch hos os setter os i næsen til difficultet i
voris forset“ m. m. Uniformitetens införande wann i Göinge

härad god framgäng genom herr Dawids hofsamma, men ihär¬

diga werksamhet. Han dog pä sommaren 1684. Hans enka
hette Elsa Olofsdotter och blef gift med efterträdaren. Nägon

son efterlämnade herr Dawid icke, men blef genom sina döttrar
stamfader för en talrik afkomma. Döttrarna woro: Sophia,
g. m. kyrkoh. Hans Gudmantorp i Finja, stamfader för Man¬

dorffska slägten. Katrina, g. m. prosten P. Thomæus i
Ousby, stamfader till afl. prosten I. I. Thomæus och biskop

Thomander. Anna Elisabeth, g. m. prosten Ewen Hansson i

Riseberga. Elsa, g. m. kyrkoh. Hans From i Cimbris. Ka¬
rin, g. m. past. P. Collin i Efweröd, som genom en sin dot¬

ter är stamfader för domprosten E. G. Bring, kyrkoh. H. Schön¬

beck m. fl. Christina, g. m. den swär man,“ borgaren Si¬

mon Jakobsson i Cimbrishamn. Johanna Maria, g. m.

prosten Jöns Rönbeck i Malmö.
14. Nicolaus Erman, son af apothekaren Päl E.
och Maria Niklasdotter, föddes i Lund 1, 1653, gick i Lunds

skola och blef student 1671. Under sina första studentär gjorde
han sig känd för nägon Lwidlyftighet.“ Han förekommer i
akademiska konsistorii prot. 1673 säsom sekundant wid en duell
mellan twänne ädlingar, Joachim von Rotenhamn och Johan

von Saur, och dä akademiens rektor, prof. Sack, fordrade hans
wärja, hwilken han enligt författningarna hade rätt att tillegna
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sig, wägrade E. att utlämna den och “swarade sturskt och otjen¬
ligt, menande det icke wara juridice handlat, utan spe lucri,“
och Lwisande sig derhos med ätskillige ord och äthäfwor mycket

otidig.“ Rektor älade honom derpä att träda i arrest, men E.
kom undan och reste till Malmö. Aterkommen derifrän wille
han icke pä kallelse infinna sig inför konsistorium, utan swarade
att han hade tagit tjenst wid militien, hwarefter han fick be¬

hälla sin wärja. Ets krigstjenst war icke längwarig, ehuru han
tyckes hafwa haft anlag, med hwilka han bort kunna gä längt
pä den banan. Ett par är sednare omnämnes han som lärare

för fyra unga män af Sparre=familjen, med hwilka han lärer

hafwa gjort utländska resor, och skall han hafwa pä ett utmärkt
sätt motswarat det honom lämnade förtroendet. En af eleverna
blef generallöjtnant i franska armeen, äterkom sedan till Swerige

och blef riksräd samt fältmarschalk. Wid äterkomsten till fäder¬
neslandet kunde han icke underläta att för sin gamle lärare

betyga sin tacksamhet för hans trogna handledning. E. blef
11

1683 befullmägtigad till pastor i Hör, prestwigdes 1',
s.d. och introducerades af prosten Sture frän Harlösa, men
redan följande äret 23),, förordnades han till pastor i Mällby

och ', 1685 derjemte till prost i Göinge härad samt inwigdes

dertill högtidligen i Stoby kyrka af pastorn i Ousby Thomas
Andersson. Pä phil. fakultetens uppmaning speciminerade han

s. &. för magistergraden och promoverades 1688. Ett ytterli¬
gare lärdomsprof afgaf han 1704, dä han wid prestmötet pre¬
siderade för en afhandling dde ordine ecclesiastico.“ Redan
detta berättigade honom att anses för lett förnämligt membrum
af stiftets Clerus, men i ännu högre grad wann han detta
anseende genom det sätt, hwarpä han styrde sin widsträckta

prepositur. Han kallades der wanligen för =Göinge=bispen“

och tyckes hafwa utöfwat en episkopal myndighet, nägongäng
till domkapitlets prejudice, men ocksä till lättnad i deß beswär,
enär E, blott sällan befinnes hafwa Lbemödat“ sina förmän

med sädana klagomäl, som t. ex. att herr Christian i Röke och
herr Nils i Brönnestad woro Lobstinate gesäller“ och mäste

stundom 4 gänger päminnas om att insända begärda uppgifter.
Wanligen förstod han att sjelf gifwa sädant eftertryck ät sina

päminnelser, att de hörsammades. Med kraft och ihärdighet
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fortsatte E. sin företrädares arbete för uniformitetssaken, hwil¬
ken inom detta kontrakt wann en sä lycklig framgäng, att det

wid 1680=talets slut stod framför alla de andra häraderna i
anseende till antalet af dem som lärt att skrifwa och läsa in¬

nantill, och 1702 förklarade en theol. lektor och en pastor frän

Smäland, hwilka woro närwarande wid visitationer i Göinge

härad, att de der funnit bättre=christendomskunskap än i nägon
af de församlingar i Smäland, hwilka de med Wexjö=biskopen
besökt. Den kyrkotukt, som E. upprätthöll inom sin krets, war

utan twifwel allwarlig, men bar mähända en mera militärisk
än egentligt kyrklig pregel. Man kan sluta härtill bland an¬
nat af ett memorial, som han à Göinge=presternas wägnar

1697 ingaf till domkapitlet, med önskan att det wid riksdagen
mätte blifwa insinueradt hos ständerna. Deri uttalas följande

pia desideria: 1. att katechespredikningarna mätte fä hällas

pä fredagarna; 2. att sexmännen mätte äläggas att genast efter
gudstjenstens slut uppgifwa dem som warit fränwarande eller

kommit för sent; 3. att pastor mätte fä rättighet att bestämma

stolställen ät sexmän och fjerdingsmän; 4. att desse mätte äläg¬
gas att, om de sjelfwe woro hindrade frän att wara tillstädes

wid nägon gudstjenst, sätta andra i sitt ställe; 5. att hwar och
en mätte förklaras skyldig att anhälla och arrestera dem, som

företogo resor pä söndagarna före gudstjenstens slut, dä sädant
genom pastors tillsägelse eller egen upptäckt kom till hans kun¬

skap; 6. att barnen borde sitta i choret, sä att klockaren kunde
hafwa tillsyn öfwer dem och lära dem sjunga, hwartill hwar¬
ken de eller gwinnorna kunde förmäs pä flera ställen; 7. att

lön af församlingens eller kyrkans medel mätte anskaffas för

spögubbar, hwilka borde wäcka dem, som sofwo i kyrkan, och
tillse att sexmännen rätteligen angäfwo de försumlige; 8. att
de som icke biwistade gudstjensten i sin egen kyrka, mätte äläg¬

gas att förete skriftligt bewis att de warit i nägon annan; 9.
att sexmän och fjerdingsmän mätte äläggas att pä pliktepallen

eller i stocken placera dem som dertill woro skyldige, men wi¬

sade motsträfwighet; 10. att ingen finge antaga nägon tjenare,

som icke medförde prestbewis; 11. att den sed mätte förhindras,
att wid bröllopstäg enhwar hade en brännwinsflaska i sickan;
12. att straff mätte bestämmas för den som gjorde sig skyldig
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till sädant; 13. att det mätte bestämmas, huruwida militära
eller civila tjenstemän egde rätt att hälla möten pä helgdagar
eller visitationsdagar; 14. att läktare mätte sä inrättas, att alla

de som sutto der kunde se presten, och att de olika könen icke

mätte fä sitta tillsammans i kyrkbänkarna; 15. att hejderidare
och skogwaktare mätte äläggas, att utwisa wed och byggnads¬
timmer ät presterna, samt i fall af försumlighet straffas; 16.

att straff mätte stadgas för dem, hwilka icke aktade prestens för¬

maningar eller icke lydde pastors eller prostens citation; 17. att

förbud mätte utfärdas mot gräfning af grafwar pä söndagar
och mot likens bärande omkring kyrkan i widskeplig afsigt; 18.
att straff mätte bestämmas för dem som icke gäfwe tionde är¬

ligt; 19. att landsköp mätte förbjudas, helst wid sisklägen, enär

löst folk företog sig att resa omkring med siskwaror och föror¬

sakade dyrhet; 20. att dagswerksskyldighet mätte äläggas dem

som icke gäfwe tiønde; 21. att presterskapets klagan deröfwer,
att somliga wille gifwa blott “hwart 30ede hufwud af qwick“
och hwar 30de skeppa humble, mätte tillbörligen behjertas. Detta

memorial wann intet synnerligt afseende, och E. upprepade

änyo 1705 i en skrifwelse till domkapitlet flera af de ofwan¬
anförda punkterna. Ett förslag, för hwilket E. lifligt intres¬

setade sig, war det om inrättandet af kapellanier i de wid¬

sträckta Göinge=pastoraterna. Han önskade att äfwen detta för¬

slag mätte blifwa andraget inför riksens ständer 1697. En
annan gäng klagade han att “sabbatsbrott war alltför gement

och att förmaningar litet considererades;“ han mötte ofta pä
kyrkowägen folk, som icke wille pä hans uppmaning medfölja
till kyrkan och icke kunde i behörig tid hinna fram till nägon
annan kyrka. Mot domaren i orten och mot kyrkopatronen

förde E. ett oförskräckt spräk. Uti en twist med den förre bi¬
stods han af biskop Papke medelst intercession hos generalgu¬
vernören; biskopen försäkrade att sä wäl prosten som domaren

ssökte publicum bonum, ehuru de i methoden kunde differera;“
E. förmanades Vsäsom en special god wän och k. swäger“ att

akta sig för att genom det, hwarmed hade en god intention,
emot sin tanka skada sig fjelf och samtlige presterskapet i lan¬

det, “som deßutan intet synnerligen wäl noterade äro.“ 1705
klagade E. att med Mällby kyrkas byggnad tillgick olagligt,
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enär gammalt bly begagnades till takläggningen, hwilken om¬

besörjdes af personer, som ej förstodo arbetet; att Jöran Wal¬

kendorff icke allenast med sitt husfolk sällan kom till kyrkan,
utan ock med jagt och arbete hindrade sina bönder frän kyrko¬

besök; att klockstapeln war förfallen, kyrkogärdsportarna sön¬
driga och messekläderna obrukbara; att stundom otjenligt win

lämnats till kommunioner och icke ljus bestätts till gudstjen¬

sterna. Domkapitlet, som förmodligen befarade att nägot uni¬
formitetsstridigt bruk af ljus wid gudstjensterna egt rum, swa¬
rade pä denna punkt i Ers klagomäl, att ljus icke behöfdes,
men E. förklarade att man under wintertiden omöjligen kunde
medhinna twänne gudstjenster wid dagsljus, enär 5 à 6 tim¬

mar ätginge till gudstjensterna och 3 à 4 till reforna mellan

kyrkorna, hwilka dertill woro belägna wid höga skogar och der¬

före mörka. Dä uppgifter 1706 blifwit infordrade angäende
presterskapets inkomst af säterier, yttrade E. att adelsmän ofta

wid kallelsen förbundit pastor att wara nöjd med hwad de be¬

hagade gifwa honom. Den tidens rika adel har säledes icke
blygts för att inskränka presternas inkomster, som icke woro

synnerligen stora. Domkapitlet fann stundom Ets förfarande
wara nägot egenmägtigt. 1694 fick han en tillrättawisning,
dä han älagt en klockare att comparera inför domkapitlet, utan

att hos denna myndighet anmäla hans förseelser. 1705 war¬

nades han för att uppenbara hemliga synder, men dristade att

i bref till domkapitlet päminna om att den synd, som han an¬

gifwit, ingalunda genom hemlig bekännelse blifwit för honom
bekant. Dä E. engäng icke sjælf kunde utföra ett af domka¬

pitlet gifwet uppdrag, förordnade han sjelf en annan dertill,
hwarföre domkapitlet fann nödigt att förmana honom, “att han
icke sjelf tager sig disposition uthi de ärender, som honom an¬
befallas, nian der nägot hinder kan wara i wägen, sädant

Consistorio gifwer wid handen.“ E. berättas hafwa haft nä¬
gonting befallande i sitt hela wäsen, war af ansenlig wäxt

samt egde owanlig kroppsstyrka och wighet. Hans skrifwelser

äro redigt affattade och utwisa en wacker handstil. Död 17
1710. — Gift 1º½ 1685 m. företrädarens enka Elsa Olofs¬

dotter, med hwilken han hade twä döttrar, af hwilka en dog
före honom och den andra war gift med hans efterträdare.
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15. Nicolaus Hellman, son af prosten i Christian¬

stad Andreas H. och Anna Rubenius, föddes derstädes ivd
ls

1682, gick i skola dels der, dels i Jönköping, der swägern Jo¬

han Rogberg war rektor, samt blef student i Lund 1701 och
magister 1706. Derefter företog han en utländsk resa, uppe¬

höll sig i Greifswald ⅔, är och besökte flera andra tyska uni¬
versiteter. 1708 äterkom han till Swerige och begaf sig 1710

till Upsala i anledning af krigsoroligheterna i Skäne. S. d.
föreslogs han till pastor härstädes, „erhöll 1 1711 kgl. sena¬

tens fullmagt, och prestwigdes ⅓ s. K. Prostämbetet i W.

Göinge härad uppdrogs ät honom 2½,g 1729. I en skrift pä

4 tätskrifna ark begärde han 1751 att fä sin son till vice pa¬
stor, emedan han icke kunde hafwa lugn, med mindre answaret

för de dyrköpta själarna lades pä en man med bättre krafter,
än han sjelf egde; men blefwe icke sonen vice pastor, sä wille

han ingen vikarie hafwa, utan finge “i sin älderdom gripa sig
an öfwer sina krafter, fast han derwid skulle fä en knäck, som

förkortade hans dagar.“ Han önskade ock att sonen, innan han
blefwe förordnad till vice pastor, finge undergä pastoralexamen
i Lund, pä det att folket icke mätte tro att han hade en annan

lära, emedan han blifwit prestwigd uti Strengnäs. Hes plan
war förmodligen att ät sin son bereda utsigt pä succession till

pastoratet, men den wanns icke. H. höll visitation i Winslöf
twä dagar före sin död, som inträffade ⅔ 1752. Biskop En¬

geström höll likpredikan öfwer honom och betygade sin tillfreds¬
ställelse med det sätt, hwarpä H. bestridt sina ämbetssyßlor.
Gift 1. 3 1711 m. företrädarens dotter Maria Sophia

Erman, som dog barnlös 23, 17165 2. 1717 m. Anna Ma¬

ria Liebman, dotter af prosten Turo L. i Christianstad. Af
deras 8 barn lefde endast twä efter fadren, nemligen Thure,

past. i Barkäkra, och Maria Sophia, g. m. prosten Lorich
i Hjersäs. En dotter war gift med lagman Hollström pä Ljun¬

garum.
16. Andreas Hellman, brorsson till företrädaren

och son af kyrkoh. Lars H. i Hammarlöf, föddes 2½ 1719,
blef student 1733, magister 1742, prestwigd A, s. d. till bi¬
träde ät fadren, sedermera prebendekomminister hos biskop Ben¬

zelius och 22, 1749 wald till andre stadskomminister och ho¬
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spitalsprest i Lund. Wid waltillfället ifrägasattes, huruwida
magistraten och stadens 12 äldste egde att rösta för hela bor¬
gerskapet, men anmärkningen lämnades utan afseende. Benze¬
lius, som strax derefter skulle säsom ärkebiskop afflytta till Up¬

sala och redan för mer än ett är sedan fätt sin efterträdare i
Lund, deltog i walet med 19 röster. Efter walets slut frä¬
gade han, om nägon kunde säga, att han wärfwat röster för

Hellman, hwartill alla swarade: nej. Beswär öfwer walet an¬

mäldes ⅓ s. ä. af professorerna N. Stobæus och L. Liedbeck,
bibliothekarien I. Corylander och akademisekreteraren E. Jun¬

beck. De uppgäfwo att ingen röstlängd begagnats wid walet,
att stadens äldste röstat för hela borgerskapet, utan att bewisa

sin rättighet dertill, att hospitalsföreständaren Krook afgifwit

30 röster, likaledes utan att förete nägon handling, som dertill
berättigade honom, att akad. räntmästaren Ek utan fullmagt
röstat för sin swärfader o. s. w. De klagande anhöllo ¾ s.

ä. att fä weta, om domkapitlet fällt nägon resolution ä beswä¬

ren, och anmälde 2 att de i hofrätten begärt promotorial till
landshöfdingeämbetet om laglig undersökning i mälet. Om

sädan skett, hwarom domkapts handlingar icke lämna nägon

upplysning, sä har likwäl ingen ändring i walets utgäng deraf
föranledts. Pä kallelse af kamrer Jöns Ehrenborg blef H. pa¬

stor härstädes 7 1754. Under prosten Krögers fränwaro 1765
war han tillförordnad häradsprost och kallades 1773 enhälligt
till detta ämbete, men förbigicks wid utnämningen, ehuru han

ej blott war wida äldre kyrkoherde, än den som utnämndes,
utan ocksä genom utgifwandet af en akademisk afhandling, de
duplici vestitu primorum hominum, och af minnesord i bun¬
den stil öfwer sin fader samt säsom opponens wid ett prestmöte

gjort sig känd säsom “en lärd och witter“ man och för sädana
sina förtjenster warit i fräga att blifwa theologie adjunkt. Mä¬
hända har han icke ätnjutit biskop Engeströms ynnest i lika
grad som Benzelii. Först i Celsii tid erhöll han prostetitel
1779. En af honom utgifwen likpredikan öfwer prosten Krö¬

ger är af bibliskt innehäll och temligen okonstlad i anseende

till spräk och framställningssätt. Verserna öfwer fadren äro
ock okonstlade; det heter t. ex.
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Om Far mins lif, det han i döden wunnit,

försäkran ger den helge Andes ord,

som lofwar dem, som trones ända hunnit,
en herrlig fröjd, ett saligt himlabord.
I trona stod min fader intill sidsta:

hur kunde han sin salighet dä mista?

Han lefde här i Christna prästeseder,
han ref ej ned hwad han i läran böd,

sitt hedersständ war aldrig till wanheder:
owännen bör det säga pä hans död;

faktmodighet hans prästenit beprydde,
i menlöshet han Christi ord ätlydde.

H. afled A4 1799. — Han war förlofwad med en dotter af
kyrkoherden Morsing i Häslöf, men hon dog, hwarefter han
1, 1753 blef gift med Hedwig Helena Sommelius, f.
1723, d. 1782, dotter af borgmästaren S. i Lund. Sonen
Lars blef kyrkoherde i Sjörup. Dottren Gustawa ingick

före privilegiinädärets slut äktenskap med auditören Pantel,men

fick likwäl ätnjuta det extra nädär, som K. M. bewiljat henne

säsom ogift.
17. Christian Schönbeck 1801—1805; se wid Ri¬

seberga s. 216.
18. Georg Libert Skytte, hwars fader war hof¬

junkare, föddes i Ljunga af Wexjö stift 2) 1767, blef student
1784, magister 1790, prestwigd 2 1792, extraord. regements¬

pred. wid Wendes artilleri 1797, stadskomminister och slottspred.

i Malmö 1799, kyrkoherde här 7 1805, tilltr. s. ä. och erhöll

prostetitel 1816. Död 29 1836. — Gift 1804 m. Ebba
Maria Bring, dotter af prosten, doktor Ebbe B. i Malmö;
hon dog i Espö “ 1855 wid 79 ärs älder. Barn: Bengt
Häkan, prost i Engelholm. Ebbe Peter, f. 1807, landt¬
brukare. Carl Magnus, f. 1808, kapten wid Wendes ar¬

tilleri. Julia Maria Fredrika, f. 1812, g. m. prosten N.
Lowen i Espö. Emerentia Margreta, f. 1814, g. m. kro¬

nobefallningsman I. A. Billing. Anna Christina Ulrika,

f. 1816. Henrika Elisa Charlotta.
19. Swante Jutman, son af en kronobefallnings¬
man och född i Hofby 30
— 1786, blef student 1805, magister

335

i. 1821,
1811, prestwigd 11

pastor här 1º 1837, tilltr. 1839.

Död 1' 1841.
20. Fredrik Horneij, son af handskmakaren Johan

H. och Brita Bergström, föddes i Helsingborg 12), 1800, gick
i skola derstädes, blef student 1817, prestwigd 2,, 1823, hus¬

predikant hos öfwerstlöjtn. C. Benzelstjerna pä Maglö 1824,
magister primus 1826, pastor wid norra skänska infanterirege¬

mentet 1827, kyrkoherde härstädes 1841, tilltr. 1843 och erhöll
prostetitel 1853.
Gift ' 1840 m. Hedwig Charlotta Kjökemeister,

f. 1813, dotter af kyrkoherden Samuel K. i Björnekulla. Barn:

Johan Gustaf Emanuel, f. 2 1841. Hulda Erika

Brita, f. 2½, 1842. Ewa Gustawa Charlotta, f. 1,
1844. Axel Fredrik, f. 18, 1846.

Kyrkoherdar i Brönnestad och Matteryd.

1. Oluf Mogenssen nämnes i ett wid sockenstämma

i Brönnestad 3edje dag Päsk 1509 afgifwet tingswittne och

uppgifwes hafwa warit pastor i 44 ar. Död 16. 1517. Till
sina efterträdare testamenterade han säsom ett ständigt inventa¬
rium ’tho thambstude, en gammel gryde, som wogh 12 bismar¬

marck, tho hivende, it handklæde, en borddug, en ko, en so med

sine griser, bord oc bencke, tho nye ölkaer, it gammelt oc 3

pund ruf.
2. Knut Jeppsson war pastor här 1526 enligt ett

sockenwittne angäende twä till prestgärden hörande jordar.
3. Knut Hwass nämnes som pastor härstädes 1550

och 1555. Han gjorde sistnämnde är ’mageskifte“ angäende
prestgärden tillhörande jordar med Mats Stensen till Rönneholm.
4. Trued Mogensen war pastor här 1571, enligt ett

s. ä. afgifwet tingswittne. Han har gifwit sina efterträdare ett
inventarium bestäende af den seng och ett pund bygh.“ Död
1595.
5. Jens Lauritzön war, enligt inskriften pä hans

grafsten i Brönnestads kyrka, född i Torrlösa, blef pastor här¬
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städes 1595, häradsprost 1615 och affade sig sistnämnde befatt¬
ning 1625 i anseende till en swag helsa och dälig hörsel. Wid
biskopsvisitation 1623 befanns han sköta sina äligganden or¬

dentligt, och församlingen yttrade sin belätenhet med honom.

Sigw. Grubbe har i sin dagbok 2' 1624 antecknat, att han
hört honom predika satis optime, magna cum laude. Till

socknens fattige skänkte han 50 daler, hwaraf räntan ärligen
wid pingsthelgen borde utdelas. Död wid 77 ärs älder 18,
1635.—Gift 1. 1598 m. Boild Olufsdatter, d. 1',, 1615,
dotter af O. Stison, pustor i Burlöf och kanik i Lund. De
hade 8 barn, af hwilka Laurits dog som student, Nils pre¬
dikade i Sigw. Grubbes närwaro +) 1630 pro sua ætate

satis bene, Birgitta war gift med kyrkoh. Hack Enertsson i
N. Rörum och Agnes med fadrens efterträdare. En dotter
uppgifwes hafwa warit gift i Lund med en som hette Knut
Jönsson, mähända pastor i Stäfwie. 2. 1616 m. Bengta

Rasmusdotter, som dog barnlös 7 1624.

6. Swen Hansson Winslöf, son af pastorn i Wins¬
löf Hans Hansson och född der 1605, blef efter dimission

frän Helsingborgs skola student 1626, kom omkr. 1630 hit som
medhjelpare och blef pastor 1635. Wid biskopsvisitation s. d.
befanns ungdomen wara föga kunnig, emedan föräldrarna icke

woro mäna om sina barns underwisning. Bäde pastor och

klockaren manades till nit i ämbetsutöfningen. Her Swen
dog 28, 1653. — Gift 1. 2 1630 m. företrädarens dotter

Agnes Jönsdotter, f. 1613, d. 1634; hon hade blifwit upp¬

fostrad af sin moster, som war gift med pastorn i Hoby och
rektorn i Lund Axel Olsson. Sonen Laurits föddes 1633.
2. m. Magdalena Pälsdotter, som öfwerlefde honom och

blef gift med efterträdaren. Dottren Cecilia war gift med
kyrkoh. Jöns Bring härstädes.

7.Christopher Jönsson Meisner, son af kyrkoh.

M. i Björnekulla, föddes der 2º, 1624, gick i Herlufsholms

skola, blef student 1646, kallades 1650 af sin fader till med¬
hjelpare, prestwigdes ⅓½, s. d., kallades till pastor härstädes
30.

,3 1653 och tillträdde pastoratet kort derefter. Död i början

af 1663. Han blef l,, 1654 gift m. företrädarens enka
Magdalena Pälsdotter, men lärer icke haft nägra barn.
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8. Jöns Enertsson Bring är den förste prest i

Skäne af denna slägt, hwilken har ansetts härstamma frän

Helge B., som war norrske konungen Swerres banerförare
omkr. 1190. En Matthias B. skall omkr. är 1600 hafwa frän

Norge flyttat till Landskrona. Dennes son war Enerdt Bring,
hwilken war köpman i Landskrona och har 1649 underskrifwit
en af denna stads borgerskap till Knud Ulfeld afgifwen förkla¬

ring. Hans son war Jöns B., som A 1663 prestwigdes till
pastor härstädes. 1677 skall här warit en kapellan wid namn
Hans, som räddat öfwersten Abr. Cronhjort frän att blifwa dränkt

i Finjasjön af snapphanarna. (Follin, Helsingborgs hist. s. 228.).
Bring war ärlig swensk. Han afled i Mars 1684. Wid hans
begrafning sades psalmer hafwa sjungsts pä latin och danska.

Biskopen kunde knappt föreställa sig möjligheten af att en sägrof
förseelse mot uniformiteten passerat i herr David Möllenstedts

prepositur. De brottslige hotades med sträng näpst. Jöns Bring

war gift 1. m. Cecilia Winslöf, styfdotter till företrädaren,
2. m. Marna Gemzæus dotter af kyrkoh. Jöns Andersson

i Jemshög. Den förra hustrun war, enligt sonsonen Swen
Lagerbrings berättelse i sin sjelfbiographi, mor ät 8barn, ehuru

blott 22 är gammal wid sin död, som förorsakades deraf att
en häst störtade med henne, dä hon tagit sig för att rida i kapp

med sin man pä den backiga wägen mellan Brönnestad och N.
Rörum, till hwilket sistnämnde ställe de ämnade sig för att be¬

söka den med dem beslägtade prestfamiljen. Blott tre barn öf¬
werlefde fadren, nemligen Ebbe, som blef pastor här, Swen,

hwilken dog som student 1698, samt Christina, som war
gift med prosten P. Quiding i Landskrona. Jöns Mickelsson

pä Hofdala rekommenderade Brings enka till att blifwa kon¬

serverad wid pastoratet, “1. som hun er af fornemme gaat folck
och berömmelig forældre, som dog begge ere döde, och saaledes
fra mand, fader och moder vernelös; 2. hun er af it gaatt
Rycte, 3. af unge aar och 4. ingen börn. Rekommendationen
wann gunstigt afseende hos biskopen.

9. Nicolaus Hartman, son af Lars H. och Rigitsa
Wilhelmsdotter, föddes i Lund 1652, blef student 1671, erhöll
attestats 1674, kallades 1680 till pastor i Ifö och Kiaby och

prestwigdes dertill ⅓ 1681, men som han icke wille gifta
IV.
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sig med prestenkan derstädes, sä transporterades han derifrän
och blef pastor härstädes, efter att 27, 1685 hafwa skriftligen

förbundit sig att wid 50 dalers vite före pingsttiden s. d. hafwa
ingätt äktenskap med härwarande prestenka. Han intygade 1686,
att han Plefde bland thett folk, som beflijta sig om effter skyk¬

digheten at fruchta Gudh ock ähra Konungen,“ samt att ingen

försummelse i gudstjenstens och läsemötenas biwistande, ejheller

sabbatsbrott förekommit. Wid biskopsvisitation 1696 predikade

H. öfwer 2 Tim. 4: 5. Lefter den engelska methoden.“ Död
1os, 1709. Med sin hustru Marna Gemzæus hade han 10
barn, af hwilka endast 4 äro kända, neml. Jöns, past. i K.
Nöbbelöf, Lavs, som blef prest, men ej erhöll pastorat, Wil¬

helm, mäklare i Köpenhamn, och Malena, g. m. kyrkoh. P.
Tamberg i Bosjökloster.
10. Ebbe Bring, son af pastorn härstädes Iöns B.
och född härstädes, blef student 1689 och undergick 1696 exa¬

men inför domkapitlet. Han skref 1½, 1698 till biskopen frän

Qwidinge, der han wistades hos sin swäger, och inberättade

sin bror Swens död, yttrande derefter: “Hwad sig mig anbe¬
langar, är jag wäl förnöjd om det den Högsta behagar mig

pä samma sätt at befordra, dock imedlertid skulle det af Gud
wara förseet han täcktes vocera mig till nägot Embete uti sitt

Nädes Rike här pä jorden, är jag och wäl förnöjd och dagli¬
gen wäntar efter att Herren behagade dertill uppwäcka mina

höggunstige förmän.“ S. à. 1½, skref han frän Carlskrona,
att han ⅓pä 3edje är alltid af biskopen njutit goda promisser

och försäkrade sig ytterligare om ett nädgunstigt patrocinio,
ödmjukt päminnande sig deß faderlige och gunstige utlätenhet.“
1699 16, prestwigdes han till pastor i Bosjökloster, hwarifrän

han transporterades till Brönnestad med Rädets fullmagt af
24), 1711. Lagerbring skildrar sin fader pä följande sätt:
“Hans hurtiga wäsende och utseende war werkligen öfwer hans

ständ. Det war honom omöjligt att krusa för sädana smästora
herrskaper, som ofta finnas i provincer, hwilka ligga nägot

längt ifrän hufwudstaden. För honom war en grefwe en grefwe,
en adelsman en adelsman, en baron en baron, och en inspec¬
tor en inspector, om han än aldrig war sä rik och storständig.

Detta gjorde honom wäl nägra owänner understundom, men
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som han derjemte war uppriktig, lustig och glad, war han al¬
lestädes merändels wälkommen. Officerare, som i K. Carl
XII's sista regeringstid swärmade som flugor i höstetiden, woro
isynnerhet hans folk. Säsom god wärd tog han gladligt emot

alla och undfägnade dem efter omständigheterna. Iag mins

ännu att middag lagades understundom tre gänger om dagen
ät twä och tjugo personer i omgängen. Ty sedan ett parti
ätit, blef gärden uppfylld med nya gäster, som intet fätt nägon

middag, ät hwilka mina föräldrar äter utdelte med godt hjerta

och gladlynt sinne sitt lilla förräd. Och en sädan lefnad wa¬
rade nästan allt utföre ifrän 1715, dä Hans Majtt kom till

Skäne, ända till nägra är efter högstsal. Kon. Carl XIIts

död. Huru inkomsterna af ett litet pastorat kunde förslä till
en sädan lefnadsart, begriper jag intet. — —Ickedestomindre,
som mina föräldrar werkligen egde en innerlig förtröstan till
Guds nädiga försyn och woro nöjde äfwen i knappare wil¬

kor, ledo de i sin tid ingen nöd, och deras barn, änskönt de

aldrig fingo ett öre i arf, gjorde liksä stor lycka som mänga

andra prestebarn, hwilkas föräldrar höllos före och woro
werkligen i sitt ständ förmögne. Under krigsoroligheterna om¬

kring 1710 hade Bring, i likhet med flera skänska prester, för¬

troende att fortskaffa underrättelser mellan de swenska office¬

frarne. För detta ändamäl begagnade han en ihälig käpp, hwari
brefwen inlades. Det berättas att, dä han engäng passerade

en dansk waktstuga wid Lund, lade han sin käpp helt wärds¬

löst pä bordet, och ingen tänkte pä att den möjligen kunde för¬

tjena att undersökas. 1728 lämnade han pastoratet ät sin son,
men war likwäl 1729 willig att emottaga prostetjensten, om

den skulle erbjudas honom, hwilket dock icke skedde. Död wid

pingsttiden 1737. Han war gift med Abela Klinthea, dot¬
ter af kyrkoh. i Bosjökloster Olof Christensson. Om henne

berättar Lagerbring, att hon engäng med flera slägtingar och

bekanta rest till Ystad för att fä se Carl XII, hwilket ocksä
lyckades, och dä fruntimmersskaran kom midt för wakten, kom¬

menderade kungen: skyldra gewärl och roade sig gødt ät frun¬
timmernas förskräckelse wid det wapenbuller, som derwid upp¬

stod. Lagerbring yttrar widare: Min moder war af ganska

godt sinnelag till att hjelpa fattiga och nödlidande, och med
222
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ett sädant lynne hopfogade hon en ren och oförfalskad wörd¬

nad för Gud. Hon war ock drifwande i sitt hushäll, och jag

kan ännu med fägnad päminna mig, att hon war älskad af
alla, bäde höga och läga, som kände henne. Mycken sorg och

bekymmer utstod hon med mycket tälamod. Hon öfwerlefde sin
man, sina begge mägar, sin yngre dotter, och sin äldsta son,
och woro i sonens och mägarnas hus nog knappa wilkor och

mänga barn. Andtligen dödde hon 1747 här i Lund i mitt

hus, och blef begrafwen uti Brönnestad kyrka hos sin man och
äldsta son. Barn: Cecilia Magdalena, g. m. kaptenen
wid artilleriet Anders Baumann. Olof, pastor härstädes.

Katrina, g. m. kaptenen Reinhold Held. Jöns, past. i

Ausäs. Swen, f. 1707, d. 1787, histor. prof. i Lund och
kansliräd; adlad med namnet Lagerbring. Sten, batal¬

jonspred. wid Södermanlands regemente; erhöll för sjuklighet

afsked med pension.

11. Olof Bring, född i Klinta 7, 1702, blef efter
enskild underwisning student 1717, ingick derefter i krigstjenst
och ädagalade i detta yrke sädan duglighet, att han snart be¬

fordrades till qwartermästare, men tog afsked 1719 och begynte
äter studera, prestwigdes till fadrens biträde 2),, 1726 och be¬

fullmägtigades 2 1728 till pastor härstädes, dä fadren afstod

pastoratet. Wid prestmöte 1744 fungerade han som opponens.
Död af wattensot *, 1747. — Gift 28, 1731 m. Elsa Ka¬

trina Collin, dotter af kyrkoh. Petrus C. i Efweröd och
enka efter prosten derstädes C. Blanxius; hon blef 3edje gän¬

gen gift med prosten C. C. Eberstein i Gladsax. Endast i an¬

dra giftet hade hon nägra barn. De woro nio till antalet,
men blott fem öfwerlefde fadren, nemligen Per, f. 1732, kansli¬
räd, adlad Lagerbring, fader ät generalen Gustaf Olof L., som

dog 1847. Ebbe, pastor här, sedan i Malmö. Abela Ka¬

trina, död ogift i Lund 1751. Elisabeth, g. m. kyrkoh.

Erasmus Trägärd i Esphult. Elsa Oliva, g. 1776 med
tullförwaltaren i Ahus Jöns Sorbon.

12. Erasmus Hallström, son af skomakareälder¬
mannen Knut Rasmusson och Cecilia Bagge, föddes i Carls¬
krona, blef student 1727, sedermera lärare wid amiralitetssko¬

lan i nämnde stad, notarie i amir. konsistorium 1733, magister
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12 1736, kyrkoherde härstädes 1747. Wid
1734, prestwigd 18
visitation 1754 befanns christendomskunskapen inom pastoratet
wara förswarlig, men pastor synes icke hafwa warit rätt or¬

dentlig i ämbetsförwaltningen; gudstjensten hölls nemligen icke
pä bestämd tid och predikningar pä apostladagarna höllos icke.

Seden att presten lade handen pä skriftebarnens hufwud war
ännu rädande, men det beslöts att den borde afskaffas, emedan

de swagare kunde förargas, om det skedde stundom, men stun¬
dom underläts. H. begärde 1766 att blifwa befriad frän sin

medhjelpare Rudelius (se I. 384.), hwilken han tillwitade
ett sädant uppförande, att hans biträde ej mera kunde begag¬
nas. Deremot begärde församlingarna att fä behälla Rudelius

och uppgäfwo att H. war ur ständ att sköta pastorsämbetet

och hade under julhelgen predikat och sjungit pä ett sätt, som
wäckt förargelse och ätlöje. Kort derefter blef E. Bring (se
nedanf.) vice pastor härstädes. Han begärde f. ä. domkapit¬

leis utlätande, huru han borde förhälla sig, om H. icke wille

läta bli att predika; domkapitlet swarade, att B. icke egde att

läta nägon annan predika i sitt ställe. H. dog 7 1768.

—

Gift 26, 1748 i Helsingborg med Anna Maria Meisner.
Barn: Maria, g. m. fadrens efterträdare. Anna Sophia,

g. m. prosten Olof Bring i Ossjö.
13. Ebbe Bring 1769—1791; se wid Malmö II.

s. 32.
14. Erik Kruse, son af kyrkoh. Nils K. i O. Herre¬
stad, föddes i Kjellstorp “, 1753, blef student 1770, prestwigd
till huspredikant hos riksrädinnan Sjöblad *
Jhi 1777, magi¬

ster 1778 och extraord. regementspastor 1783. Derefter tillsa¬
des han af domkapitlet 19, s. d., att hans tjenst icke längre
behöfdes i Ewerlöf, der han warit nädärsprest, utan att han

borde tjenstgöra wid regementet. 1792 2, blef han pastor

härstädes. Död 1' 1808. — Gift 1. m. företrädarens dotter
Abela Christina Bring, som dog 1802. Dottren Maria
Katrina, f. 1797, d. 1839, war g. m. landskamreraren i

Malmö, kammarrättsrädet E. Quensel. 2. m. Ingrid Sjö¬

berg, som öfwerlefde honom.
15. Jonas Peter Söderberg, son af en landt¬

tullswaktmästare i Carlskrona, föddes 22/ 1770, blef student
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1789, magister 1796, kollega wid Carlshamns skola 1797, rek¬

tor wid samma skola 1798, prestwigd 1' 1799, transporterad

till rektoratet i Landskrona 1806, kyrkoherde här ⅔ 1809, tilltr.

1810, blef titulär prost 1815, häradsprost 1830 och erhöll pä
olika tider fyra belöningsmedaljer för befrämjande af vaccina¬

tionen. Bäde säsom skollärare och säsom pastor och prost egde

han ett förtjent anseende för duglighet och werksamhet. Hela
hans wäsen bar stämpeln af allwar och redbarhet, likasom ock

hans gestalt war reslig och wördnadsbjudande. Säsom för¬
man fordrade han af andra den aktning, som han sjelf wisade

sina förmän, och samma stränga ordning och noggrannhet, som
han alltid sjelf ädagalade. Hans nägot gammalmodiga och

sträfwa yta gjorde att han understundom mißförstods af dem,

som tillhörde en nyare tid och togo hans allwar för stolthet
och hans noggrannhet för pedanteri. Af dem som närmare

kände honom wärderades han högt säsom en i grund och bot¬

ten hederlig man och trofast wän. Han dog 2 1845.

Gift 1. m. Christina Charlotta Corwin, dotter af tull¬
inspektoren Jonas C. i Carlshamn. 2. 29,, 1820 m. Althea

Sophia Rothstein, f. 2' 1785, d. 1841, dotter af prosten,
dokt. Jonas Raphael R. i Billinge. Barn: Maria Petro¬
nella Christina, f. 1821, g. m. vice pastorn S. E. Mär¬

tensson. Sten Raphael, f. 1823, prowisor. Beata Au¬

gusta, f. 1827, g. m. pastorsadjunkten N. H. Bruzelius.
16. Petter Magnus Lindberg, son af wagnma¬
karen L. och Ingrid Löfgren i Christianstad, föddes derstädes

' 1791, gick i skola dersammastädes, blef student 1811, prest¬
wigd l,, 1815, war vice pastor i Gudmuntorp 1834—1846,
blef pastor här 1 1847, tilltr. s. ä. och lämnade 1852 äm¬

betsutöfningen ät en vice pastor.
Gift 3, 1832 med Lowisa Ask, dotter af fabrikören

Olof A. i Marstrand.

Kyrkoherdar i Finja och Hörja.
1. Henricus war pastor härstädes omkr. 1526.
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2. Mathias Olai war pastor här 1584.
3. Johannes Sadolinus war pastor 1599, dä pre¬
dikstolen i Finja kyrka gjordes ny eller reparerades.
4. Peder Christensen Morsinus förekommer som

pastor här 1618. Wid biskopsvisitation s. ä. befanns allt wara

i god ordning. Wid enahanda tillfälle 1623 klagade pastor
öfwer en del föräldrars wärdslöshet om sina barns underwis¬
ning. Pastors förhällande i lära och lefnad witsordades wäl.

Han ansägs behöfwa medhjelpare, men förklarade sjelf att han
förmädde ensam bestrida sina tjensteäligganden. 1644 blef han

häradsprost och dog 1646 wid 60 ärs älder samt begrofs i
Finja kyrka wid altaret, der en grafsten lades öfwer honom.

Hans enka Sophia Mänsdotter dog 1649 wid 53 ärs äl¬
der. Sonen Gregers blef pastor i Esphult och Mogens i

Broby.
5. Christen Willomssen, född omkr. 1618 i jut¬
ländska staden Wiborg, prestwigdes 2, 1645 till komminister

härstädes, blef 1646 pastor och 1651 häradsprost. Prof. Wins¬
low (se I. 298) har antecknat att herr Christen wid prosten

Hans Winslöfs i Ousby begrafning 1660 pia facundia enar¬
ravit et tractavit Dan. 12: 3. Död 2° 1666 och begrafwen

i Finja kyrka. — Gift 1651 m. Malena Pedersdotter,
som äfwen blef gift med efterträdaren.

6. Christen Carstensson Fundanus, son af
Carsten F., som sist war pastor i Christianstad, föddes i Kö¬

pinge af Gärs härad i April 1640, underwistes nägon tid
hemma af sin morbror Christen Matsson, som blef pastor i
Sölwesborg, kom derefter i skola först i Christianstad och sedan

i Lund, blef 1660 student i Greifswald och sedan s. d. i Kö¬

penhamn, wistades der 3 är och äterwände derefter till Skäne
och biträdde sin fader med predikande. Nägon tid war han in¬

formator i amiralen Henning Bjelkes hus. 1666 ¾ prest¬
wigdes han till pastor härstädes och blef 1675 häradsprost.

Under kriget blef han tillfängatagen af danskarna och förd till

Landskrona, der han hela wintren hölls fängslig i kallt rum,
hwaraf hans helsa tog obotlig skada. Död 1½), 1681. — Gift
1667 m. företrädarens enka, Malena Pedersdotter f.

1627, d. 1681 2,,, dotter af pastorn i Winslöf Peder Niel¬
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sen. Aktenskapet war barnlöst. Bäda makarna blefwo begrafna
i Finja kyrka. Med anledning af hennes ansökning befallte
K. M. i bref 1º, 1681, att biskopen skulle “henne efter wahn¬
ligheten accommodera, jemwähl ock dhen försorg draga för hen¬

nes sahl. Mans broder Matz Carstensson, att han säwijda

han pröfwas capabel och werdigh, mä kunna ansees och ihog¬

kommas.“ Han blef stadskomminister i Christianstad.
7. Hans Hansson Gudmantorph, son af kyrkoh.

Hans Bodelsson i Gudmuntorp och kusin med företrädaren,
föddes i Gudmuntorp, blef ' 1675 prestwigd till pastor i
Wiby och Rinkaby och transporterades 1681 till Finja, dä

förstnämnda församlingar lades till Ahus säsom annexer. Bi¬

skop Hahn yttrade i bref till riksrädet E. Ulfeld, att herr Hans
war en mycket from och stilla man, som med all höflighet skulle
weta att gä företrädarens enka tillhanda. Han dog 21 1696
och begrofs i Finja kyrka, der en grafsten lades öfwer honom.
—

Gift 1. m. Geska Swensdotter, med hwilken han hade

en son; 2. m. Sophia Möllenstedt, dotter af prosten Da¬

vid M. i Mällby. I detta äktenskap föddes sex barn, af hwilka
en dotter, född efter fadrens död, begrofs jemte honom i kyr¬

kan. Fyra söner äro kända, neml. Olof, prost i Grönby,

Paul, past. i Stora Köpinge, Johan, prost i Köpinge af

Gärs härad, och Dawid, som arrenderade Espö prestgärd 1747;
de togo namnet Mandorff. Deras moder blef gift med fa¬

drens efterträdare.
8. Thomas Eurodius 1697—1706; se wid Grönby

II. 219. Under hans tid afbrann prestgärden 2º 1703.

9. Vitus Beringh, son af pastorn i Grönby Petrus
B., blef student 1691 och prestwigdes 7 1696 till att biträda

sin fader, efter hwars död han af professorskan Stjernberg och
fru Maria Ehrenborg 1705 rekommenderades till succession i
Grönby pastorat. Ehuru prosten Arenchil redan 1695 försäk¬
rat, att Bis Linwärtes qualiteter woro längt större än hans

kropps storlek och utwärtes anseende,“ sä ansägs han likwäl
icke meriterad till att erhälla Grönby pastorat. Dä det tillföll

Eurodius, sä blef B. dennes efterträdare i Finja 1706. S.

ä. räkade han wid en anförwandts begrafning i Hammenhög
uti slagsmäl med twänne ämbetsbröder och mäste derföre plikta
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10 dal. smt ad pios usus samt erlägga 4 dal. i citationspen¬

ningar. Förgäfwes bad han att säsom en “nybolig prestman“
blifwa befriad frän dessa utgifter. Han war utsedd till pre¬

dikant wid prestmötet 1710, dä han l½ s. d. afled. Han war
gift med Gunilla Berckman, hwars fader war militär; hon

blef sedan g. 2. m. I. Orstadius, 3. m. O. Lundahl, pastorer
i Frillestad. Dottren Gunilla war gift med kyrkoh. Christian

Bagger i St. Harrie. Gabriel, Carl och Petrus B., hwilka
blefwo studenter 1721, woro troligen alla söner af Vitus B.;
den siste blef pastor i Bara.

10. Daniel Hjersovius, son af förste stadskommini¬

stern i Lund Olof H., föddes derstädes 1681, blef student 1701,

prestwigd till nädärsprest i Frillestad Y 1710, pastor här 1711
och installerad 1 sönd. e. Trin. 1712. Död ⅓ 1723. Han

war gift m. Magdalena Feuk, dotter af kyrkoh. Hans F. i
Akarp. Hon rekommenderades hos domkapitlet af sin swäger
kyrkoh. Eurenius dersammastädes till att blifwa konserverad

wid pastoratet, för hwilken förmon utlofwades dels trogna för¬

böner, dels Latt den med skyldig tacksamhet i sjelfwa werket

ihogkomma.“ Konsistoriinotarien anmodades att mot hederlig
wedergällning understödja denna rekommendation, som ocksä hade

önskad päföljd. Twä Hjersowii söner blefwo prester, neml.

Olof, past. i Huaröd, och Hans, som ej wann befordran till

pastorat.
11. Johannes Leonard von Dohren, skäning,

prestwigdes 2 1715 till komminister i Köpinge af Gärs hä¬
rad och war der qwar till 1723, dä han blef pastor härstädes.

Död pä sommaren 1731. Han war gift med den ofwannämnda

Magdalena Feuk, som öfwerlefde honom. Hon tyckes hafwa
warit licke af det bästa kynne.“ Nädärspresten Abrah. Vogt
klagade, att hon gaf honom ingen lön och bemötte honom med

stor otidighet och “öfwerilade honom med skällsord. Wittnen

intygade att, dä han engäng begärde nägra daler pä sin lön,
öfwerhopade hon honom med otidigheter, önskade ondt öfwer

honom och hans familj samt skriade och ropade som en ursin¬
nig och spottade pä honom, likasom hade han warit en hund

och ingen menniska; ändtligen kastade hon under eder och swor¬

domar 6 daler till honom.
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12. Gunnar Wittbaum, skäning och född 1691, prest¬
wigdes 2, 1720 till tjenstgöring i Räby, blef 1722 medhjel¬

pare i Brandstad och 1724 hofprest hos generalen C. Ornstedt

pd Skottarp. 1726 räkade han i onäd hos bemälde herre och
“mäste flytta med ett obeskedeligt afsked,“ hwilket han anmälde

i domkapitlet, anhällande derjemte om befordran till Sölwes¬
borgs pastorat. Domkapitlet kunde icke rekommendera honom

till befordran utan att ega kunskap om huru han uppfört sig
hos en sä from och genereus herre.“ 1731 föreslogs han till

pastor härstädes, erhöll wid walet ingen kallelse, men utnämn¬
des af K. M. ¼ 1732, tilltr. 1733. Wid visitation 1754

befanns christendomskunskapen wara förswarlig. Pä sina sed¬

nare är hade W. till vice pastor Johan Heuman. Denne an¬

mälde 1771 att han Lwid sitt kringfarande pä husförhör öf¬

werträffat ett himlabref,“ hwilket utsälts af nägra krämerskor,

med anledning hwaraf domkapitlet hos landshöfdingämbetet
anhöll, att sädanas kringresande mätte hindras. W. dog 1772.

Hwad hans hustru hette, är icke kändt. Dottren Elsa Chri¬
stina war gift 1. med komministern och klockaren Niklas Lund

härstädes, 2. m. vice pastorn J. Heuman.
13. Johan Gustaf Thiman prestwigdes 9. 1743 i
Skara till tjenstgöring wid flottan, blef s. ä. adjunkt hos tyska

pastorn i Carlskrona J. F. Franck, som jemwäl war pastor i
Nättraby, befordrades 1, 1748 till kastellspredikant, erhöll

plats i amir. konsistorium. s. ä. och blef pastor härstädes 1774.

Hans medhjelpare Anders Sundberg anmälde 1783, att han
tjenstgjort i Finja 6½ är utan lön. T. erkände sanningsen¬

ligheten häraf, men ansäg sig icke skyldig att betala nägon lön,
enär S. pä egen begäran erhällit missiv till Finja och säledes
“S. sökt T. och icke twärtom.“ Domkapitlet älade T. betala

50 dal. smt för hwarje är. T. afled wid 67 ärs älder 7
1785.

14. Petrus Corvin, son af kyrkoh. i Bärslöf An¬

dreas C., föddes 1, 1748, blef student 1761, prestwigd 1½
1770, sedermera extraord. regementspredikant och derjemte med¬

hjelpare hos doktor C. Kullberg i Strö, af hwilken han upp¬

fostrades till en allwarlig prest i herrnhutisk anda. Det war
nemligen före Kes bekanta “affall“ frän denna riktning, som
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C. war hans medhjelpare. En af C. utgifwen likpredikan är

skrifwen i den herrnhutiska stilen. Han aflade ämbetsed som

pastor härstädes 1 1786 och erhöll prostetitel 1803. Död “7,
1805. — Gift m. Beata Elisabeth Malmgwist, dotter
af klockaren Dawid M. i Riseberga. Dottren Beata Elisa¬

beth war gift med borgmästaren Frans Cronholm i Lands¬
krona.

15. Nils Lundelius, borgareson frän Ystad, föddes
19, 1754, blef student 1776, prestwigd 2 1780, utnämndes

1806 till amiralitetspredikant, men tillträdde icke denna befatt¬
ning, emedan han 2½ s. d. blef pastor härstädes, tilltr. 1808.

Död 5, 1821.

16. Olof Ofwerberg, son af en skräddare i Malmö
och född der P 1766, blef student 1785, prestwigd 13 1791,
pastor här 23), 1822, tilltr. 1825. Död 2 1834. — Gift
1799 m. Petronella Ofgren, hwars far war sadelmakare.
Barn: Johan Peter, kyrkoherde i Ahlskog pä Gottland. Carl

Mathias, amiralitetskammarskrifware. Okof, handlande.

Jakob. Henrik. Ewa Charlotta.
17. Swen Pettersson, bondeson frän Runneby och

född der 1 1787, blef student 1808, prestwigd 27),, 1812,
kapellan i Glimäkra 22), 1830, pastor härstädes 1 1835, tilltr.
1837. Död *g 1842. — Gift 1817 m. Margreta Chri¬

stina Borg, hwars fader war tullskrifware. Barn: Caro¬
lina Wilhelmina Maria, g. m. pastorsadj. O. J. Hel¬

lichius. Swen Ferdinand f. 29 1819. Carl Fredrik f.
2½ 1821. Wilhelm och Hedwig Elisabeth födde “, 1824.

Anders Laurentius f. 1, 1827. Jakob Richard f. 12),
1833. Otto Alfred f. 1/, 1835.
18. Olof Swensson Morin, son af hemmansegaren

Swen Nilsson och Karna Häkansdotter, föddes i Jemshög
13

nna 1793, blef efter skolgäng i Carlshamn student 1815, prest¬

wigd 2),, 1816, vice pastor i Träne 1822—1840, kyrkoherde

här 1 1843, tilltr. 1846.
Gift ', 1820 m. Maria Nordström, borgaredotter

frän Carlshamn. Barn: Christina Charlotta, f. 2º/, 1816,
g. m. färgaren Samuelsson i Carlshamn. Hilda Sophia

f. 4, 1821. Josephina Carolina f. 2 1823. Nils
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Elias, f. h,, 1824, student. Maria Amalia f. 2), 1826.
Laurentia Rudolphina f.*, 1828, g. m. inspekt. Ljungberg.

August Ferdinand f. 7,, 1829, handelsbokhällare. Cecilia

f. 2, 1832. Olofina Emerentia Maximiliana f. “, 1834.
Swen Olof Theodor f. 28), 1838.

Kyrkoherdar i Röke och Corup.
1. Nils war pastor här 1526.

2. Petrus Pauli war pastor här 1584.
3. Lauritz Ollsön war pastor härstädes 1610, äfwen¬
som 1623, dä han till församlingarnas belätenhet förwaltade

sitt ämbete, enl. anteckning i V.B.
4. Michel Michelsen Billom förekommer som pa¬

stor här 1632. Wid visitation 1635 fann biskopen pastoratets
ungdom, färdeles den frän Torups socken, wara okunnig, med

anledning hwaraf herr Michel erhöll admonition. Han dog
1650.

5. Peder Nielssön Fix, född i Helsingör, prestwig¬
des 1,, 1649 till komminister härstädes och blef följande äret

pastor. 1683 klagade bönderna i Torup öfwer hans omättliga

girighet, och som lgeneralguvernören pousserade saken,“ blef

herr Per ⅓, s. d. suspenderad och instämd till nästa lande¬
möte. Man känner ej närmare de förseelser, till hwilka han

gjort sig skyldig. Biskop Hahn skref l, 1684 till prosten Möl¬
lenstedt att, som herr Per hade mänga owänner, hwilket säkert

komme att wisa sig wid landemötet, sä att biskopen icke säg
huru han skulle kunna conserveras wid kallet, sä borde han
antaga Christian Munck till vice pastor, förbehällande sig ärligt
underhäll; wille herr Per icke ingä pä detta förslag, finge han

stä sin egen fara, men om han än wore sä lycklig att blifwa
restituerad till ämbetet, torde följa en sädan exacerbatio ani¬
morum, att domkapitlet icke salva conscientia kunde släppa

honom till pastoratet utan att adjungera honom en kapellan,
som kunde drifwa uniformiteten, lhwilken H. K. M. sä högt
urgerade.“ Detta borde prosten föreställa herr Per, eller, om
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det icke werkade, föreläsa biskopens bref, men icke lämna nägon
afskrift deraf eller meddela det ät nägon annan. Uniformiteten

tyckes alltsä hafwa brukats säsom en buse att skrämma herr

Per, likasom hade fel mot den warit swärare än alla andra
förseelser. Suspensionen upphäfdes pä hösten s. d., sedan herr
Per till Christian Munck afstätt pastoralwärden och ⅔ af pa¬

storatets inkomster, dock med förbehällen rätt att tjenstgöra, dä

han kunde. Mellan bäda presterna uppkom snart en bitter
owänskap, med anledning hwaraf domkapitlet, med C. Papke

till ordförande under biskop Hahns fränwaro, skref till dem 2
1685, att, som de icke wille förlikas och efterlefwa det dem
emellan uppgjorda kontraktet, utan extorquera de klara orden

efter eget tycke, Lty hafwer Cons., pä det man dock engäng för
sädana beswär, guereler och öfwerlopp kunne wara fri och omo¬
lesterad, wälment welat Eder begge förmana och ätwarna, at

lefwa med hwarandra i enighet och sämja och rätta Eder efter
contractet, wäl wetandes, att der I skulle träta och kifwas, skulle

det icke allenast wanhedra edert ämbete, utan ock gifwa försam¬

lingarna en mycket stor förargelse, hwilket wille falla Eder sä
mycket swärare att answara, som I dermed handlen emot eder

egen hand och gifna löfte, alltsä sjelfdömde wara till det straff

förfallne, som slutningen af contractet exprimerar och förmäler,

hwilket ofelbart skall warda exequerat pä hwilkendera parten
som brotslig befinnes. Särdeles säsom Hans Wyrdighet Herr

Per beswärar sig öfwer Eder, Herr C. Munck, at I icke alle¬
nast med otillbörliga, förakteliga och äreröriga ord honom uti

hans stufwa förleden 0
2½, 1684 hafwen angripit, utan och se¬
dermera 1 sistförleden hotat honom med hugg af käpp och
ytterligare wid kyrkioräkningen i Mällby 22½ uti Herr Prob¬

stens och ätskilliga kyrkiowärdars närwaro skällt honom för in¬
gen ärlig man, jude och den der wärre är än en jude etc.,

säsom Herr Per klageligen för Cons. hafwer angifwit, alltsä

fast det Cons. icke wil förmoda, det I til den stora importunitet
och ohöflighet skulle hafwa obesinneligen utbrustit, likwist är det

Consti befallning, att I Eder härpä wederbörligen förklarar,
helst emedan, der sädant skulle mot förmodan lagligen Eder kunna
öfwerbewisas, skal det Eder tilbörligen blifwa sä mycket mera

resenterat, som det fast bettre anstär Eder, som den yngre, efter
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Apost. Pauli förmaning 1 Tim. 5: 1. och Phil. 2: 3. med heder

och wördnad at gä Herr Per säsom Seniori tillhanda, än med

sädan otidighet wisa at I icke kunnen styra edert eget sinne.
Härmed Eder begge Gudi befallade och förmante at achta det

som stär i Rom. 12: 10.“ Derefter djerfdes herr Christian att
med en obetänksam skrifwelse bemöda“ domkapitlet, med anled¬
ning hwaraf biskopen skref till honom 7, 1685, att han borde

Uödmjukt deprecera, att saken i widrigt fall icke mätte honom

för swär falla. Den gamle herr Per dog 1686 eller 1687
och begrofs i Röke kyrka, der ett epitaphium öfwer honom upp¬

sattes. Hans enka hette Gertrud Jönsdotter Morsing.
De hade inga barn, men efterlämnade förmögenhet, hwaraf
200 Redr testamenterades till Röke och Torups kyrkor, 100 Redr

till de fattige i pastoratet och 100 Redr till akademien till un¬

derstöd för fattiga studenter.

6. Christian Munck blef student 1670, erhöll 28½,

1681 kungligt promotorial till befordran och prestwigdes 70
1684 till pastor härstädes. Hans oenighet med den gamle pa¬

storn och hans mindre passande uppförande mot densamme är
ofwan omnämndt. En Böhmian wistades under Mes tid i
Torups socken, och dennes försök att föra honom till rätta hade

ingen framgäng (jfr. I. 102). Eit pastoralt bekymmer af an¬

nan art androg M. 1687 för sina fäder i domkapitlet. Han
klagade nemligen deröfwer att barnsängshustrur 2 à 3 dagar

efter förloßningen gingo ut pä marken och arbetade, hwilket

han ansäg juxta legem puerperarum Levit. 12. och Luc. 2.
böra hindras, och de “i sä mätto skiljas frän andra creatur,

hwilka strax post partum löpa hit och dit.“ Domkapitlet swa¬
frade, att han borde förmana dem att iakttaga hwad deras helsa

och anständigheten kräfde. Wid prestmöte 1689 war han respon¬
dens. Befallningsmannen Nils Stobæus klagade 1690 att herr

Christian wägrat att publicera ett och annat K. Mes och Kro¬

nans ärende samt skrifwit till länsmannen ett ohöfligt, obetänk¬

samt och nesligt bref, hwarigenom befallningsmannen ansäg
sig Vtecte læderas, hällandes det för en res pessimi exemphi,
hwilken andre, der det skulle onäpst passera, till olydno och

förtretlighet reta torde.“ Häradsprosten erhöll uppdrag att an¬
ställa undersökning angäende denna sak. Munck dog 18, 1691
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och begrofs wid altaret i Röke kyrka. Han blef 1684 gift med
en köpmansdotter frän Runneby wid namn Maes, som lärer

warit styfdotter till komministern derstädes Hans Corwin. M.

efterlämnade en son och 4 döttrar, alla under 7 är. Enkan

blef konserverad wid pastoratet.
7. Märten Florel 1691—1711; se wid Wemmenhög
II. 236.

8. Olof Plantin, son af kyrkoh. i Nordmaling i An¬

germanland Olof P. och Birgitta Forssell, föddes 21 1672,

kom 1683 till skolan och 1687 till gymnasium i Hernösand,
blef 1690 student i Upsala, 1692 i Lund, magister 1698, pastor
i Wemmenhög 1700 och för sin ogudaktiga lefnad och wärds¬

lösa ämbetsförwaltning (jfr. II. 234 ff.) 1711 derifrän förflyt¬
tad till Röke pastorat, som ansägs för ett af de minsta i stiftet.
Här uppförde han sig icke bättre än i Wemmenhög. Klagomäl

anfördes 1715 deröfwer att han försummat predika pä apostla¬

dagar och att hälla ottesäng pä böndagar, underlätit att besöka

sjuka, som begärt att fä den hel. nattwarden, afhällit flera per¬

soner frän nattwardsgäng derföre att de icke fullgjort dagswerken
eller betalt offerpenningar, stundom först kl. 12 börjat första

messan med skriftermäl, nägongäng alldeles underlätit att hälla
gudstjenst, samt utan nägon känd anledning öfwer onämnda per¬
oner utöst förfärliga förbannelser, sägande: förbannad ware

deras ingäng och utgäng, gängande och ständande, sittande och
liggande, wilja och rädslag, äker och äng, loge och lada, fä och

fär; deras lifsfrukt skall wara förbannad och jorden som de gä
uppä.“ Det sattes i fräga, att han skulle afsättas, men han
blef förskonad. Huruwida hans slägtskap med ärkebiskop Steu¬
chius och biskop Linnerius derwid togs i betraktande, upplysa
icke handlingarna. Wid en prostvisitation omtalades, att P.
eller rättare hans wälborna fru höll krog i prestgärden, men

saken blef ej fullt utredd. 1720 erhöll han presterligt biträde
och har förmodligen derefter föga befattat sig med ämbetsför¬

waltningen. 1721 klagades deröfwer att han med skällsord of¬
werfallit och frän arbete förhindrat en murare, som skulle repa¬

rera Röke kyrka. Prestgärden war förfallen. 1732 sick han sin

son till medhjelpare. Dennes uppförande war icke klanderfritt,
och mellan honom och fadren rädde oenighet, äfwensom mellan
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dem bäda och presten C. Bagger, som innehade klockaretjensten.

P. dog 1 1736. — Gift 1. ), 1700 med sin företrädares
i Wemmenhög enka Karine Jönsdotter som dog 1711;

2. 1718 med Plantina Margreta Cedersträhle, som war
dotter af en öfwerstlöjtnant och lefde ännu 1750. Af Pes 13
barn nämnes endast sonen Olof, som blef pastor i Brägarp.

En son lärer warit hejderidare och fader till prosten Olof P.

i N. Rörum.
9. Hans Jakobsson Duromontan war född omkr.
1685 i Hardeberga, blef student 1709, prestwigdes till tjenst¬

göring i Winslöf P/. 1720 och blef pastor härstädes 1736.
Hans wälförhällande i ämbetet och lefwernet intygades, dä han

sökte detta pastorat, hwartill han färskildt rekommenderades der¬
före att han 1735 genom en eldswäda förlorat sin lilla egen¬

dom. Den ofwannämnde C. Bagger (jfr. II. 124) beredde
honom mycken förtretlighet. D. klagade 1738, att B. pä kyrko¬
wägen “öfwerfallit honom med skällsord, hotande, bannande och
annan otidig ätbörd.“ B. anklagade äter D. att hafwa tillätit

komministern Plantin att i prestgärden bjuda socknemännen pä
öl, brännwin, tobak och spel en hel natt, hwarwid en häst
Ablifwit satt pä spel.“ 1739 klagade studenten Brenning, som

war informator i prestgärden, att han af Bagger blifwit öf¬

werfallen med swordomar och förbannelser samt stenkastning,
dä han frägat nägra bönder, som pä en helgdag plöjde Bis

äker, om ej sädant kunde ske pä en söckendag. Församlingarna,
som mot sin wilja fätt Bagger sig tillsänd säsom klockare af

domkapitlet, begärde 1739 att blifwa frän honom befriade, hwil¬

ket bewiljades. Derefter blef ett fredligt lefwerne i Röke. D.
skall warit en stilla och saktmodig man. Han dog ¾ 1742.
Gift 6tte sönd. e. Päsk 1726 med Helena Cecilia Blan¬

xius, dotter af kyrkoh. Iwar B. i Winslöf. Barn: Jakob
f. 1726. Johan Christian f. 1729. Christopher f.

1731. Cecilia f. 1734.
10. Henrik Ring, skäning och mähända prestson frän

Ifwetofta, prestwigdes till tjenstgöring i Jemshög ⅓ 1730.
Han anmälde 1736 att pastor derstädes, prof. Estenberg, afske¬
dat honom och wille ensam sköta pastoratet. Deremot pästod

E., att Ring sjælf begärt dimission, och förklarade sig gerna
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wilja hafwa medhjelpare, om han finge ⅓den, som icke ginge
efter hans argesta, utan wore trogen och i alla delar till pre¬
dikoembetet skickelig, utan skrymtan och allwarligen sjelf trodde

hwad han lärde andra, och det med besked, utan hypocritiska
och theatraliska affecter.“ R. blef 1742 nädärsprest härstädes,

begärdes s. ä. till fjerde profpredikant och utnämndes af K.
M. till pastor + 1743. Han skall warit den munter och lu¬

stig man. Död 2 1749. Hans enka hette Elisabeth
Judith Brock och lärer warit frän Hoby i Blekinge.
11. Andreas Frick, son af en skräddare i Christian¬

stad och född der 1708, blef 1736 kollega wid Carlskrona lär¬
domsskola och 1750 pastor härstädes. Wid visitation 1754 äda¬

galade församlingarna wacker christendomskunskap; Lhusbesök

hus frän hus“ försummades icke. F. afled 12/, 1766.
Gift med Helena Margreta Cuhlberg, dotter af liquida¬
tionskommissarien Gilius C. i Carlskrona; hon öfwerlefde ho¬

nom jemte 4 oförsörjda barn. Sonen Andreas Gilius war

född 1752 och Johan Edward som war den fjerde i ord¬
ningen, 1753. Dottren Helena Margreta nämnes 1761 i
domkapts prot. säsom stäende i brottsligt förhällande till kom¬

ministern härstädes O. Hjersowius, sedan past. i Huaröd.

12. Samuel Hök, son af en inspektor pä Ljungby och

född omkr. 1718, blef student 1736, magister 1745 och prest¬
wigd l 1746 till tjenstgöring i Carlshamn, der han äfwen
war kollega wid skolan. 1766 föreslogs han till Ausäs pa¬

storat och begärde wid samma tid tillätelse att resa till Wim¬
merby för att besöka en slägting, som troddes wilja göra ho¬
nom testamente. Domkapitlet, som torde anat att han hade

nägot annat mäl för sin resa, fann betänkligt att samtycka till

hans begäran och ansäg det tjenligast, att han dröjde med re¬

san, tills pastoratet blifwit bortgifwet. 1768 blef han pastor
härstädes. Han predikade wid prestmötet 1774. Död 28½ 1776.

Hans enka hette Katrina, men tillnamnet är icke kändt. Hon
erhöll dubbelt nädär.
13. Claes Ludvig Ennes, son af kyrkoh. Caspar

E. i Söfde och född derstädes 21 1727, blef student 1739,
magister 1751 och begaf sig derefter till Stockholm, der han war

informator för C. M. Bellman. Under tiden gjorde han sig
IV.

23
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bemärkt säsom poet och blef medlem af flera wittra sällskaper.
1758 ⅓, prestwigdes han i Westeräs till huspredikant hos
grefwe C. G. Tessin. 1766 blef han extraord. hofpredikant

3 utnämndes han
och 1767 kollega wid Malmö skola. 1777 io
till pastor i Röke, enligt berättelse pä Bellmans rekommenda¬

tion hos Gustaf III. Pastoratet tillträdde han 1779 och in¬

stallerades 22 sönd. e. Trin. s. d. Han synes hafwa egt an¬
seende säsom en af presterskapets utmärktare medlemmar. I
Lunds Weckoblad anföras ingängsspräket, ämnet och hufwud¬

delarna i en hans tingspredikan och i hans installationspredi¬
kan, hwilken sistnämnda handlade om Lwäckta syndares wundna

näd och wisade dygd mot felande nästa.“ En hans styfson, me¬

dicine studiosus Samuel Herbst, yttrade wid samma tillfälle

i ett “fägnegmad“:
Min Far, Er lycka och Er heder
Med glada Hjordens knyts i dag,
Försynen Er ett lugn bereder

Mot tiders twäng och afwunds slag.
Ett stilla hopp dock priset tar:

Helt nögd med Er skal Folket säga:
Gud styrke den wi kärt fätt äga

Til lärd och wärd en Läro=Far!

Wid prestmöte 1780 helsade E. “en wördig Flock ur trenne Län“
med verser, hwilkas begynnelse lyder sälunda:
Iag ser inom Minervas sköte
ett folk, som förr deß spenar didt.

Wid en visitation, som biskop Celsius höll i Wankifwa, skref E.:
Præsul en ipse venit sapiens: Quid celsius illo!
Si hur han gär att rätta the fär, som räkat i willo.

Dessa prof torde antyda arten af hans skaldskap. 1783 sökte
han Konga pastorat, men domkapitlet uppförde honom icke pä

förslag, oaktadt hans mänga tjenstär, emedan, säsom prof. Heß¬
len yttrade, Konga pastorat war mindre än Röke samt hans
är och helsa syntes lägga hinder i wägen för hans hog att
werka i hittils okända försämlingar, hwilkas förmon isynner¬

het borde afses. Pä sednare ären wisade E. en beklaglig be¬
nägenhet för spirituosa. Död 2½ 1791. — Gift med Helena
Charlotta Morell, som dog 1794.
14. Fredrik Bottsacc, son af prosten Fredrik B. i
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Hjernarp och född 1733, blef philos. kand. 1758, prestwigd 28
1759, kyrkoherde här 2½ 1792. Han war begifwen pä dryc¬

kenskap samt lefde och dog i armod. Död 2 1794. Hans
hustru Greta Krutmeijer war prestdotter frän Görslöf, f.
1737, d. 1795; hon skall hafwa delat mannens smak för spi¬
rituosa. Dottren Johanna Fredrika, f. 1777, dog 1795.

15. Carl Johan Sjöstedt, son af en konstapel och

född i Landskrona 1, 1748, blef student 1768, prestwigd 1
1776, extraord. bataljonspred. wid Kronobergs regemente 1783.

Han uppgifwes aldrig hafwa sökt pastorat, men kallades tre

gänger till fjerde profpredikant, nemligen i Hästweda, der han
war nädärsprest, 1788, i Röke 1794 och i Akarp . 1803. Pä
den medlersta kallelsen följde utnämning 7 1795; pastoratet

tillträddes 1797 och prosttitel erhölls 1813. Död 7,, 1829.
Prosten Söderberg höll tal wid hans begrafning och skildrade

honom säsom en wälmenande, ordningsälskande och oförtruten
församlingslärare. — Gift 1796 m. Metta Helena Frost,
f. 1759, d. 1830, dotter af kyrkoh. Eljert F. i Hästweda.
Barn: Carl Johan, kyrkoh. i Stiby. Brita Magdalena.

16. Eric Ericsson 1832—1845; se wid St. Har¬
rie,III. s. 254.
17. Anders Wannholm, bondeson frän Mällby, föd¬
des 1, 1787, blef student 1812, prestwigd 1, 1814, kyrko¬

herde här 2 1845. Död ' 1852. — Gift med Sophia
Magdalena Sjöberg, dotter af inspektoren Christian S.

Barn: Frans Wilhelm f. 1826.
18. Gustaf Erik Timelin, son af extraord. rege¬

mentspred. Petxus T. och Anna Katrina Hofwerberg, föddes

i Fleninge ⅔2 1798, blef student 1818, prestwigd 17,, 1824,
innehafware af klockarelägenheten i Riseberga 1832, kyrkoherde

här ), 1853, tilltr. 1854.

Gift 1 1832 m. Maria Katrina Rasch, f. “,, 1809,
dotter af prosten Anders R. i Björnekulla. Barn: Maria

Josephina Selima f. ¾. 1833. Esaias, f. 27 1836,
konstapelskadett wid Wendes artilleri. Johan Gustaf f. 27),
1839. Anders Ossian Leonard f. 1. 1841. Petrus

Samuel Theodor Ernst f. 2,, 1844. Elise Christine

f. 1 1848.
230
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Kyrkoherdar i Wankifwa och Ignaberga.
1. Mauris nämnes som pastor härstädes i ett är 1509

pä sockenstämma i Brönnestad afgifwet tingswittne.
2. Staffen war pastor här 1526.
3. Peder Pedersön war pastor här 1569—1584, se¬
dan

i Akarp.
4. Jens Knudsen, bördig frän Jutland, förekommer

som pastor härstädes 1596 och ännu 1623. Biskop Mogens

Madsen höll visitation här 1602. Wid biskopsvisitation 1613

befanns allt wara ncra 745en Paulinam. 1618 är antecknadt,
att pastor skötte sitt ämbete temligen bra, men behöfde medhjel¬
pare. 1623 älades han att antaga sädan. Ahörarne woro be¬

lätna med hans ämbetsförwaltning.

5. Niels Olssen war pastor här 1630 och ännu 1655,
troligen till 1658. Hans hustrus namn är ef kändt. Barnen

kallade sig Wankif och följande äro kända: Nils boktryckare
i Stockholm. Jöns, pastor i Asarum. Olof, past. i Färlöf.

Per, past. i Köpinge af Gärs härad. Christensa, gift
m. köpmannen Per Persson i Carlshamn.

6. Jesper Rasmusson Wanneberg, född i Lands¬

krona, blef pastor här pä kallelse af amiralen Henning Bjelke
och Ignaberga socknemän samt prestwigdes ⅔7, 1658. Han

lär hafwa lefwat till 1697, eller 1698. Hans enka Anna

Hansdotter blef gift med efterträdaren.
7.Lars Nilsson Tulin, son af kyrkoh. Nils T. i
Allerum och född der ⅔ 1664, blef student 1683, prestwigdes

1691 till komminister i Orkelljunga, utnämndes ' 1698
af K. M. till pastor härstädes och installerades 27 1699, dä

äfwen syn skulle hällits ä prestgärden, men den blef icke af,
emedan Ohwarken häradshöfdingen eller befallningsmannen kunde

wara öfwerwarande, emedan de mäste uppwakta för H. K. Mes
närwaro.“ T. afstod pastoratet 1730 och dog 17. 1740.
Gift 1. m. med en hustru, hwars namn ej är kändt. Med

henne hade han 2 söner, som woro wid akademien 1709; den
ene hette Johan och blef kollega wid Christianstads skola. 2.

19 1699 m. företrädarens enka Anna Hansdotter, f. 1662,
d. 1720. 3. m. Margreta Cederfelt.
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8. Christian Gadd, troligen son af klockaren Lukas

G. i Akarp, föddes omkr. 1693, erhöll 1716 tillätelse att pre¬

dika i Stoby, prestwigdes 27), 1720 till komminister härstädes,
blef kyrkoherde 1½ 1730, häradsprost 1752. Död 1), 1754.

Han trolofwades 4ede pingstdagen 1730 m. jungfru Elna Ma¬
ria Hörlin och wigdes med henne ⅔ s. d. Hon dog 27,
1768 wid 69 ärs älder. Barn: Anna Elisabeth f. ¾ 1732.
Nils Peter, past. i Fjelkestad. Elsa f. 1735, d. 1768.

9. Christian Lundström, son af kyrkoh. Per L. i
Fjelkestad, föddes der omkr. 1718, begärdes 1739 till medhjelpare
af kyrkoh. Gadd härstädes, prestwigdes 29, 1742, kallades 1751
till 4ede profpredikant i Hör, blef pastor härstädes ⅔, 1754

och erhöll prostetitel omkr. 1780. Död 26,, 1786. —Gift 2
1755 m. Sara Eleonora Ridderschöld, f. 1727, d. 1779,
dotter af ryttmästaren Carl R. och Hedv. Soph. Westerschöld.

Barn: Hedvig Katrina f. L½,, 1756. Carl Peter f. “
1757. Christiana Eleonora f. 1759, d. 1764. Balthasar
Magnus f. 1762, d. 1764. Helena Sophia f. 1764, d.

s. d. Christiana Eleonora f. 27, 1765. Helena So¬
phia f. 2 1769. Balthasar Magnus f. 27, 1770. Ge¬
nom sitt giftermäl blef L. egare till Wankifwa säteri, Bröd¬
äkra m. m., och hade alltsä betydlig förmögenhet. Den för¬

skingrades af barnen. Hustrun kallas alltid i kyrkoboken “Fru
S. E. Ridderschöld af Wankifwa.“ Ena dottren uppgifwes

hafwa warit gift med prosten, dokt. Rhodin i Markaryd af

Wexjö stift.
10. Johan Koræn, son af prosten i Hestra af Wexjö

stift Joseph K., föddes 2)g 1749, blef docens i juridik wid
Lunds universitet 1771, kollega wid Iönköpings skola 1782,
gymnastiadjunkt i Wexjö 1785, prestwigd 1786, rektor wid sko¬

lan pä Wisingsö 1787, pastor här 1788, häradsprost 1792,
transporterad till Tolg i Wexjö stift 1802. Död ⅓ 1815.
Gift 1º, 1789 m. fröken Hedvig Margreta Uggla. Barn:

Fredrika Euphrosina f. 1790, d. 1794. Joseph Anton

f. ½o 1791. Per Gustaf f. 27 1792. Christina Mar¬

greta f. 1 1793. Carl Fredrik f. 2) 1795. Gustava
Fredrika f. 1796, d. s. d. David f. ½ 1797. Sara

Elisabeth f. 2½ 1798. Christian Didrik f. 21 1800.
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Fredrika Euphrosina f. 1801, d. s. d. Sä wäl hustrun

som barnen bära i kyrkoboken titeln “af Wankifwa.“
11. Swen Elmlund, född i Blekinge 1' 1753, blef

student 1774 och prestwigdes ⅓ 1777. Han inkallades 1779
inför domkapitlet, som förnummit att han utan deß tillätelse

uppehöll sig i Blekinge och “förorsakade hwarjehanda oreda i

församlingarna.“ Hwari oredan bestod, upplyses icke närmare.
1783 3 war han änyo inkallad inför domkapitlet, som sade

sig wäl känna hans Vbesynnerliga frierier, äfwensom hans öf¬
riga uppförande, under det han sig pä färskilda ställen uppe¬

hällit, och derföre allwarligen förmanade honom att taga sig
till wara för ett skrymtaktigt wäsende. Han lofwade att med

flit och tillbörlig noggrannhet iakttaga sina skyldigheter och isyn¬
nerhet att icke ulan pastors samtycke företaga resor. Han tjenst¬

gjorde dä i Huaröd. 1798 ⅔, blef han pastor i S. Olof,
tilltr. 1800, erhöll transport hit 1 1805 och tilltr. s. d. Dod

6,, 1823. — Gift 1785 m. Benedikta Nilsdotter, f. 1764,
d. 1850, dotter af torparen N. Pälsson. Barn: Johan Fre¬

drik, kyrkoh. i Christianopel. Joseph, prost härstädes. Sa¬
muel, f. 1799, war phil. mag. och studerade medicin. Ma¬
ria Christina, g. m. pastorsadj Joh. Jufwergwist. Lowisa

Fredrika, g. 1. m. pastorsadj. A. Kihlgren (jfr. III. 54),
2. m. landtbrukaren Berglund. Edela Theodora. Elisa¬

beth Charlotta.
12. Joseph Elmlund, son af företrädaren, föddes i

Häglinge 1½, 1796, blef student efter enskild underwisning
1808, prestwigd ’ 1819, pastor härstädes 1,, 1826, tilltr.
1827 och erhöll prostetitel 1851.
Gift ¾ 1827 m. Edela Munckberg, dotter af inspek¬

toren Swen M. Barn: Emma f. A 1830. Josephina

f. “,9 1832. August f. 2½, 1834, landtbrukselev. Theodor

f.24,,

1836, militär. Rosalia f. ¾ 1839. Wilhelm f.

29),, 1842. Alma f. 27,9 1846.
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Kyrkoherdar i Akarp och Wittsjö.
1. Laurentius war pastor härstädes 1557, dä han be¬

finnes hafwa undertecknat ett intyg rörande en gränsreglering.

2. Mathias Olai prestwigdes ⅓ 1564 till pastor
härstädes. Att han blifwit afsatt frän pastoratet, finner man
af kgl. br. 2), 1585, enligt hwilket han skulle jemte sin hustru
instämmas för kapitlet, som borde undersöka och döma, huru¬
wida icke deras äktenskap borde upplösas, enär han stätt efter

hennes lif och blifwit afsatt, derföre att han köpt falska witt¬

nen och begätt andra grofwa bedrägerier för att ästadkomma

skilsmessa dem emellan.
3. Per Michelsen Bryggare uppgifwes äfwen

hafwa blifwit afsatt.
4. Peder Pederssön Galt, född pä Jutland, prest¬

wigdes 27 1569 till pastor i Wankifwa, erhöll 1584 kunglig

tillätelse att mottaga annan prestlägenhet, om han till sädan
blefwe lagligen kallad, blef derefter pastor härstädes och om¬

nämnes säsom sädan 1595 och war det ännu 1610. I Wan¬
kifwa skall han hafwa fört mänga processer för att fä inkom¬

sterna reglerade. 1584 utgaf han 'Alexander Magni Historie

oversat fra det Tydske.“

5. Ebbe Christophersen, född i Helsingborg, war
pastor här en kort tid och dog 1614. Enkan Marna Olofs¬

dotter blef gift med efterträdaren.
6. Hans Mortensen Thisted, till börden jutlän¬

ning, hade warit rektor wid Helsingborgs skola, innan han blef

pastor härstädes, hwilket troligen skett 1614. I V.B., der in¬
gen annan pastor uti Akarp nämnes, förekommer att han be¬

skylldes för olofligt umgänge med twänne fruntimmer i Hel¬
singborg och för otidigt sänglag med sin hustru. Wid biskops¬
visitation 1623 erhöll han godt witsord af sina ähörare, men

klagade öfwer annexboarnas obenägenhet att offra, samt öfwer
de länga och beswärliga wägarna inom pastoratet. Enligt en
anteckning af pastorn i Glimäkra M. Cochus dog herr Hans

1658 samma dag, dä Carl X Gustaf efter Skänes eröfring
reste genom Akarps socken uppät Smäland, alltsä omkr. d. 20
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Mars. Med sin hustru Marna Olofsdotter hade han en
son Ebbe, som blef pastor i Broby.
7. Laurentius Jani, född i Nättraby, prestwigdes

till medhjelpare härstädes 2½, 1645 och anmäldeso 1658

af biskop Winstrup till att erhälla fullmagt som pastor. Död

291. 1671.
8. Hans Göransson Föch inskrefs Ag 1667 som

student wid Lunds universitet, kallades till pastor härstädes 17
1671, prestwigdes ¾ s. ä. och installerades Trinitatissöndagen

s. ä. af prosten Hans Andersson frän Winslöf. Enligt berät¬
telse blef han Lofta anfäktad af snapphanar, men enligt en

annan uppgift hade han genom sitt oförskräckta sinne och kraf¬

tiga tilltal skaffat sig sädan respekt, att de icke wägade ofreda
honom. 1685 absolverade han en qwinsperson, som födt 5 oäkta

barn, utan att med sina förmän kommunicera “en sä enorm

sak.“ Han anhöll 1698 hos domkapitlet, att blifwa försäkrad
om att hans hus efter hans död skulle blifwa konserveradt,
äberopande derwid, hurusom han troget tjenat swenska öfwer¬

heten under kriget, fört bref mellan de swenska generalerna och
lyckligen ledsagat swenska officerare under nattliga färder, blif¬

wit “blasserad“ o. s. w. Död 1, 1709. Han war gift twä

gänger; första hustrun Margreta Göransdotter war dot¬
ter af pastorn i Wisseltofta Jörgen Simonsson och nämnes

1703 som afliden. Andra hustruns namn är icke kändt. I

förra giftet hade han följande barn: Lars, past. i Hyby. Olof;
war student 1705. Ivar; war 1703 regementsadjutant. Ing¬
rid, g. m. kastellspred. Häkan Gullberg i Carlshamn. Anna

Margreta, g. m. regementspastorn Erik Kihlgren. Doro¬

thea Katrina, g. m. fadrens efterträdare. Magdalena,
g. 1. m. D. Hjersowius, 2. m. I. L. von Dohren, pastorer i
Finja. Bouppteckningen efter F. utwisar, att i huset fanns
630 lod silfwer, 6 hästar, 34 nötkreatur, 51 fär och getter, 22

swin, 148 fläsksidor o. s. w. De twä yngsta döttrarna (16 och
10 är gamla) skrefwo Ag 1710 till biskop Steuchius och anhöllo,
att ingen förlofwad prest mätte erhälla Akarps pastorat, utan nä¬

gon af dem derwid blifwa konserverad. Dä den nedannämn¬

de Eurenius kommit hit för att förestä pastoratet, skref han ett
tacksägelsebref till domkapitlet, som försändt honom till ett wackert
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och hederwärdt hus, der han med all höflighet bemöttes, och

förklarade sig willig att, om han finge pastoratet, närmare för¬
binda sig med presthuset, emedan han intet annät än godt hört

om jungfrurna.
9. Abraham Eurenius, son af pastorn i Nora i

Angermanland Jakob E och Elisabeth Blanck, föddes 1,, 1681,
kom 1691 i skola och 1698 till gymnasium i Hernösand, blef

student i Upsala 1700. Efter den stora eldswädan derstädes
1702 begaf han sig till Lund, der han hade en anförwandt i
biskop Steuchius, med hwars syster hans fader warit gift för¬

sta gängen. E. blef magister 1706 och antog 1708 kondition

hos prosten Troilius i Helsingborg. Sedan denne flytt frän
Helsingborg (jfr. III. 349.), följde E. med honom till Christi¬
anstad och blef af Magnus Stenbock antagen till pastor wid

generalstaben och notarie i fältkonsistorium samt prestwigdes
1709 af biskop Steuchius i Wieslanda kyrka i Smäland. 1710

rekommenderades han af domkapitlet hos Hans Ramel, som

hade patronrätt till Halmstads pastorat. S. ä. tjenstgjorde han

säsom stadskapellan i Helsingborg, kom s. d. hit säsom nädärs¬
prest och utnämndes 19, 1711 af Rädet till pastor härstädes,
hwilket af K. M. bekräftades P), s. ä. Han ihogkommes sä¬

som en redlig och nitisk lärare. Död ⅔, 1746. Prosten Lyckä
iStoby predikade wid hans begrafning öfwer Gen. 15: 6.

Abraham trodde Gudi, och det wardt räknadt honom till rätt¬

färdighet. — Gift léh, 1711 m. företrädarens dotter Doro¬
thea Katarina Feuk, som öfwerlefde honom. De hade 5
söner och 3 döttrar, hwilka alla utom ena sonen öfwerlefde fa¬

dren. Blott de twä sönerna äro kända, neml. Johan Jakob,
prost i Kropp, och Abraham, pastor i Södra Rörum.
10. Didrik Kock, son af klockaren Nils K. och Ing¬

rid Sörensdotter, föddes i Hammarlöf ' 1699, gick i Malmö
skola, blef student, 1720, underwisade flera ynglingar sä att de
kunde afgä till akademien, prestwigdes pä kallelse af prosten
Runbeck i Hwellinge ⅔, 1733, blef 1740 adjunkt hos H. Ben¬

zelius wid Lunds domkyrkoförsamling och 1742 wid Lomma
förs., pastor här 2½,9 1746, tilltr. 1747. Han wille 1760 göra
bön i kyrkorna om upptäckten af de tjufwar, som stulit kyrko¬

silfwer; biskopen tillät icke att sädan bön gjordes, men bad ho¬
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nom förmana ähörarne att upptäcka tjufwarne. K. utgaf 1763
[En sann omwändelses spegel“ och 1765 “Christnas saltför¬

bund med sin Gud i den himmelske Davids Jesu rike. Sist¬

nämnde arbete, som förf. ämnat ldem ungom och enfaldigom
af sine ähörare till upplysning,“ klandras i Swenskt Magasin

säsom för detta ändamäl olämpligt, enär det Lrörer det subli¬
mare af theologien. Wisserligen förekomma mystiska elemen¬
ter i arbetet, hwilket för öfrigt utgör en framställning af chri¬

stendomens hufwudläror efter methodus foederalis. K. afled

sos, 1770. — Gift 1748 m. Elsa Maria Bernzerus, som

sedan blef gift m. kyrkoh. Sam. Billing i Swedala. K. hade

inga barn.
11. Christopher Billing, son af kyrkoh. Päl B.

i Efwerlöf, lärer warit inspektor innan han blef prest. Han
prestwigdes 1, 1736 till tjenstgöring i Dahlköpinge, war 1742
i Tullstorp, blef 2 1759 pastor i Fosie och erhöll transport
till Akarp 1770. M. Falck (se s. 278.) tjenstgjorde här 1766
—

1770 och sedan hitkom J. Hörling (se I. 190 och ofwan s.

308). Genom deras werksamhet uppstod pä denna ort en and¬

lig wäckelse, hwilken genom wissa swärmares ätgärd fick en

mißriktning hos somliga. C. F. Nyman (se s. 131.) blef 1779
vire pastor härstädes, och hans bemödanden att motarbeta swärme¬

riet prisades mycket af domkapitlet. Biskop Celsius företog kort
efter sin ankomst till Skäne en visitationsresa till de Laf inro¬

tad skadelig fanatism och ätskilliga willomeningar oroade“ för¬

samlingarna. Ifr. I. 194 f. Billing synes hafwa warit föga
werksam sedan han blef pastor härstädes. Död i hög älder

6s. 1788. — Gift m. Brita Elisabeth Ornberg, dotter
af prosten Olof O. i Dahlköpinge; hon war f. 1720 och dog
1790. Sonen Paulus Olaus blef prost i Ousby.

12. Johan Georg Brandt 1789—1805; se wid

Christianstad.
13. Abraham Pettersson, son af en skeppare i
Carlskrona, föddes der 1756, blef student 1777, philos. kand.
1782, prestwigd 1 1783, extraord. regementspred. wid Konun¬
gens eget wärfw. regmtte 1784, ordinarie bataljonspred. 1791, pa¬

stor här , 1805, tilltr. s. d. och erhöll s. d. fältprosttitel. En ej

längesedan afliden prest, som warit hans adjunkt, plägade berätta,
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att han lefde mycket godt i Pes hus och stundom tog fyra su¬
par, dä han skulle fara i sockenbud. P. dog 1j, 1823.

Gift 1807 m. enkefru Swensson, född Nohrström.
14. Mathias Wilhelm Brinck, son af en härads¬

skrifware, föddes i Ossjö 2 1776, blef student 1797, prest¬
wigd 2' 1802, war extraord. regementspredikant och blef sä¬

som extrasökande utnämnd till pastor här “), 1824, tilltr. 1825.
Mänga är före sin död hade han vice pastor. Död 17, 1846.

Gift m. Beata Eloisa Billing, dotter af prosten Pau¬
lus B. i Ousby; hon dog i Lund 1856. Barn: Emma An¬

drietta, f. 1816, gift m. vice pastorn A. M. Agren. Emi¬
lia Aurora f. 1817. Wilhelmina Eloisa f. 1819. Elof

Eduard Ludvig f. 1822. Mathilda Augusta f. 1828.

Hilma Elmira Elinda f. 1830.
15. Johan Nyman, son af klockaren Anders N. och
Märta Nilsdotter, föddes i Wrä af Wexjö stift 7 1797, ge¬

nomgick Wexjö skola och gymnasium, blef student 1819, magi¬

ster 1826, kollega wid Jakobs församlings skola i Stockholm
1836 och wid Mariæ förses lärdomsskola 1837, prestwigd i

Strengnäs 1 1843, pastor härstädes 27,, 1846, tilltr. 1849.
Gift 2 1849 m. enkefru Johanna Wilhelmina Ny¬
berg, dotter af faktorn Olof Liman i Eskilstuna.

Kyrkoherdar i Wisseltofta och Werum.
1. Laurentius Bigh skall warit pastor här omkr.

1540.

2. Nicolaus Lauridsson Bigh, den förres son,
prestwigdes till pastor härstädes 22 1565. Fullmagten för de¬
puterade wid hyllningen 1584 har han ’mente et manu pro¬

pria reverenter“ underskrifwit, och 1610 waldes han sjelf till
deputerad wid hyllningen. Nägon tid derefter sick han sin son
till medhjelpare, och en twist dem emellan bilades wid en biskops¬
visitation, för hwilken ärtalet icke är angifwet.

3. Peder Nilsson Bigh, företrädarens son, war
först kapellan härstädes och blef sedermera pastor, sednast 1623.
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Wid biskopsvisitation s. ä. förklarade han i predikan texten icke

illa; församlingsboarna woro nöjda med sin pastor, och ung¬
domen, hwars antal war betydligt, war wäl underwisad i chri¬

stendomen. Wid visitation 1635 är antecknadt, att ungdomen
kunde katechesen wäl samt att pastor och hans hustru woro gäst¬

fria och undfägnade biskopen och prosten ganska wäl. I ett
kgl. bref 1,, 1630 nämnes att herr Peder warit wällande till

en wigsel utan brudens föräldrars samtycke. Han dog 1640.

Hans dotter Anna blef gift med efterträdaren.

4. Jörgen Simonsson Schee, född af borgarefolk
i Stawanger 2, 1612, gick först i skola derstädes och kom

omkr. 1630 till Helsingörs skola. En tid derefter föll han i
en sjukdom, hwilken warade ett helt är. Efter tillfrisknandet
kom han till Wiborgs skola, der han erhöll ett stipendium af
1 daler i weckan och deßutom djekneräntan af nägra landsock¬
nar. Afwen underwiste han pastorns barn och upptogs bland

Davidicos eller choralerna. 1636 blef han student i Köpen¬
hamn, reste snart derefter hem till Stawanger och blef kollega
wid derwarande skola, men äterwände efter ett är till Köpen¬

hamn, der han erhöll plats pä kommunitetet. Sedan han er¬

hällit testimonium attestationis et dimissionis, erbjöds honom
en lärareplats wid skolan i Wiborg, men han försakade den
och antog i stället kondition hos pastorn i Finja Peder Chri¬

stensen. Sedan blef han informator hos pastorerna Jöns
Lauritsson i Stoby och Nils Olsson i Wankifwa. Wid mid¬

sommarstiden 1640 kallades han till pastor härstädes och prest¬
wigdes ⅓), s. d. i Christianstads kyrka. 1674 afbrann prest¬

gärden. Efter denna olycka och 1670=talets krig kom han icke
till sin fordna wälmäga. Biskop Hahn skref 29), 1684 till pro¬

sten Möllenstedt, att som det förnummits, ºatt uti Wisselsofta
och Werums kyrkor allt framgent brändes ljus wid brudewig¬

ningar och andre sädane acter, säsom ock wid annexen strax
wid kyrkan hölls om söndagar och andra helgedagar öhlsahl,
af hwilka excesser den förste stridde alldeles emot uniformiteten
och den sednare emot kgl. förordningen, förandes hwardera
mänga skadeliga consequenser med sig, alltsä borde prosten sä¬

dant genast och utan ringaste dröjsmäl allwarligen förbjuda.“
1686 lämnade herr Jörgen pastoratet. Död 2 1692 och be¬
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grafwen i Wisseltofta kyrka. Han war gift med företrädarens
dotter Anna Pedersdotter, som dog 1703 wid 81 ärs äl¬

der. Enligt en uppgift i Sommel. samll. säg herr Jörgen “sina

barn och barnbarn till 50 själar“ och efterlämnade 2 söner och
6 döttrar. En son och alla döttrarna äro kända till namnet, neml.

Pernilla, g. 1. m. Ivar Detlofson, 2. m. L. Blanxius, pa¬

storer i Osterslöf; Christina, g. m. kyrkoh. A. Maglowius
i Quiinge; Karna f. 1647; Anna f. 1652, g. 1669 m. Gert

Tidemansson Krutmejer; Cecilia, g. m. fadrens efterträdare;

Jakob, f. 1657, blef student i Lund 1676, men skall sedan haf¬
wa blifwit twingad att antaga tjenst wid danska arméen, der

han avancerade till löjtnant; efter erhället afsked studerade han
i Köpenhamn, äterkom 1681 till Swerige och sökte der förgäf¬

wes fortkomst pä den presterliga banan, men blef sedermera
pastor i Inderöen af Trondhjems stift; Marna, f. 1664, g.
1687 m. pastorn i Stenbrohult af Wexjö stift Samuel Bro¬

dersonius, som war morfader ät Linne.

5. Lars Nilsson Opman, son af kyrkoh. i Opp¬

manna Nils Olufsen, föddes 1652, disputerade i Lund 1674,
prestwigdes 1, 1683 till medhjelpare härstädes. Nägra dagar
förut hade han förpligtat sig att med all flit söka upptäcka för¬

fattaren till en smädeskrift mot biskopen m. fl. (jfr. I. 271.)
Häradsprosten erhöll 2

1684 biskopens uppdrag att warna

kapellanen herr Lars Opman, som weth icke den höflighet at

hälsa pä Welb. Herr Bondhe, adelsmannen där uti socknen.“
1686 2º), blef O. i anseende till herr Jörgens älderdom och

swaghet utnämnd till pastor härstädes, med rättighet att efter
herr Jörgens död tillträda alla pastoratets inkomster. Domka¬
pitlet yttrade, att O. war Lwäl studerad, mäktig swenska sprä¬

ket och alldeles tjenlig att förfordra uniformiteten.“ 1692 2/
installerades han högtidligt af prosten Erman. Wid den tiden

lefde i Werums socken en gubbe, Sticke Erik kallad, som war
beryktad för signeri och med anledning deraf inkallades för dom¬

kapitlet. Han medgaf att han kunde äterskaffa bortkomna saker

genom uppenbarelse af Christus och änglarna, som nattetid be¬
sökte honom. I domkapts prot. förekommer söljande: oQu.
Huru dhe Anglarna sägo uth' Resp. sina och hwita, sä hwita

som ljus. (u. Om de denne förledne natt warit hos honom?
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R. Ja. On. Hwad de sagt till honom? R. han skulle komma

för et stort rädh och fää nädh hos Gudh och wär Herra Je¬

sum Christum. Han mätte upläsa Catechismum och Herrans
Bön, dem han temlig confuse laas. Gu. Om han tillbedit

Anglarna, när de kommo till honom? R. Ja, han stigit up
och fallit pä sin knäd. Hwarefter honom förehölls den stora

synd han begätt emoth Gud, aldenstundh de han för änglar
ansijth hade och tilbedit, intet wahr annat än dhen lede och
fuule anden diefwulen, som sig i liusens Engel förskapat hade.
Lofwade at aldrig befatta sig med signerij, utan om Anglarna

äterkommo, säga i tron: Wik bort Sathan“ En annan bonde,
wid namn Päl Sörensson, som äfwen troddes öfwa signeri,

befanns köpa medikamenter pä apotheket efter Nils Michelssons

läkarebok, kallad “den barmhertige Samariten. Opman upp¬

tecknade Vätskilliga märkwärdigheter i orten,“ enl. Elmgren. Han
dog ' 1707 och begrofs i Wisseltofta kyrka. — Gift 27, 1683
m. Cecilia Jöransdotter företrädarens dotter; hon war

född 1655 och öfwerlefde sin man. Barn: Barbara, g. m.

fadrens efterträdare. Per f. 1689, död som skolyngling i
Christianstad 1706. Nillena, f. 1, 1690, g. 1/,, 1708 med
mönsterskrifwaren wid adelsfanan Joh. Fischerström. Anna

Elisabeth, f. 1, 1694, g. ¾o 1723 m. Joh. Alb. Lieffertz,
som lär warit rädman i Lund.
6. Petrus Gistrenius, bondeson frän Gistra i Skär¬

stads socken af Wexjö stift, föddes 1672, kom 1680 till Jön¬
köpings skola, förtjente som skolgosse sitt uppehälle genom ren¬

skrifning och genom att läsa för rektorns barn, blef student 1691
och erhöll s. ä. informatorsplats hos kyrkoh. Aquilonius i One¬
stad. Sedermera wat han informator och predikobiträde hos
prosten Rubenius i Färlöf och prosten Hellman i Christianstad.

1695 äterwände han till Lund, sändes 1697 till Hammenhög

för att predika under kyrkoh. Angels sjukdom, blef 1698 kollega
wid Christianstads skola och prestwigdes ⅓ 1700 till att bi¬

träda i Färlöf. Han klagade s. ä. att han blifwit af stads¬

komministern Haldin ºutaf predikstolen i aftonsängen dom. Can¬
tate inför offentlig församling utropad och derigenom swärligen

diffamerad.“ Han hade lofwat H. att nämnde söndag predika,
men hade fätt förfall derigenom att han blifwit kallad till Lund
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för att undergä examen och prestwigas. Dä detta om lördagen
gafs H. tillkänna, hade denne “i sina diskgesällers närwaro
med ed sagt,“ att G. skulle “blifwa hans exordium“ följande
dagen, dä han ocksä börjat sin predikan med en uppmaning till

församlingen att troget bedja för honom (Haldin), emedan han
genom den sista kollegans bedräglighet blifwit twungen att nä¬

stan alldeles oberedd uppträda pä predikstolen. G. kunde ef
komma öfwerens med prosten Rubenius i Färlöf, som pästod
att G. wille wara kompastor och dref falsk lära, hwilket sed¬

nare skulle bewisas dermed, att han i en likpredikan yttrat om
den aflidne, att han älskat Gud öfwer allting och sin nästa sä¬

som sig sjelf, hwarwid anmärkes: Hæo assertio sapit hete¬
rodoxiam, quum legis impletio sit plane homini impossibi¬
lis in hae vita.“ G. blef pastor här 2, 1707, tilltr. 1708.

Han klagade 1710 öfwer krögeri och dryckenskap i Werums soc¬
ken. 1720 wille han hafwa Gudmund Brock till medhjelpare,
med wilkor att han icke finge förlofwa sig och skulle njuta i
lön 20 daler simt, en offerdag och hwad som wankade wid

sjukbesök. 1725 klagade G. mycket öfwer att slätter=, skörde=,
äke= och andra gillen tillställdes dagen före helgdag, att krögeri

i kyrkobyarna och wid kyrkowägar gaf anledning till Guds gäf¬

wors mißbruk, oljud, slagsmäl och hemgäng, samt att lde ne¬

drige kronobetjenter“ icke gjorde sin skyldighet för att afstyra

sädant oskick, utan twifwel för att icke mista sitt “korn och an¬
dra accidentier, som de ärligen togo af bönderna; sjelf wä¬
gade han icke uppträda som äklagare, emedan han erfor “nog

hat och bitterhet af riksdagsmannen Päfwel Häkansson i Sand¬
by, deß slägt och adhærenter.“ G. dog 29, 1730 och begrofs
i Wisseltofta kyrka. — Gift ' 1708 med företrädarens dotter

Barbara Opman, f. 1687 och efter Gri död omgift med

kyrkoh. Jakob Brock i Sjörup. Barn: Cecilia f. 29, 1709,

g. * 1730 m. kyrkoh. i Götheryd af Wexjö stift Erik Hjelm.
Rachel, g. m. prosten Hörlin i Solberga. Anna Katrina,

f. ¾. 1713. Laurentia, g. m. kyrkoh. Joh. Berntzer i Tran¬
äs. Lars, f. 1 1718, med. doktor. Nils, pastor i Sjö¬
rup. Petronella, f. 1722, d. 1723. Petronella f. “hg
1724.

7. Hans Billing, son af klockaren Lars B. i Finja,
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föddes der 1692, blef student 1710, sedermera kollega wid Carls¬

hamns skola, prestwigd 2),, 1726, pastor härstädes 31 1731,
tilltr. s. &., blef häradsprost 1754, men lämnade sistnämnde be¬

fattning 1762. 1747 klagades, att en man i Boalts hus af
Wisseltofta socken öfwade lusus diabolicos. Wid visitation
1754 ädagalade församlingarna Lwacker kunskap.“ Wid denna

tid fanns i Werum en skola, inrättad i enlighet med Malsta

skola i Upsala stift. Ofwerstlöjtnanten von Bremer begärde att
domkapitlet wille förordna en skicklig lärare wid Werums skola,

men domkapitlet kände ingen, som mot 550 daler kopparmynt

ärlig lön wille ätaga sig skolan, utan bad von Bremer sjelf
utse en tjenlig person, hwarefter domkapitlet wille befullmäg¬

tiga honom. Billing afled Y 1766 Lefter en isynnerhet i 3
weckor med stort tälamod utständen sjukdom af gikt, stenpassion

och kolik“ och begrofs i Wisseltofta kyrka i choret.
—Gift

1726 m. Katrina Elers, som war dotter af rädmannen och
handlanden i Christianstad Jakob E. och Elna Gemzæus samt

hade förut i fyra är warit gift med en handlande wid namn
Klintorph i Carlshamn; hon war född 1694 och dog 7 1766.

Barn:Iakob, pastor härstädes. Katrina, g. m. prosten C.
H. Weibull. i Reslöf. Lars, prost i Igelösa.

8. Jakob Billing, företrädarens son, föddes omkr.
1728, blef prestwigd till fadrens biträde ⅔ 1753, pastor här¬

städes 1 1767, tilltr. 1768 och dog efter 9 dagars sjukdom
22), 1771 samt begrofs i kyrkan bredwid fadren. — Gift 2
1768 m. Anna Elisabeth Rooth, dotter af handlanden i
Christianstad Edvard R. och Petronella Weibull; hon blef äf¬

wen gift med efterträdaren. Barn: Hans, f. och d. 1769.

Katrina Jakobina f. 1771.
9. Christian Castenberg war född i Göinge härad

och hade, säsom härstammande frän prosten Rönnow i Ahus,
lika nära arfsrätt till nämnde pastorat, som Swen Aulin, hwil¬
ken blef pastor der 1768. C. blef magister 1757, prestwigdes

1,, s. ä. till tjenstgöring i Ullstorp, blef 1772 pastor härstä¬

des och tilltr. 1 1773, men dog 13 dagar derefter i Christian¬

stad af rötfeber, hwartill kom kallbrand i ena benet, som afsä¬
gades. Pä sotsängen blef han wigd med företrädarens enka

A. E. Rooth, sedan lysning s. d. blifwit i Wisseltofta kyrka
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3 gänger afkunnad. Hon erhöll dubbelt nädär och innehade
alltsä pastoratets inkomster till 1 1776. Död 2, s. ä. Be¬

rent Munthe, rektor i Malmö, skref verser öfwer Castenberg,

hwilkas början lyder sälunda:
Tu skyndar til the sista öden,
Min Wänl ifrän en witter ort,

Ther ödet Tig all heder gjort;
Tu söker bröd: Tu sinner döden.

Slutet lyder sä:
Nu hwila sött och tina slarfwor giöm!
Tin aldrabästa wän skall thessa nogsamt hela,

Ther härlighet, der kraft och kiänsel aldrig fela,

Ther all tin motgäng war en dröm.
10.

Petrus Ruth, son af en konstapel och född i

Malmö, blef student 1746, prestwigdes 1, 1754 till tjenstgö¬
ring i Hofby och emottog Wisseltofta pastorat 1776. Han
byggde nytt boningshus ä prestgärden och lät förse Wisseltofta
kyrka med en stor tillbyggnad. Wid prestmöte 1780 predikade

han och erhöll 1791 prostetitel. Död 1 1803. — Gift 1. “
1774 efter 10 ärs förlofning m. Anna Magdalena Lief¬

fertz, f. 1 1734, d. 2º 1782, dotter af kyrkoh. Christian
L. i S. Olof. Barn: Margreta Katrina f. 1776, d. 1777.

2. 5, 1783 m. Boel Katrina Stuberius, datter af kloc¬
karen Lars S. i Wä och Christina Bramstedt; hon hade förut
warit gift med prosten i Christianstad, prof. G. Näsman, war

född 1745 och dog 1815. Wid visitation 1799 befanns stor
oenighet wara rädande mellan prostinnan, som ansägs wara
begifwen pä dryckenskap, och komministern Swen Möller; de

hade bäda pä läng tid icke begätt den hel. nattwarden. En
ryttarehustru utsälde pä helgdagar brännwin under bar himmel

nära wid kyrkan.
11. Jöns Peter Schrewelius 1805—1812; sewid

Jemshög.
12. Carl Ludvig Hornstedt, son af rädmannen
Olof H. och född i Linköping ⅓ 1773, blef student i Upsala

1792, i Lund 1798, magister 1799, prestwigd i Stockholm ⅔2
1802

till huspred. hos excellensen Ruuth, hertiglig hofpred.

1803, extraord. tjenstgörande kgl. hofpred. 1809, pastor härstä¬
IV.

2
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des 17, 1812. Han omtalas säsom en stor älskare af spirituosa.

Död ', 1823. — Gift med Charlotta Christina Grubb.

Sonen Carl August föddes 1 1815.
13. Carl Christian Eberstein 1826—1836; se

wid W. Karup s. 257.
14. Wilhelm Wahlqwist 1836—1858; se wid Sö¬

derhwiddinge III. 267.
15. Elof Caspar Cedersehiöld, son af prof. Fre¬

drik C. (se I. 301.), föddes i Lund 1, 1815, blef efter en¬

skild underwisning student 1829, phil. mag. 1838, duplikant
wid Ystads skola 1839, tillf. rektor wid Sölwesborgs skola

1840—43, prestwigd 1', 1844, slottspastor i Christianstad 1846,

pastor härstädes 2 1856, tilltr. 1858.
Skrifter: se Lunds Stifts matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Stoby och Sandby.
1. Laurentius nämnes som pastor här utan tidsupp¬

gift.
2.

Jesper Bengtsson war pastor här 1526.

3. Jens Pedersen uppgifwes hafwa warit pastor här

1557 och 1577.
4. Peder Hansen förekommer som pastor här 1584
och1592.

5. Lars uppgifwes hafwa warit pastor här 1604. (Stähl.)
6. Peder blef enligt en uppgift i Rönb. samll. afsatt

frän detta pastorat 1609.
7. Christopher Simendsön, son af pastorn i Glim¬

äkra Siwende Hansen, war pastor härstädes 1610. Biskops¬

visitation hölls här 1618 in magna hominum frequentia. Pa¬
stor predikade icke illa, men om hans lefwerne gingo onda ryk¬
ten. Ungdomen war wäl underwisad i christendomen. Wid

visitation 1623 är antecknadt, att pastor predikade mycket lärdt

och hade ypperliga gäfwor; ’cetera novit Deus.“ Ungdømens
kunskap war äfwen dä tillfredsställande, men 1635 war belä¬

tenheten i detta hänseende mindre. 1628 klagade häradsprosten
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Nils Pedersen, att han blifwit af herr Christopher swärligen

förolämpad; saken förehades i Ignaberga kyrka i närwaro af

biskopen och häradets pastorer, och twisten bilades. Herr Chri¬

stopher har utgifwit ’Militia øpiritualis eller Guds Börns aan¬
delige Strid i dette Liv imod Djævelen og Döden,“ Kbhvn

1622, och Bellum Trojanum eller Historisk Beskriffuelse om
den Trojaniske Krig fra Begyndelsen til Enden oc huorledis
denne Mectige Stad Troja er paa det sidste aff de Græker of¬

fuervunden oc indtagen Aar effter Verdens Skabelse 2782 der
Abdon var Dommere i Ifrael, Kbhvn 1623; änyo upplagd
1709 och 1761. Det förra arbetet är dediceradt till Otto Mar¬

swin pä Dybeck. I dedikationen yttras: “En part haffuer be¬

kommet deris tilnaffn af Creaturene, som deris Natur kunde
i nogen maade komme offuerens medt, vere sig Enten aff dy¬

rene paa Marcken, eller aff Fulene under Himmelen, eller aff
Fiskene i haffuit. Ligesaa Gunstige oc Velbaarne Otte Mar¬
suin, haffuer Eders Velbyrdigheds Forfædre i fordom dage, ved
Mandoms Gierninger oc bedrifft, forhuerffuit sig, icke alleniste

Herre Skiold med Adelig Frihed oc Ret, mens oc saa det Pri¬
selige Marsuins Tilnaffn, huilket Ed. Velb. förer med ære oc
paa denne dag: i det Ed. Velb. i gierningen beuiser Eder En

Ret Marsuins Natur, och det baade aff it Adeligt blod, oc aff
it oprichtigt hierte oc Gemyt tillige.“ Derefter jemföres Otto

Marswin med delphinen, som fordom förde Arion i land och
som säges förswara menniskan mot hajar och andra sjödjur.
Det sednare arbetet är tillegnadt K. Christian IV. Forf. ytt¬

rar, att mänga tro sig genom krig skola Lvinde den gylden
Fæt, der hoß Colchos dag oc nat aff en grum oe forfærdelig
Drage bevaagedis, som Poéterne fabulerer oc snacker,“ men i

stället fä “Spot oc Skade, Arme oc Beenbröd, Lemmelæstelse,
Ia störste Parten lader liffuit paa stæden, oc förer dertil ocsaa
andre med sig i Uleilighed;“ orsaken dertill menar han wara

den, att mänga gifwa sig i krig utan att weta Phuorledis

de med deris Geveer skulle omgaaes, siger dem imod Fienden

bruge,“ hwarom ifrägawarande arbete skall meddela nödig upp¬
lysning. Förf. har dedicerat sitt arbete till konungen, “forhaa¬

bendis dette, att ligesom hine begierlige mennisker, de megit

fnarere holde deris Hænder fra de hellige Ting, som ere gifne
240

372

oc consecrerede til Guds Aere, fremfor det, som almindeligt er;

saa er oc at formode hine Lastere och Spotmuler ocfaa dennem
med deris Klaffers Tunge forskaane, huis Arbeyd oc gode For¬

sæt Förstelige oc Mectige Personer antheffuer oc forsuarer.“
Herr Christopher lefde troligen ännu 1635. Hans hustru hette

Marine och en deras son döptes 1' 1619; en dotter war

gift med efterträdaren.
8. Jens Lauritzen, född i Hedenstad i Schleswig,
torde hafwa warit komminister härstädes, innan han blef pa¬

stor, hwilket förmodligen skett före 1640. Pä en slägttafla,
tryckt jemte A. M. Stjernsparres minnestal öfwer generalma¬

jor L. C. Stobée, berättas, att herr Jöns Apä en gäng säg 14
fullwäxte söner i lifwet och ägde den styrka, att han pä sitt
95:te är, oaktadt en tjocklek af 5 Brabandske alnar, kunde sjelf
stiga till häst och till Gudstjenstens förrättande färdas emellan

kyrkorna i Stoby och Sandby, samt lefde ännu länge efter den

tiden.“ Detta läter nästan mythiskt. Han lefde ännu 1673,
men lärer deßförinnan hafwa afstätt pastoratet. Hans hustru

war dotter af företrädaren. Den ofwannämnda slägttaflan upp¬

tager följande barn: Petrus; studerade i Danmark. Lars,
past. i Ifwetofta, sedan i Träne. Mats, d. i unga är. Mats,
död ogift. Hans, past. i Winslöf. Christopher, drunknad

wid Götheborg. Märten, fändrik i Wismar; ogift. Zacha¬
rias, sjötullsinspektor i Ystad. Andreas, prof. och biblio¬
thekarie wid Lunds universitet. Christina, g. m. handlan¬

den Hans Welsin. Nils, kronobefallningsman i Göinge hä¬
rad, sedan akad. räntmäst. i Lund. Henning, kyrkoherde(?).

Margreta, g. m. kyrkoh. Jonssonius(2) i Stoby. Maria,
g. m. en prost i Sölwesborg. Härwid anmärkes, att Jöns

Lauritssons dotter, som blef prestfru i Stoby, hette Marina,
och den, som blef gift med prosten Christen Matsson i Söl¬
wesborg, hette Elisabeth. En dotter wid namn Helena,

blef g. m. L. Engstedt; se sid. 72. Alla barnen kallade sig
Stobæus.

9. Hagæns Johannis Loengius uppgifwes haf¬
wa warit pastor här 1672 och gift med Marina Stobæus,

som efter honom blef konserverad wid kallet.
10. Andreas Joannis, son af kyrkoh. i Jemshög
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Jöns Andersson, prestwigdes till pastor härstädes 2º, 1673 och
dog 1691. Med sin hustru Marina Stobæus, som öfwer¬

lefde honom och ännu en gäng blef konserverad, hade han sö¬

nerna Jöns och Hans, af hwilka den förstnämnde blef pastor

i Hällaryd.

11. Olaus Oselius, smälänning och troligen son af
komministern Johan O. i Dörarp, blef student 1682, sedermera

kollega och derefter rektor wid Lunds skola, samt prestwigdes

till pastor härstädes 27, 1692. Han skref ⅓). s. d. i bref till
biskopen att i herr Anders' tid hade warit god disciplin i för¬

samlingarne, men den hade lidit under vakansen; dock hoppa¬

des han att den snart skulle kunna upprättas. I samma bref
yttras: Cammereraren Adlersten förwäntas till Sandby i mor¬
gon eller öfwermorgon. Gud regere honom och hjelpe det fat¬
tiga presterskapet““ O. afled 27, 1695 och blef begrafwen i
Stoby kyrka. Hans enka Marina Stobæus lefde ännu 1710.

12. Andreas Rubenius, son af kyrkoh. Nils R. i

Hwittaryd af Wexjö stift, blef student 1684, magister 1692,
pastor i Täfwelsäs och hospitalssyßloman i Wexjö s. d., pa¬
stor här 1695. Efter hans utnämning hade biskop Steuchius

yttrat, att han borde examineras i Lund, hwaröfwer R. beswä¬
rade sig hos Konungen, som ⅔ 1696 skref till biskopen: “Som

I lähre wetta Eder att päminna, det Wij wid Eder härwa¬
relse mände Oß uthläta att af förseende war händt det bemelte

Rubenius om deß examinerande af Oß wardt remitterat till

Wexjö Consistorium, alltsä förklare Wij härmed som han redan
har undergätt examen wid Wexjö Consistorium och dersamma¬

städes befunnen Capabel och skickelig, sä bör han slippa att
wijdare undergä examen wid Consistorium i Lund, och hafwe
I fördenskull honom att installera uti Stoby pastorat, lähran¬

des Wij hereffter läta taga bettre i acht att medh slijke remis¬

ser een sädan abus intet wijdare skall förelöpa.“ R. dog 1697.
Hans enka Katrina Hyman blef gift med efterträdaren.
R. lär icke hafwa efterlämnat nägra barn.

13. Olaus Unæus, som war norrlänning, prestwig¬
des i Lund 7 1696 till komminister wid biskopens præbende¬

församlingar, blef magister 1698, pastor härstädes s. d. och re¬
sponderade wid prestmöte 1699. Han begärde 1711 att blifwa
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prøst öfwer sitt pastørat och försökte att undandraga sig härads¬

prostens uppsigt, genom att direkte till domkapitlet insända stu¬
diiskatt, kollelter m. m. Prostetunnorna af Stoby pastorat wille

han ock tillegna sig. 1714 erhöll han den efterlängtade prostetiteln.
En major Human angaf 1716 att U. höll twä krogar inom
pastoratet. 1722 ½ blef U. prost i Westra Göinge härad, som

dä skildes frän det Ostra. Till detta sednare räknades, utom

ännu dit hörande socknar, Onestad, Sörby och Gumlösa till är
1736, dä de lades till det Westra. Stoby pastorat ansägs re¬
—
dan den tiden för ganska förmonligt. U. dog 19, 1729.

Gift m. företrädarens enka Katrina Hyman. Barn: Jo¬
nas. Erik. Olofz war prest och adjunkt hos fadren, men

blef swagsint. Juliana, g. m. kyrkoh. Torren i Raflunda.
En doiter war gift med en qwartermästare, wid namn Malm¬

berg.
14. Petrus Lyckä, son af en klockare i Lyckeby i
Blekinge och född der omkr. 4697, blef student 1714, magister
1719, prestwigdes ⅓),, 1720 till tjenstgöring i Malmö och

Sallerup samt blef 1722 rektor wid Christianstads skola. Wid
sitt tillträde höll han en latinsk oration de arte tractandi pue¬
rilem æitem. I första början lärer han haswa med flit skött

sin skoltjenst och lefwat i endrägt med kamraterna; men det
warade icke rätt länge. Hans häftighet och ostadighet föran¬

bedde, att han 1725 mäste fövmanas att bemöta kollegerna höf¬
ligt och 1728 warnas för att länge wara borta frän skolan.

Hwad som brast i ämbetsnit, tyckes han hafwa welat ersätta
med renlärighetsifwer. Han brefwexlade nemligen i hemlighet
med biskopen angdende Dippel, som 1728 war i Christianstad.

I ett bres *), s. d. berättar L., att han stundom hört undran

yttras deröfwer, att Dippel fick wistas inom Lunds stift, och
säger sig hafwa alltid “med tienlige reprocher till H. H. Bi¬

skopens wördnad och heder bemött“ sädant tal. L. sökte 1728
att bliswa pastor i Lösen och erhöll flera röster genom biträde

af sin bror, som war häradsskrifware i Blekinge. Med hans
kallelse till pastor härstädes tillgick pä följande sätt. Fru Mar¬

greta Cederfelt kallade 1 1728 den ofwannämnde N. Torren
till prosten Unæi medhjelpare och försäkrade honom om succes¬

sionen till pastoratet, hwaruti sonen Nils Cederfelt ä egna och
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sina syskons wägnar instämde. Detta upprepades “ 1729 och
efter Unæi död 2),, f. d., äfwensom 29f, 1730 med tillagdt
wilkor, att Torren skulle ingä äktenskap med Unæt dotter Ju¬

liana. Ytterligare upprepade Fru Cederfelt 2 och “½ s. d.

sin kallelse för T., “säsom en i Guds ord wäl öfwad samt i

lära och lefwerne skickelig person och för hans gudfruktiga, stilla
och wackra uppförande och redan nägon tid gjorda tjenst.“ I

ett bref, som blifwit uppwisadt i domkapitlet V, och ¾ s. d.,
beder samma fru, som säger sig wilja “maintenera och bibe¬

hälla nuwarande Enkehuset i Stoby“ att biskøpen, “som lätit
städfe päskina et faderligt och ömt hjerta för alla bedröfwade
Enkor och faderlöfa uti prästeständet, behagade för denna Herr
Torren hafwa en faderlig omwärdnad.“ Domkapitlet kunde

dock icke pä grund af dessa upprepade kallelser befullmägtiga
T. till pastor, emedan patronvättigheten icke war bekräftad. An¬

sökning derom gjordes hos K. M. pä prostinnan Unæi bekost¬
nad, och K. Mes bifall wanns. Fru Cederfelt stref derefter
7

e 1731 till domkapitlet: VJag borde fördenskull nu med mine

päminnelser wid besättjandet af samma pastorat inkomma. Men

som jag därwid hafwer nägra högnödiga och gällande grund¬
fatfer, fom betarswar nägon liten tijd, ty täcktes Ed. Högw.
och Vener. Cons. Eccl. med Eolationsbreswets meddslande

läta innehälla, till deß jag med slike mine päminnelfer inkøm¬

mit.“ S. &. *g gaf fru Cederfelt fulkmags pä pastoratet
ät Lyckk, som genast wille fätta sig i besittning deraf. Der¬

emot kallade hennes son, som uppgaf sig hafwn löpt Heßle¬
holms gärd, Torren, som en söndag ä prestboställets gärd i
närwaro af en mängd bönder uppläste denna kallelse. Fru

Cederfelt uppgaf i bref till domkapitlev ⅔ f. d. “de skiähl och

grundsatser, hwarföve vocationen för T. blifwit äterkallad.“
Detta bref finnes icke bland de öfriga denna fak angäende hand¬
lingarna i domkapitlets archiv, men “skælen och grundfatserna¬
woro förmodligen desamme som af Lyrkä i en skrifwelse till

domkapitlet androgos, neml. t. att den förva kallelsen war ut¬
färdad innan patronrättigheten war stadfästad; 2. am Torren
wid kallelfens presenterande i domkapitlet sätt till swar, att

han wore en omeriterad person; 3. att fru C. icke egde nägon
underrättelse om Torrens Lbepröfwade wärdighet och meviter,
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hwarigenom hon blifwit föranläten att applicera sitt sinne pä
Lycks, till att undwika nägon rörlig omständighet af des ringa
meriters och wärdighets förekastande ;“ 4. “att widare reflection

a den förra kallelsen ej ägt rum och slik kallelse alltsä in¬

gen influens eller gällande kraft haft att ästadkomma wärc¬
kanz“ 5. att domkap. utan afseende pä densamma begärt ny
kallelses afgifwande. Saken blef nu hänskjuten under K. Mes
pröfning. Nils Cederfelt begärde ⅔, och ⅔, s. ä. att T.
mätte wid pastoratet bibehällas enligt den fullmagt, som fru

Cederfelt honom meddelat, yttrande derjemte sin önskan att allt,

“som kunde lända hans familj till skada och framdeles förtal,
mätte förekommas. Widare nämner Nils C. i en af äbero¬

pade skrifwelser, att han 25,, lgifwit domkapitlet wid handen,
att Lyckä syntes hafwa tillhandlat sig vocation, samt insinuerat

en afskrift af den ingängna förmente handel,“ och fortfar: “Til¬

förene har jag wäl pä Magister Lyckäs begiäran recommende¬
rat hans angelägenhet, men sedan jag dels wardt underrättad
om de mänga vocationer, som Comministern Torren woro med¬

delte, dels at Com. Torren pä Mor mins befallning förlof¬

wadt sig med Sahl. Probstens efterlemnade dotter, sä har jag
till mitt samwetes befriande aldeles äsidosatt Magister Lyckäs

begiäran, sä mycket mera aär jag sä märkeligen förnam, hwilka

olaga medel brukades och at den oskyldige igenom dem sä gruf¬

weligen förfördelades och bedragen wardt.“ Fru Cederfelt skref

2,, s. d., att hon gerna skulle bifallit domkapitlets förslag att
läta Torren sköta pastoratet, tills K. Mes utslag i saken fallit,
om domkap. förr beswarat hennes skrifwelser i ämnet, men nu
hade hon anmodat Lyckä att predika och skriftligen underrättat
Torren derom; “män allt detta oaktadt har denna Torreen med

häniska och skamlöse orde Termer i begge kyrckiorna angrijpit
mag. Lyckä, förargat Guds församling med det mehra kyrko¬

herden Hr Lyckä torde Ven. Cons. ödmjukeligen berätta. Hwar¬

före ock nu Hr mag. Lyckä pastoratet, som han emottagit pä
min befallning, skall förestä till deß hans K. M. härwidh al¬

lernädigst behagar giöra uthslag. Skulle emoth förmodan min
Son fändricken Cederfelt inkommit med nägra berättelser en¬
dehra om kiöp eller afhandling med Hesleholms gärd hos

Ven. Cons. Ecoles, eller till godo wehlat uthlätit sig för
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Com. Torren, sä adverterar jag härmedh, att all hans företa¬

gande och berättelse i dy mähl är abfurd och af intet wärde,
ber ock wördsammast at H. H. Biskopen och Ven. Cons, dä
behagade mig sädant communicera, pä det jag med skiähl kan

wijsa deß ofog och förehafwande.“ Förmodligen har Fru Ce¬

derfelt med anledning häraf utbekommit den i hennes sons
skrifwelse ⅔, omnämnda copian af köpeafhandlingen, hwilken

icke finnes i domkapts archiv. Torren inkom 2½,, s. d. till
domkapitlet med en ansökning, att det mätte hafwa slut med

saken angäende Stoby pastorat, och berättade, att “probsteänkan
päkostadt 300 daler smt pä juris patronatus utwärckande i
Stockholm.“ Han ingaf änyo 1,, en skrift, hwari han kla¬
gade att Lyckä inträngt sig i hans ämbete och förbjudit honom
att widare dermed sig befatta, hwarefter domkapitlet s. d. swa¬

rade, att T. egde att fortfarande bestrida ämbetet, och beslöt

att utfärda till Lyckå VLett alfwarsamt monitorial,

att

han häller sig ifrän Pastoratförrättningen i Stoby till förekom¬
mande af Guds förtörnelse, församlingens förargelse och hans

egen olägenhet.“ I samma monitorial skulle L. äfwen anmanas,

att blifwa wid sitt ämbete som skolrektor, emedan domkapitlet

i annat fall wille söka “handräckning af werldslige armen till

hämmande af oordning.“ L. blef ocksä genom landshöfdinge¬
ämbetets ätgärd hindrad frän att inflytta i Stoby prestgärd.

Fru Cederfelt beswärade sig häröfwer i en skrifwelse till dom¬
kapitlet 2),, s. d., der det heter: WWid min hemkomst sinner

jag för mig en afskrift eller Extract af Consti Eccli Proto¬
coll, som är hällit i Lund den 10 hujus pä en lögnachtig be¬

rättelse, som Comministern Nils Torren Herr Biskopen och
Ven. Cons. förebrackt, hwarpä dhe och straxt warit mycket wil¬
liga att gifwa honom Resolution med befallning att han sin
Comministers Beställning till hans Majtts widare uthslag för¬
rätta skall. Det är fast oerhörd att ett helt Consistorium, hwar¬

est sä mänga hederliga och höglärda män borde stifta rätt, läta
förleda sig af en omeriterad, ung menniska, som först tittar ut
i werlden och litet wet hwad der passerar. Iag har respect
för then heder Högwyrd. Her Biskopen och Ven. Cons. effter

kongl. fullmackt äga och hafwer wist min wördsamma skyldig¬

het i alla mähl, och nästan mer än jag bort. Iag har intet
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genom ett, utan mängfaldiga skrifwelser berättat och wid han¬
den gifwit, att jag Comministern N. Torren för deß bedrifter
icke will haswa till Stoby pastorat. Iag har i hans ställe be¬

gärt till kyrkioherde Herr Mag. Petrus Lyckä, som sjælf har
giswit Hrr Biskopen och Ven. Cons. tillkänna, men i stället

för en chatagorisk resolution har jag allenast längt omsider fätt
ett kort swar, att saken till H. Maftts deciderande skall hem¬

seällas. När nu sädant skiedt är, huru kan dä Hrr Biskopen
och Ven. Cons. i denna faken expediera nägon resolutionzenär

har det i Swerige warit praeticabelt, att i en fädan sak reføl¬

vera utan communication med Contraparten; högsta Ofwerhe¬
ten unnar sine undersätare detta beneficium, och ett Cowsisto¬

rimm gär twänt emot pä fädant sätt; när sädane fell i pro¬

ecssen begäs kan en lögnachtig perfon linga heder och ähra af
en ährlig man. Efter min macht och myndighet, den jag som

Patronus af mitt starcka jus Patronatus äger, har jag befallt

Hn Mag. Lyckä att förrätta kyrkoherde Embetet wid Stoby
och Sandby församblingar. Will Herr Torren derwid upp¬
wachta säsom Comminister, efter Hrr Biskopens och V. Consti

refolution af d. 10 Nov. will jag ändteligen dervill samtyda
intill deß H. K. Mes nädiga utslag i faken blifwer. Sedan
will jag K. M. med reøna och uthförliga orde=termer under¬
dänigst berätta, hwad som i denna saken sig tilldragit, hwad

förargelse och owäsende i Guds hus förmedelst Hrr Torrens
och deß adrehenters (adhærenters) sällsamma uppförande skiedt

än. Hwad biständ och hielp Herr Biskopen och Ven. Cons.
mig effter aldranädigst Confirmation och Kongl. Cammar=Col¬

legii bref bordt wist, skall jag intet förglömma hos H. K. M.
allerunderdänigst att berätta.“ Lyckä befullmägtigades 1, f.

K. till pastor härstädes. Wänskapen mellan honom och hans

höga patronessa warade ej länge. Redan i April följande
äret kunde han icke pä wänligt sätt förmä henne till att an¬

skaffa tillrächligt bröd och win till nattwardsgängarna, utan
nödfakades ætt genom anmälan hos domkapitlet söka utwerka

att hon blefwe lagligen dertill twingad. Med' anledning af
hwad som passerat, dä Torren till följe af domkapts förord¬
nande wille fortfara att förestä pastoratet, men Lyckä pä fru

Cedørfelts befallning wille dertill intränga sig, anfördes klago¬
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mäl wid werldslig rätt sä wäl af Torren som Lyckä. Den
förre androg, Lhurusom Her magister Lyckä skall trengt honom
ifrä sitt embete, isynnerhet Allhelgonadag 1731 sä snart sam¬
manringningen i Stoby, ther gudstjensten först begyntes, war

skedd och han gätt för altaret, kommit i kyrkiodörren och stigit
up till honom, ther han stod, famt trenne gänger med armen

stött till honom, jemte uthlätelse och ed, att Gud döde honom
till lif och själ, om han skulle stä ther“ o. s. w. Lyckä pästod

att Torren war skyldig till detta owäsen, emedan han hindrat
L. i ämbetsutöfningen; swordomarna ursäktade han med äbe¬
ropande af 2 Cor. 1: 23 och Joh. 8: 44, yrkande derjemte, att

ej fjelfwa handlingarna, utan det sinne, hwarmed de skett, borde
bedömmas, att han aldrig haft för afsigt att tillställa kyrkobul¬
ler o. f. w. Sjelf klagade Lycks, att öfwerstlöjtnanten E. Frö¬

berg och majoren C. H. Skytte, sedan han enligt fru Ceder¬

felts fullmagt öswertagit pastoralwärden och 1 sönd. i Advent

1731 kommit till Sandby kyrka för att förrätta gudstjensten,
med starkt motständ tillsagt honom ej befatta sig thermed, utan
befallt Torren sädant förrätta, men Her Ofwerstlöjtnanten isyn¬

nerhet, när kyrkiodörren war öpnad, stält sig mitt i thensamma
och tä L. wille gä in, fattat honom i axlarna, vifwit kappan

af honom, stätt honom emot mitt pä golfwet, fört hømom till¬

baka, opwäckt förargelse hos allæ församlingens ledamötev och
gjort uppenbart kyrkobuller med befallning till Herr Torren at

förrätta Gudstjønsten, hwarwid äfwen Herr Majoren Skytte,
som hwarken i församblingen är boende eller ther thet ringaste

haft att säga, stätt i en stol och ropat han intet skulle gä fvam¬

m. m. Häradsrättens utslag + 1735 frikände Torren, men
dömde Lyckä, säsom skyldig till förseelse mot kgl. förordn. 21,
1686 om oljud och förargelse i kyrkor och kgl. förordn. 1o
1687 om eder och sabbatsbrott, till att böta 100 dal. fmt., stä
uppenbar kyrkoplikt och betala 409 dal. fmt. i rättegängskost¬

nader. L. reste derefter till Stockholm och lär hafwa lyckats
att utwerka mildring i domen, ätminstone hwad kyvkoplikten an¬

gick. Ofwanomförmälde twistigheter utgjorde en begynnelse till
mänga pvocesser, uti hwilka L. sedermera war inblandad. Hans

anklagelser mot sin adjunkt G. Wilskman äro ofwan s. 307
omnämnda. Han anklagade en bonde wid namn Per Tufwesson
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för att hafwa wid ett läsemöte, som hölls af klockaren Ingwar
Herwander, icke af okunnighet, utan pä spe sagt att wihafwa
3 Gudar, kallat klockaren du och tillätit sig ett groft skämt om

peruker, dem han förklarat för ett djefwulens päfund. Lyckä,

som fjelf brukade peruk, kände sig swärligen förolämpad deraf
och fann nödigt att i ett memorial till Tingsrätten pä 2 full¬

skrifna ark förfäkta tillätligheten af peruker. Der yttras: “Iag
sinner att denna Per Tufwesson af ett blott wahnartigt sinne
utan ringaste orsak försmädat mig och hela presteständet, i thet

han tillagt oß ett predikat af den onda andans regerande
och förande, samt hähniskt beskympfat att wij bära märrehär
och skökohär pä hufwuden: meningen förmärker jag skall förstäs
om peruquers bärande. En allmän hufwuddrägt är detta, som

bäde högre och ringare bruka och äfwen är tillätet Per Tuf¬
wesson, om honom sä behagar, at bära;“ wäl wore det tyd¬

ligt pä grund af Syrachs 38 kap., der det heter; Phuru kan

den akta pä läro som plöja mäste och gerna oxarna med gisse¬
len drifwer och mäste sent och arla gifwa konar foder 2“ att

Per Tufwesson icke kunde hafwa förständ att uttyda Skriften;
dock wille L. anmärka, att uti Guds ord ingen grund sin¬

nes för det antagandet, att djefwulen skulle hafwa mera magt
öfwer dem som bära härmössor, än öfwer dem som bära skinn¬
mössor, eller att peruker icke skulle wara tillätliga; uti 2 Mose

Boks 28 kap. omtalas längt dyrbarare prydnader, som buros
af prester, hwaraf snarare kunde slutas, att presterna böra bruka

hedersam klädnad, än att de icke skulle fä bära peruk; wisser¬
ligen befallte Christus sina lärjungar att gä barfotade, men

Paulus bjuder att ingen skall hata sitt eget kött och att man
skall gifwa kroppen deß ära till nödtorft; om än apostlarna
icke brukade peruker, kunde sädana dock utan synd nyttjas, der

sä är sed, helst aposteln Paulus i fräga om klädedrägt bero¬
par sig pä seden i Guds församlingar; prester, som frän barn¬
domen mäste beswära sig med nattwak och läsande, förnimma
nog hufwudets och hjernans förswagande och kunna wäl be¬

höfwa peruk, säsom Lyckä sjelf nogsamt erfarit; han wille ock

gerna för sin del för att slippa slikt mißfirmande gifwa Per
Tufwesson en peruk att bära; skulle än möjligen här af skökor

finnas i den, sä borde han weta att publikaner och skökor kom¬
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ma förr i Guds rike; än gamle phariseiske skälmar; Per Tuf¬

wessons försmädelse mot alla som bära peruk wore gräselig
och straffbar, och pä det att icke det förhänande, hwarmed han

lättsinnigt betadlat prästeständet och alla som peruker bära, mätte
locka de onda till efterföljd och sämedelst draga öfwer Sweri¬

ges inbyggare det öde, som enligt Jer. Klagow. 4: 16 öfwer¬
gätt judarna för deras förakt för presterna, sä yrkades att denne
Belials man för sitt grofwa brott mätte dömmas till risslitande

eller fängelse wid watten och bröd samt offentlig afbön. 1748
war Lyckä anklagad att hafwa “med skamlösa ord om presträt¬
tigheters utgörande öfwerhopat en person wid nattwardsförhör,“

nekat begrafning, dä ei nöjaktig betalning erhölls, m. m. Lyckä
stämde actor, landssiskalen Fuhrman, för dessa enligt hans pä¬

stäende osanna anklagelser. I ett memorial pä 27 ark syssel¬
sätter Lyckä sig mycket med den omständigheten, att han i stäm¬
ningen af Fuhrman blifwit nämnd utan nägon titel. Det

heter härom: ’Emedan Herr Hofauditören och Landssiskalen ej
ännu lärt mores och tillbörlig höflighet, utan i den mig till¬

sända stämningen pä ätskilliga ställen nämnt mig blätt Lyckä
och ej welat tillägga mig den ämbetscharacter, som mig till¬

kommer, ty säsom mig ej skäligen will anstä, att med ett sädant

ohöfligt förakt af en sädan person bemött blifwa, hafwer jag
bort anhälla, det Herr Häradshöfdingen täcktes underwisa ho¬

nom, at deß skyldighet efter lagen och domarereglorna fordrar at

han bör i tal och skrifwande wara emot hwar och en efter ständ,
wärde och wilkor höflig, samt att Rättens Nämdemän förehäl¬

la honom, at sädant aldeles strider emot den allmänna höflig¬
hetsordning, som hwar och en husfader lärer sina barn och de

jemwäl öfwerallt weta och förstä. Min aldranädigaste Konung
hafwer i twänne fullmagter förutan ämbetscharacteren färskilt
hedersprædicatum mig tillagt. Ethica Christiana, som läres

af Apostlarna Pauli och Petri bref, medgifwer klarligen, att

den ena skall förekomma den andra med inbördes heder, hwil¬
ket han af hustaflan, wär allmänna barnalära kunnat inhemta
om han den eljest rätt läsit hafwer. Sädant bör icke fä namn

af en fäfäng äregirighet, som bestär deruti, att öfwer ständ och

wärde sig uphäfwa, utan är slik heder en Guds försyn och
nädewerkan, hwarigenom hwar och en med Paulo är det han
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är. Hwarföre Christus fredlyser sina apostlars heder med denna

apologia: Den eder föraktar, han föraktar mig.“ Lyckä mäste

för sitt proceßmakeri hälla till godo med ätskilliga härda till¬
mälen. Förutnämnde advokatsiskal Fuhrman yttrade t. ex. in¬

för häradsrätten:“Det förtryter mig högligen hafwa fätt an¬
ledning ä ämbetets wägnar anklaga Hrr Prosten och att han,
som sä ofta warit anklagad och dömd, ändä ej skall rätta och
bättra sin wandel. Och som jag dertill länge stilla tegat och

ingen bättring funnit, utan alt landet är upfylldt med rop om
deß elaka lefwerne, försmädelse, hän och spott mot Konungens
befallningshafwande, M. V. Consistorium, den ena domaren
och domstolen efter den andra, sä att deß egne Embetsbröder

sucka och blygas öfwer deß förhällande, församlingen sä wäl

som de nästgränsande till förargelse, ett exempel för hwilket
den Högste beware enhwar rikets inbyggare, en menniska, som

försmädar och, dä det skall komma för domstolen, brukar tusen
swinkningar och undanflykter, in summa en skamfläck för det

wördiga ständet — —sä yrkas att Herr Probsten Lyckä mätte

genom profoß och fjerdingsman hemtas, pä det att ej onödig

tidsutdrägt mä förorsakas“ o. s. w. Man kan förundra sig
öfwer att en person, hwars förhällande tyckes wittna om en

hatfullhet och trätlystnad, som mycket illa anstär en prest, icke

befinnes hafwa ädragit sig nägra allwarliga bestraffningar af
sina förmän, utan i stället hedrades med prostetitel, hwilket den
tiden ännu war en utmärkelse. Hans yttre ämbetsförwaltning

synes hafwa warit oklanderlig. Wid visitation 1754 befanns för¬

samlingens christendomskunskap wara Lwacker,“ och det nämnes
att pastor ärligen höll öfwer 40 katechesförhör, af hwilka som¬

liga warade en hel dag. En af L. utgifwen likpredikan öfwer

kyrkoh. Eurenius i Akarp är widlyftig, dogmatisk och torr samt
beskrifwer rättfärdiggörelsen säsom en domshandling. Utom

denna predikan har han frän trycket utgifwit ett arbete i bun¬

den stil med titel: “Trones Reglemente efter thet med Guds

Sons blod besiglade Domslut uti Treenighetens ewiga och oför¬
änderliga Wishets, Kärleks och Rättfärdighets Räd, uppstäldt

emot willofatser om de fördömdas förloßning, af sanningens

Pröfwade Ljus.“ Författarens namn antydes genom de twä

sista ordens initialer. Begynnelsen lyder sälunda:

383

Christälskande Läsare.
Att wärcket møt wiljan sig här icke wisar
Och, säsom man säger, sin Mästare prisar,
Behagar min Läsar höggunstigt ursäkta

Och Auktors wälmening mot wränga förfäkta.

Thet upsät jag fattat, at Tig härmed bäta,
Som werldenes nöjen will gerna förläta
Och älska then wishet, som själen kan tjena,

At winna then sällhet, som ewigt förläna
Gud will sina trogna, som hans Ord rätt frukta

Och icke theß sanning med blinda skäl tukta,

Bör önskan min främja, när tu tig päminner,
Att man dock ej annat än stydewärk sinner
Af wishet i werlden bland wittraste männer o. s. w.

Censor Librorum N. Oelreich insände 1754 till domkapitlet

utdrag ur kanslikollegii protokoll, enligt hwilket L. war sinnad
att utgifwa en traktat om spökerier, kallad “en sichtbar Spö¬
kelses Skädoplats“, med anledning hwaraf domkapitlet anmo¬
dades, att icke läta honom trycka boken, innan manuskriptet

till Oelreichs granskning öfwerlämnats. Domkapitlet hade icke

hört talas om ifrägawarande arbete. L. afled 1, 1756.
Gift 1. m. Petronella Blanxius, f. 1708, dotter af pro¬

sten Pridbjörn B. i Köpinge. Barn Pridbjörn, f. 1724;

skref 1739 vers öfwer morfadren. Ingeborg Dorothea,
g. m. prosten J. Kihlgren i Frenninge. 2. m. Petronella
Westerschöld, med hwilken han ej lefde wäl tillsammans;

hon rymde ur huset, men äterkom dä efterlysning höll pä att
utfärdas. Med hennes moder, en generalmajorska, war L. äf¬
wen i owänskap och pästod, att hon ur hans hus bortfört silf¬
wer, lin= och sängkläder m. m. 3. m. Brita Helena Dref¬

ling, som dog omkr. 1752. Med henne hade han sonen Adolf,

som blef prost i Lemmeströ. 4. m. Elsa Maria Ringius,
som öfwerlefde honom och blef gift med efterträdaren. Zebu¬
lon Lyckä, som war student 1762, torde ock warit son af pro¬

sten L.
15. Paul Lybeck har icke säsom företrädaren skrifwit

sitt Lherdaminne“ i rättegängshandlingar, men deremot i hjer¬
tat hos mänga, dem han underwisat till salighet. Det mesta

af hwad som här anföres om hans lefnadsomständigheter har

384
han enligt gammal from plägsed i lifstiden upptecknat uti en
bibel. Han war son af fändriken Magnus L. och Theresia
Laren samt föddes i Rä wid Helsingborg 2 1722, sattes
1730 i Helsingborgs skola och blef student 1739. Twä är der¬
efter blef han informator hos kyrkoh. Nils Quiding i W. Ka¬

rup, som ocksä 1748 kallade honom till prest; häradsprosten

Botsacc, skref 2', s. ä till domkapitlet: “Sä mycket jag förstädt

är denna Lybeck en ganska skickelig och sachtmodig person, som
med flit genom Guds näd idkat sina studier och anlagt sin ung¬

domstid, att han förmodeligen finnes skickelig, när Gud och

wära höga andeliga förmän anse honom med sacros ordines;
dock blef kallelsen icke bifallen. Följande äret 2) prestwigdes
L. till tjenstgöring i Barkäkra och 1758 ⅔ kallades han Lutan

penningar och för intet“ af ryttmästaren Caspar Ehrenborg till
pastor härstädes. Redan dä war hans helsa klen och 1766 föll
han i en febersjukdom, hwilken illa botades och grundlade kräm¬

por, hwilka höllo honom wid sängen i twä ärs tid, hwarun¬
der han “7 gänger war sä nära döden, att ingen kunde tro att

han skulle lefwa 7 minuter.“ 1768 kom han efter brunnsdrick¬
ning wid Ramlösa sä till helsa, att han kunde predika och sköta

sina öfriga prestesyßlor. Brunnsdrickningen fortsattes ytterli¬

gare i fem är, och helsan förbättrades sä smäningom; Vdock
—

yttrar han sjelf —kan jag intet säga, att jag nägon dag

warit utan mer och mindre beswärliga känningar.“ 1778 öf¬
wergick honom den motgängen, att prestgärden afbrann. Der¬

om yttrar L.: “Det är lätt att tacka för medgängen, men det

will näd till att tacka för aganl Lofwad ware Herren som hjel¬
n

per.“ Widare yttras: Mina krämpor hafwa wäl dageligen
uti de sednare ären följt mig, sä att jag lärde i denna scho¬

lan hwad det är. att lida i köttet; men lofwad ware Her¬

ren, att de warit drägeliga. Det är godt att, fast den ut¬
wärtes menniskan förgäs, den inwärtes warder förnyad dag

frän dag. Herrel jag är allt för ringa till all den näd och
barmhertighet, som du med mig din ringa tjenare gjort haf¬

wer.“ Medan L. sälunda under ständiga pröfningar lärde att
allt bättre förstä korsets hemlighet, arbetade han ocksä med

oförtröttadt nit pä att göra den känd för sina ähörare. Enligt

personalierna öfwer honom, författade af C. C. Billing (se
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III. 37.), anwände han mycken omsorg pä beredelsen, medelst

bön och meditation, till predikningar och katechetisk underwis¬
ning, samt Lansäg för en werklig kyrkostöld, att genom onyttiga

tidsfördrif, wärdslöshet och werldsliga förströelser betaga sig
den nödiga tiden dertill.“ I likhet med flera allwarligare pre¬

ster pä hans tid war han herrnhutismen tillgifwen, men det
herrnhutiska uttrycksmaneret war icke hos honom utbildadt till

nägon ensidighet, enligt hwad man kan sluta af de twänne lik¬

predikningar, hwilka han utgifwit, öfwer kyrkoh. Radier i Sörby

och prosten Segerwall dersammastädes. De som minnas L.,
säga att i hans utseende och hela wäsen afspeglade sig den
innerligaste fromhet och ett apostoliskt kärleksnit. Detta mot¬

säges icke af hans porträtt, som finnes pä domkapitlets ses¬

sionsrum. 1782 erhöll han prostetitel. Sin sista predikan höll

han 5tte sönd. i Fastan 1797 öfwer Phil. 2: 5. “Warer oför¬

talade och rene och Guds barn ostrafflige midt ibland det wan¬
artiga och wränga slägtet, ibland hwilka lyser säsom ljus i
werldene.“ S. ä. 7 förrättade han skriftermäl i Stoby kyrka
och afled W, s. K. Prof. Hylander predikade wid hans be¬

grafning öfwer Gal. 6: 14. — Gift 1761 m. företrädarens

enka Elsa Christina Ringius, dotter af prosten R. i Hör;

hon dog kort efter sin man. Barn: Christina Theodora,
g. m. prosten Weidman i Fulltofta. Nils Magnus, f. och

d. 1766.

Utom ofwannämnde 2 predikningar har L. utgifwit: Korta
Christeliga frägor och swar till förklaring öfwer sal. Lutheri

lilla Cateches.“ De äro i allmänhet korta, bestämda och wäl
lämpade efter de enfaldiges fattningsgäfwor.

16. Magnus Fredrik Mobeck, son af en fändrik
och född i Jönköping Y 1759, blef student 1784, magister i
Greifswald 1791, prestwigd i Wexjö 1 1794, kyrkoherde

här 1797 och titulär prost 1802. Död 29, 1827.— Gift 1797
med Helena Katrina Frykner hwars fader war landt¬

mäteridirektör och hospitalssyßloman. Barn: Helena Beata,

g. m. ryttmäst. Adolf Rosentwist. Lovisa Fredrika, g. 1.
m. prosten wid Carlskrona tyska förs. I. Lundqwist, 2. m.

landträntmästaren H. R. Moberg i Carlskrona. Anna Ca¬
rolina, g. m. hospitalssyßlomannen E. Kiökemeister.
IV.

25
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17. Petter Jönsson, son af borgaren Iöns Larsson

och Elisab. Persdotter, föddes i Lund 27 1798, gick i Lunds

skola, blef student 1814, prestwigd 2,, 1821, magister 1823,
med, doktor 1828, pastor här 1 1828, tilltr. s. d. och erhöll

prostetitel 1839.
Gift 2º, 1828 m. Elisabeth Lindschoug, dotter af

handlanden Jakob L. i Lund. Barn: Mathilda Elisabeth,
g. m. pastorsadj. S. G. Björck. Augusta Wilhelmina,
f. 29), 1834. Margreta Lowisa, f. “ 1836. Hilma

Emilia f. 29, 1841. Epa Eleonora f. ⅔ 1843. Emma

Fredrika Elfrida f. 1 1844.

Kyrkoherdar i Sörby och Gumlösa.
1.Olof Gudserksson war 1426 pastor i Gumlösa,
enligt ett wittnesbref, utgifwet mändagen före allhelgonadag s.

d. Den tiden war mähända Sörby kyrka icke ännu anlagd.
Den nämnes ännu 1660 säsom anner till Gumlösa, hwilken
är mycket gammal. Den inwigdes 1191 af ärkebiskop Absa¬
lom, som derwid assisterades af biskoparna Erik frän Trond¬

hjem och Stenar frän Wexjö. Kyrkan försägs med en mängd
frara reliker, hwilka förwarades i en läda under altaret till
omkr. 1720, dä kyrkoh. Platius till förekommande af widske¬

pelse lät bortföra dem till okändt ställe.

2. Staffen Andersen war pastor här 1557.
3. Erik Hansen förekommer som pastor här 1584 och
1593.

4.Jöns Eriksson, troligen den förres son, uppgif¬

wes hafwa warit pastor här 1595.
5. Peder Lauridsen nämnes som pastor här 1603.

6. Peder Oluffsen, som underskrifwit en hyllnings¬

fullmagt 1610 utan att utsätta sin boningsort, war sannolikt

pastor här. Atminstone war en herr Peder prest i Gumlösa
och Sörby 1618, dä biskopen här infann sig för att hälla vi¬

sitation, hwilken likwäl till följe af pastors fränwaro mäste

inställas.
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7. Söffren Jenssön, son af Iöns Hansson och

Birgitta Thomasdotter, föddes i Tornagers socken pä Jutland,
gick i Ribe skola och war hörare i samma skola i 3 är, innan

han 1615 blef student i Köpenhamn. S. ä. kallades han till
pastor wid S. Olofs förs. och prestwigdes 2, s. &. Päkal¬
lelse af herr Anders Sinclair pä Sinclairsholm blef han 1619

8), pastor härstädes. Wid biskopsvisitation 1623 war han ej
närwarande, men erhöll af församlingarna godt loford, och
ungdomen befanns wara wäl underwisad i christendomen. Wid

lika tillfälle 1635 Apredikade han wäl, med klar ypperlig röst,“
och ungdomen ädagalade god kunskap. Död 27/,, 1648 och be¬

grafwen i Sörby kyrka. — Gift 1. 1616 pä Gylleboa m. jungfru
Karen Andersdatter, som dog barnlös º½ 1642. 2. 20
s. ä. m. jungfru Anna Matsdotter, med hwilken han hade

sönerna Jöns och Christian, hwilka kallade sig Sorbo¬
nius och blefwo pastorer, den förre i Jemshög och den sed¬

nare i Bärslöf, samt dottren Maria, g. m. kyrkoh. L. Sto¬
bæus i Träne. Enkan blef gift med efterträdaren.
8. Hans Pedersen Winslöff, son af pastorn i

Winslöf Peder Nielsen, föddes der omkr. 1623, blef efter di¬

mission frän Lunds gymnasium student 1642 och kallades 1649

af församlingarna till pastor i =Sinclairsholm och Sörby.“

men Joakim Beck till Gladsax, som egde Sinclairsholm, wille

hafwa sin “skolmästare“ Christen Iffuersen till pastor. Bön¬
derna klagade *j, s. ä. att Beck wille genom att befordra denne,
som war gift, hindra prestenkans konservation och dertill an¬
wände “ligesom Trusel derhoes, huis dette icke blef effterkom¬

mett;“ de anhöllo att saken mätte snart afgöras, Lefftersom wi
nu i langsommelig tid haffue verett udenn voris egen Siæle¬

hyrde och præst icke udenn störste Salighedsfare, det Gudi best
er bekiendt,“ samt begärde att fä Hans Pedersen till prest,
Vefftersom hans gaffuer och predicken os bedre en Christen If¬
uersens gefalt, och hans gode naffn och ryckte, gudfrycktighed

och schickelighed er oß af barndom bekientt, dertill med er hand
en ledig och eenlig personn, som maa skee aff Gudi kunde faa
udi sinde i frembtidenn att egte den fattige, Erlige Encke med

sine faderlöse Börn, som ellers imod denn Christenn Offrigheds
velie saa meget önckeligen maatte förschiudis, dersom en gifft
25“
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personn med hustrue skulde komme till kaldett.“ Konungen an¬
befallte ½ s. d. läns=mannen Henrick Lindenow och biskopen

att undersöka förhällandet. Herr Hans prestwigdes 1 1649
till pastor härstädes. Han synes hafwa warit en aktad man

och egt sina förmäns förtroende. 1674 war han i häradspro¬

stens ställe wid en öfwerläggning om enkegenant i Färlöf.
1681 hade han uppdrag att meddela ät de öfrige pastorerna i

häradet David Möllenstedts utnämning till häradsprost och
sammankalla dem jemte klockarna till Ignaberga kyrka, der de

sednare borde sjunga Veni sancte Spiritus, hwarefter bön skulle
göras, prostefullmagten uppläfas och Te Deum laudamus af¬

sjungas. Död Pg s. d. — Gift 1. m. företrädarens enka
Anna Matsdotter som dog 7 1678 wid 69 ärs älder. 2.

1679 m. Karine Ennertsdotter, som lefde efter honom.

9. Jonas Cavallius, son af lektorn i Wexjö Mag¬

nus C., föddes omkr. 1646 och studerade i Abo samt blef der
magister 1675. Derefter lär han warit krigsprest, innan han

1678 blef tillförordnad stadskapellan i Christianstad. Hans

röst ansägs icke passande för stadens kyrka, enligt magistratens

skrifwelse 1, 1680, hwarföre man önskade fä en annan ka¬
pellan. Han blef likwäl ordinarie komminister i staden och pa¬
stor i Nosaby. Prosten Hellman klagade, som det will synas
icke utan skäl, öfwer hans Lquereler och obtrectationer,“ samt

önskade att befrias frän en “sä förtretlig man. 1685 blef C.

förflyttad till Sörby. Han synes icke hafwa warit mycket werk¬
sam som pastor, ty prosten Darin i Norra Wram, hwilken som

student warit informator i hans hus, berättas hafwa haft
mycket arbete med predikande. P. anlade i Sörby en trädgärd,

hwars flesta träd gingo ut under den stränga wintern. 1708¬—
1709. Död 7. 1709. — Hans hustru hette Rebecka Ny¬

delius; hon war dotter af en ekonom wid Wexjö domkyrka
och hade, innan hon blef gift med C., warit gift med en kyrko¬

herde och i detta äktenskap haft 8 barn, men blifwit efter hans
död Lutstött“ frän pastoratet, som man den tiden plägade säga,

dä en prestenka ej blef gift med mannens efterträdare. Cavallii
dotter Brita Margreta föddes i Christianstad 1683; sönerna
Nils och Jöns gingo i skola derstädes omkr. 1700; den förre

blef sedan löjtnant och bodde i Högestad. I protokollet wid
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husesyn i Sörby 1710 nämnas som Cavallii arfwingar klocka¬
ren Päl Holmer i Stoby, kyrkoh. Sjöbeck i Nöbbelöf, Herr
Häkan Mellin, madame Katrina Bagge, sal. fändriken Jöns
Swensson Runngrens barn, jungfru Brita Margreta Cavallia
och löjtnanten Nils Cavallius. Kapten Nils Skytte pä Sinc¬

lairsholm önskade att fä A. Kenorin (se wid Wemmerlöf) till

pastor efter C., sägande sig weta honom hafwa haft “sinne och
behag“ till en dotter af C., hwilken han kallar “sin fordom

goda pastor.
10. Balthasar Platius, son af en pastor i Krok¬

stad af Bohuslän, föddes 1680, gick i skola i Götheborg, blef

student 1700, kollega wid Lunds skola 1707, prestwigd till tjenst¬

göring wid biskopens prebendeförsamlingar ⅔ s. d., pastor här¬
städes med Rädets fullmagt 19 1710. Han begärde 1723 att

ur hwardera kyrkans kassa fä ärligen anwända 5 dal. smt till
lön ät en kyrkostöt, som skulle Phälla församlingen ifrän fof¬

wande under predikan; sä wäl landshöfdingen som biskopen
fann förslaget mycket nyttigt och nödigt, men wille höra kyrko¬

inspektoren, huruwida kyrkornas medel kunde medgifwa denna
utgift. P. skänkte till Sörby kyrka en ringklocka, till 2 gud¬

fruktiga fattigas understöd 430 dal. smt. och till blifwande prest¬
enkors underhäll wissa inkomster af fyra hemmansdelar, öfwer

hwilka pastor skulle hafwa dominium. Hans mening war att
P. Sonnberg (se wid W. Ljungby) skulle blifwit hans efter¬
trädare och sälunda fätt förmon af denna donation. Till skol¬

wäsendets förbättring inom pastoratet gjorde P. äfwen en dis¬
position, hwilken likwäl icke länge förwaltades efter hans före¬

skrift, enligt domkapitlets relation om skolinrättningar i stiftet

1754. P. dog 2 1727 och begrofs i Sörby kyrka, der en
wacker grafsten lades öfwer honom och hans hustru Edela

Katrina von Hauen.
11. Jöns Schartau, son af pastorn i Skartofta

Mats Jönsson, kallade sig först Schartow, men ändrade det
till Schartau, blef student 1698, prestwigdes till tjenstgöring i
Broby Ig 1717 och blef 1728 pastor härstädes emot försam¬
lingens önskan, hwilka wille hafwa den ofwannämnde Sonn¬

berg. Domkapitlet beprisade högligen Schartaus kunskaper och
ämbetsnit, dä han föreslogs till pastoratet. Kapten Skytte
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skref deremot, att Sch. wißt icke blifwit pastor “med Guds wilje,
utan blott med Hans tillstädjelse,“ och att församlingarna “al¬

drig kunde fatta kärlek till honom, utan wille ytterligare hos
K. M. anhälla om att fä den som de hade kär“ m. m. S.
dog 7 1754 wid 69 ärs älder. — Gift 1. i Christianstad 1720
med Stina Greta Frickz 2. m. Ingrid Setterberg, som

öfwerlefde honom. Sonen Mathias nämnes 1746 som student.

12. Carl Fnedrik Radier, son af hospitalspresten i
Helsingborg Carl Gustaf R. och Katrina Tange, föddes i Carls¬

krona 1, 1717, gick i Helsingborgs skola och blef student
1737. Genom sin mors andra gifte war han styfson till kyr¬

koh. von Bergen i Frillestad och erhöll säledes utan twifwel
en christlig uppfostran. Som student hade han informators¬

platser i familjer, kända för religiositet. Med en ung von

Conow frän Kulla Gunnarstorp gjørde han en utrikes resa,
under hwilken han med synnerligt intresse besökte universitetet

i Halle och det af A. H. Francke stiftade barnhuset dersamma¬

städes. 1743 war han i sekreteraren Lindenstedts hus pä In¬

gelstad säsom lärare för hans pupill Fredrik Sjöstjerna. Kyr¬
koh. Lefgren i O. Herrestad begärde domkapitlets tillätelse för
R. att predika, men den wägrades pä den grund, att han
derigenom skulle hindras i sin läraresyßlas behöriga skötande.

Lindenstedt upplyste 2, s. ä., jemte det han Phögligen wördade
en sä ömsint Ven. Consti omsorg om ungdømens information,“
att R. under sommaren war fullkomligt ledig frän informators¬

göromäl, emedan eleven, som redan antagits i tjenst wid slot¬
tan, war med pä en sjöexpedition. Domkapitlet swarade i Juli

s. d., att man nu hoppades pä fred, hwarföre det wore san¬
nolikt att den unge Sjöstjerna snart komme hem, dä R. mäste

ätertaga sina syßlor säsom informator och omöjligen kunde fä
tid att predika. Det ser ut som Lunds domkapitel ännu warit
beherrskadt af skuggrädsla för alla, som haft nägon gemenskap

med universitetet i Halle. R. blef magister 1748, lärare wid

skeppsgosseskolan i Carlskrona s. d., prestwigdes i Calmar 27
1752, blef pastør här 9 1756 och responderade wid prestmöte

1759. Död 1s. 1773. Prosten Lybeck i Stoby höll likpredi¬
kan öfwer honom. Ofwerensstämmelse i religiösa äsigter hade

säkert stiftat wänskap mellan dessa grannar. — Gift 1. 1749
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med Maria Blom, som dog 1758. R. hade med henne 2

söner, som dogo före honom, och en dotter, som blef gift 1.
med prosten Segerwall härstädes, 2. m. kyrkoh. Elmlund här¬
städes. 2. 1759 m. Beata Elisabeth Berg, dotter af ma¬

joren S. W. Berg. Hon bodde som ogift jemte fyra systrar
pä Möllarp i Kägeröds socken, och deras hus skall warit en

förträfflig skola för unga fruntimmer, hwilka der lärde guds¬

fruktan och goda seder. Hon öfwerlefde sin man.
13. Erik Hauren,som warit lärare wid stora barn¬

huset i Stockholm, blef pastor här 1774 och dog pä senhösten
1778. Hans enka hette Margreta von Strokirch.
14. Swen Pridbjörn Segerwall, son af rädman¬

nen och postmästaren i Malmö Anders S. och H. Blanxius,

prestdotter frän Köpinge, föddes i Malmö 29j, 1745, gick i

skola dersammastädes, blef student 1763, hade kondition hos pro¬
fessor Harmens, prestwigdes ⅓,, 1765 till tjenstgöring i Mällby
och war adjunkt der 15 är, kallades 1780 till fjerde profpredi¬
kant härstädes, utnämndes till pastor 2),, s. d., tilltr. 1781

och blef häradsprost 1791. Död 2), 1793. Prosten Lybeck i

Stoby höll likpredikan öfwer honom och berömde — utan twif¬
wel sanningsenligt — hans gudsfruktan och ämbetsnit samt

kallade honom den rar man, sä att man intet sinner mänga

Segerwallar.“ — Gift 1781 m. Katrina Maria Radier,
dotter af kyrkoh. R. härstädes; hon blef ock gift med Seger¬
walls efterträdare. Efter sin mors död hade hon wistats pä

Sinelairsholm och der njutit en omsorgsfull uppfostran, fär¬
deles af fröken Elisab. Sophia Skytte. S. hade mod henne

fyra barn, af hwilka 2 söner och en dotter lefde efter honom.
15. Nils Fredrik Elmlund, bondeson frän Ble¬

kinge, prestwigdes ⅓g 1777, erhöll 1779 af domkapitlet före¬
ställningar derföre att han utan domkapitlets tillätelse wistades
i Blekinge och ästadkom oreda i församlingarna, kallades till
4ede profpredikant härstädes och utnämndes till pastor 229,, 1793,
tilltr. 1794 och erhöll prostetitel 1798. Död “, 1807. — Gift
m. företrädarens enka K. M. Radier. Sönerna Carl Fre¬

drik och Carl Gustaf blefwo prester, men ingendera wann

befordran till pastorat.

16. Bernt Aulin, son af kyrkoh. Swen A. i Ahus,
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föddes i Igelösa 1753, blef student 1768, prestwigd 2/,, 1777,
extraord. regementspredikant 1783, pæstor härstädes 1808, tilltr.
1810 och erhöll prostetitel 1816. Död 22), 1822. — Gift med
Elisabeth Sophia Hoffgard, som dog 1812 wid 56 ärs

älder.
17. Erik Willasson, son af klockaren Petter W. i

Ofraby och Märta Strider, föddes A 1778, blef student 1797,
innehafware af klockarelägenheten i Mällby 1802, prestwigd

21 1803, kallad till 4ede profpredikant här 1822, utnämnd till
pastor 2, 1823, tilltr. s. ä. och erhöll prostetitel 1830. Död

28s, 1837. — Gift 1804 m. Anna Katrina Lagerlund,
hwars fader war inspektor. Barn: Häkan Peter, f. 1805.

Maria Märta, f. 1807, g. m. tygförwaltaren A. R. Hwas¬

ser i Christianstad. Hilda Margreta Sophia, f. 1809.
Wilhelmina Christina Elisabeth, f. 1812, g. m. öfwer¬

förstern Ritter. Anna Amalia, f. 1815. Erik Magnus,
f. 1817. Frans Wilhelm, f. 1819. Lovisa Sophia, f.

1821. Carolina Margreta Henriette, f. 1823. Anna

Erika Mathilda, f. 1827.

18. Johan Willasson, den förres bror, föddes i
Ofraby I 1787, blef student 1807, prestwigd + 1811, pa¬

stor här 1 1838, tilltr. 1841 och lämnade 1853 ämbetsför¬
waltningen ät en vice pastor.

Gift 1sg 1818 m. Maria Elisabeth Adrian, dotter

af skeppsbyggmästaren Asbjörn A. i Köpenhamn. Barn: Axel
Peter, f. ⅓ 1821, kammarskrifware. Märta Beata f.

29, 1819. Mathilda Sophia f. /, 1823.

*

Ostra Göinge härad.
Prostar.
(efter 1722, dä Göinge härad, som förut utgjort ett kontrakt,

delades i twänne. Ifr. s. 301, 374.)
Jakob Orman i Broby 1722—1733.
Olof Elias Nolleroth i Färlöf 1733—1736.
Andreas Wankif i Glimäkra 1736—1746.

Thomas Thomæus i Hjersäs 1746—1752.

Magnus Güllich i Quiinge 1752—1766.
Hans Peter Lorich i Hjersäs 1766—1790.
Lars Carlsson Malmström i Färlöf 1790. 1808.
Roloff Andersson i Glimäkra 1808—1822.

Swen Johan Collin i Ousby 1822—1835.

Petrus Samuelsson Ström i Hjersäs 1835.
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Kyrkoherdar i Hästweda och Farstorp.
1. Carl nämnes som sacerdos de Fatherestorp 1241.
2. Anders Nielsen uppgifwes hafwa warit pastor

här 1526.
3. Georgins N. Fionius war pastor 1574, dä bi¬

skopen Tyge Asmundsson höll visitation 13ede dag Jul, enligt
en anteckning i en bibel.
4. Georg Simonsen förekommer som pastor här 1584

och 1602.
5.Peder

Siguortzen, född 1577 i Helsingborg af

hederliga föräldrar, “dannemannen“ Sigw. Pedersen och Agda

Pedersdotter, gick i skola i Helsingborg och i Slagelse, och blef
i Köpenhamn 1596 “kiendt dyctig oc for en student indskreffuet
oc holdett, der hand sine cornua ibidem haffde deponeret.“

1599 blef han lärare wid sin födelsestads skola, der han tjenst¬

gjorde bäde säsom hörare“ och lskolmästare.“ 1603 blef han

pastor härstädes. Wid biskopsvisitation 1623 höll han en tem¬
ligen wäl författad predikan; ungdomen befanns wara wäl

underwisad i christendomen och allt war i godt skick. Pastor

klagade öfwer kyrkowägens beswärlighet; han künde endast fär¬

das ridande och mäste om wintren rida ut “när hönsene gale,“
och när yrwäder inträffade war han ofta i största lifsfara, red

wilse o. s. w. Uti de öfwer honom författade personalierna

skildras han säsom en gudfruktig man. Dagligen plägade han
morgon och afton gä upp i kyrkan att bedja. I fastlagstiden

1648 mäste han upphöra dermed för sin sjuklighets skull, och
1, s. d. mäste han “sig slet offuergifwe,“ begick 2 den hel.

nattwarden, hwarefter han hjerteligen tackade Gud för all Hans
näd och Lallting besluttede med disse ord, dog paa latine: Kom
o millde Jesu lille, töff ej lenge; aff lyst till dig mit hjerte

monne trenge, huilcket mundhell han altid haffde.“ Död 1
1648 efter en plägsam sjukdom, som ej tillstadde honom att

ligga, utan nödgade honom att “aff sengen flyttes aff en stoell

paa en anden med stor möde.“ — Han blef midfastosöndag
1604 gift med Karine Gertsdatter frän Odense. Axel

Brahe till Ofwed bekostade brölloppet. De hade i sitt äkten¬
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skap 5 söner och 5 döttrar; hustrun och 3 barn af hwardera
könet öfwerlefde fadren; ena dottren blef gift med efterträdaren.

6. Iöns Thuresen, son af en grytstövare och kämnär

i Malmö, föddes der 1622, blef 2,, 1644 prestwigd till kom¬

minister härstädes, pastor 1648 och dog 1677. Hans hustru
hette Anna och war døtter af företrädaren; sonen Sigward

efterträdde honom.
7. Sigward Jönsson, den förres son, prestwigdes
2), 1676 till hans medhjelpare och blef pastor följande äret.

Han omtalas säsom en redlig swensk och blef 1678 befriad

frän kontributions erläggande. Död pä sommaren 1697. Han
war gift med Marina Jakobsdotter, f. +), 1640, d. 28
1701, dotter af prosten Jakob Hansson i Winslöf.
8. Lars Frost, son af borgaren Hans Larsson och

Ingrid Andersdotter, föddes 1º 1663, sattes 1674 i Malmö

skola, blef student 1685 och præceptorerade 1688 alternatim i
O. Ljungby och Qwidinge, samt erhöll af derwarande pastorer

ett godt beröm för sitt skickeliga lefwerne och information. 1690
undergick han theologisk examen och sändes s. ä. till Sofwestad

att Lupwakta med predikande“ under nädäret. S. ä. 29,, blef

han kollega wid Ystads skola, prestwigdes 2, 1695 och blef
½ 1698 pastor härstädes. Församlingarna kallade kommini¬

stern Lars Engstedt (se wid Borreby s. 71), men F. föredrogs

säsom mera meriterad. Wid prestmöte 1708 war han respon¬
dens. S. ä. anmälde han för domkapitlet, att ryttaren Astrad

Trulsson i Farstorp, som hade lägrat en piga och blifwit Klagd

att taga henne till äkta, Lwar mera nösd att förtora lifwet,
och fördenskull nästan hela sommaren undandsljt sig, gängit

Skogman, intet sökt Guds hus eller sine salighetsmedel eller

uppenbarligen kommit uti syne med nägon menniska, utan wa¬
rit säsom half desperat.“ Damkapitlet rekommenderade salen

till snart slut wid häradsrätten, pä det att den ifrägawarande

personen mätte fä ätnjuta den hel. nattwarden “i underdänigst
följe af K. Mes nädigste förordning och christelige intention
om Ryttarnes anförande till en sann gudsfruktan och deras
andeliga wälfärds befordran.“ F. dog hastigt af slag wid mid¬

natt I, 1720, sedan han föregäende dagen predikat i bäda sina
kyrkor och pä aftonen haft nägra goda wänner hos sig, “med
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hwilka han gjort sig lustig,“ enl. prosten Thomæi skrifwelse om

dödsfallet. — G. 1. ¾ 1698 m. Marna Klerck, som dog
1os, 1704, efter att hafwa födt honom 3 söner och 3 döttrar.
Sonen Hans blef stadskomminister i Malmö. 2. 1, 1706

med Christina Barfoth, dotter af prosten Ejlert B. i Glim¬
minge; hon öfwerlefde F. och blef gift med efterträdaren. I
andra äktenskapet hade F. 6 söner, af hwilka Ejlert blef pa¬

stor här och Lars i Skanör, och 3 döttrar, neml. Katrina,
g. m. kyrkoh. C. G. Nykiörck i Gessie, Maria, g. m. kyrkoh.

G. Schewenius i Skurup, och en som war g. m. kyrkoh. O.

Hjersowius i Huaröd.
9. Olaus Lindewall, bondeson frän Linneröd och

född 1 1678, gick i Christianstads skola, blef student 1703,
prestwigdes 1, 1710 till tjenstgöring i Asum och blef 21 1720
pastor härstädes. Död af skörbjuggsfeber 1 1736. — Gift

1, 1721 m. företrädarens enka Christina Barfoth, som

öfwerlefde honom och 1744 blef gift med kaptenen I. A. Schu¬

macher. Hon skall warit ett färdeles manhaftigt fruntimmer

och mycket omtyckt af Magnus Stenbock. Hon dog i Hästweda
1776 wid nära 91 ärs älder.

10. Häkan Horg, son af werkmästaren Johan H.,

föddes wid Torsebro krutbruk ’ 1696, gick i Christianstads
skola, blef student 1718, prestwigdes 2, 1726 till tjenstgöring
i Wisseltofta, erhöll wid prestwalet härstädes endast en röst,

men utnämndes likwäl till pastor 9 1737. Död i början af
är 1748.
11. Eflert Frost, son af kyrkoh. Lars F., föddes här¬

städes 1, 1710, blef efter underwisning af styffadren student
1728, prestwigdes A, 1738 till tjenstgöring i Uppäkra, blef

s. d. magister, tjenstgjorde 2 är säsom domprosten M. Rydelii

adjunkt och 5 är säsom prebendekomminister i Stängby, blef
pastor här 1 1749 och responderade wid prestmöte 1752.

Död 2/, 1787. — Gift 3 1749 m. Magdalena Lieffertz,
f. 1724, d. 1802, dotter af rädman Holger L. i Lund. Deras
barn, utom nägra som dogo i barndomen, woro följande: Lars,

kamrer i kammarkollegium. Olof, translator i kgl. kansliet.

Gertrud Helena, g. m. prosten C. I. Sjöstedt i Röke.

397

Anna Maria, f. 1754, d. 1804, g. m. skräddareäldermannen

G. Oberg i Christianstad.
12. Anders Nyman, bondeson frän Ryßby af Wexjö
stift, föddes 2), 1745, blef magister 1766, prestwigdes i Lin¬
köping 1770 till huspredikant hos presidenten Strömfelt, blef

1772 lärare wid Thenstedtska wexelunderwisningsanstalten i
Stockholm, pastor här 22½, 1789. Han begärde 1791 prester¬
ligt biträde pä grund af läkareattest, att han ofta insjuknade

af hæmorrhoidalplägor och att hans kroppsconstitution ej lof¬
wade stadgad helsa, men biskop Celsius ansäg honom ej be¬

höfwa adjunkt, dä han ej war beswärad af ständig sjukdom.

S. d. fick Sundius i Harlösa, som war 16 är yngre än N.,
behälla sin adjunkt, som war ämnad till annan tjenstgöring;
prof. Hellman anmärkte att S. borde prestera läkarebetyg, men

biskopen ansäg det onödigt. N. erhöll 22), 1799 transport till

Willstad i Wexjö stift och blef titulär prost 1800. Död 29,
1810. “Predikade christligt, lefde exemplariskt.“ (Ny Smäl.
beskr. 3. 126.) — Gift med M. C. Brinckman frän Stock¬

holm.
13. Martin Bääth, son af en rädman i Ystad, föd¬

des derstädes 9, 1741, blef student 1759, prestwigd 17 1762,
philos. kand. 1765, tjenstgjorde 1787 i W. Wram och föreslogs

1799 till Hästweda pastorat. Sedan han hällit profpredikan,
anmälde kanslirädet Berch i domkapitlet, att Bääth dels re¬
kommenderat sig sjelf till att wid walet erhälla röster, anfö¬
rande sin fattigdom, mänga barn o. s. w., dels warit nästan

obegriplig för ähörarne i anseende till sitt underliga uttal, i
det att obehöriga bokstäfwer eller stafwelser inmängdes midt i
orden eller före och efterät tillades, sä att han sade t. ex. Cari¬

stus, Papalus, Pepelikan, issalo si i stället för Christus, Pau¬
lus, Publikan, slog sig o. s. w. Domkapitlet lämnade denna

anmälan utan afseende, enär mißnöje mot Bääth icke blifwit
wid frägodagen anmäldt och dä domkapitlet icke funnit hans

uttal oförstäeligt; men det gafs B. wid handen, att “tillämp¬
ningen pä honom sjelf säsom sökande icke warit grundad i för¬

fattningarna och att det derföre warit tillständigast att dermed

innehälla.“ Bääths Aproftal,“ hwilket han till domkapitlet in¬

sände, war af följande lydelse: “Wi slute wärt arbete, som jag
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kommit hit att göra för eder säsom prof; det hafwen I magt
och rätt att pröfwa och efter eder pröfning och öfwertygelse

yttra edert förtroende. Gud wet att jag behöfwer en prästadel

för att fä en beta bröd för mänga barn, som ligga mig om
hjertat, de tarfwa underhäld och uppfostran, dem jag i min nu¬
warande ställning har swärt att efter önskan och faderlig plikt
gifwa dem, och monne det icke i mina annalkande är föröker

mitt bekymmer och lägger sten pä börda? Min lära och um¬

gängelse, den I nägorlunda tordes hafwa hört talas om, sy¬
nas icke göra mig owärdig och mina mänga tjenstär icke oför¬

tjent till befordran, som kommer an pä Konungens näd. Det
stär i Guds hand, som styrer wära öden, om han will böja

edra hjertan, att af desse anförde grunder för mig hafwa för¬

troende. I fän göra efter egen noga pröfning och öfwertygelse,
och styre dä Gud sedan i Jesu namn till sin ära och försam¬

lingens själawälgäng. Hwar och en pröfwe sin egen gerning.

Men Herre Jesu, pröfwa du bäde mig och eder och hjelp oß
dertill, att wi mäge göra Abrahams gerningar för att warda

Abrahams barn“ m. m. B. erhöll wid walet helt fä röster,
men utnämndes likwäl till pastor 77, 1801 och tilltr. s. d.

Död 29,, 1820. Han war gift med en dotter af kyrkoh. Jo¬

han Rølen i Huaröd. Dottren Anna Philippa war g. m.

prosten C. P. Lundgärd i St. Köpinge och Helena m. pa¬

storsadj. Gustaf Wettersten.
14. Anders Andersson, borgareson och född 7
1780, blef student 1800, prestwigd 29 1806, extraord. rege¬

mentspred. 1810, andre stadskomminister i Landskrona 1818,

tilltr. 1819, kyrkoherde här 2, 1821, tilltr. 1823. Död l'
1830. — Gift 1823 m. Lowisa Bruzelius, f. 1794, dotter

af prosten Nils B. i Tommarp. Barn: Nils Lukas, f. 1823,
med. dokt. Jöns Roloff, f. 1825, med. kand. Lars Fre¬

drik, f. 1826. Charlotte, f. 1828. Anna, f. * 1830.
15. Petter Johan Herslow, son af klockaren Jo¬

han Christian H. och A. E. Bjugg, föddes i Christianstad ¾
1796, blef student 1812, vice kollega wid Christianstads skola
1818, prestwigd 2½h, 1822, pastor härstädes 2', 1831, tilltr.
1834 och erhöll prostetitel 1839.

Gift 1823 m. Charlotta Christina Westerberg,
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dotter af fabrikören Olof W. och Sara Soph. Schmidt. Barn:

Christian Olof, pastorsadjunkt.

Skrifter; se Lunds Stifts Matrikel 1854. Ett stilprof
mä anföras ur ett minnestal öfwer pastorskan Wahlqwist 1836:
[Endast en förhoppning i lifwet är sann och pälitlig, det är

hoppet till Herran, grundlagdt genom en tidig kännedom af

hans näd till salighet och genom en tidig efterfölid af hans
wilje till helgelse. — Wandrare genom lifwetl eho du wara

mä, som närwarande eller fränwarande, will mottaga en pä¬

minnelse, en helsning frän henne, som bortbytt jorden mot
Himlen, som med de rättfärdiga kommit till frid och till full¬
komlig erfarenhet af Guds barns saliga förhoppningar

gör

ditt
dig tidigt bekant med den allswäldige, som aldrig swiker

hopp!

Kyrkoherdar i Broby och Emitslöf.
1. Tydrik Aprest af Broby“ och 2. Peder Lauren¬

sen Pprest af Emislef i Gynge herred“ hafwa 1426 mändagen

före Allhelgonadag underskrifwit ett wittnesbref. Dessa sock¬
nar hade alltsä den tiden hwardera sin pastor.
3. Jörgen Nielsen, bror till prosten Swen Cob i

Winslöf, torde hafwa warit pastor här omkr. 1570. Hans

dotter Karine war gift 1. m. Nils Pedersen, komminister i

Winslöf, 2. m. Hans Hansson, pastor dersammastädes.
4. Zacharias Bertilsen, son af pastorn i Winslöf

Bertil Söffrensen och styfson till den nyßnämnde Swen Cob,
war pastor härstädes 1584, häradsprost 1607—1615, men synes
hafwa lefwat ännu 1618, dä biskopsvisitation här höllø in

magna hominum frequentia. Ungdomen af bäda könen befanns
dä kunna sin kateches ad unguem. Efter styffadren ärfde herr

Zacharias hans bästa böcker, och hans hustru Kirstine en qwiga.
5. Georg nämnes som komminister här 1618, dä han
wid visitationen höll en temligen god predikan, och förekommer

1619 som pastor, men dog s. ä. och begrofs den 18 Juni.
6. Söffren Andersen, son af pastorn And. Jönsson
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och Karine Matsdotter, föddes i Orslöf pä Seland 1586, sat¬
tes i skola i Slagelse 1594, i Roskild 1598 och i Herlufsholm
1600, blef student 1604, hörare i Slagelse skola 1606, i Nest¬

wed 1609, reste 1611 utrikes och uppehöll sig ⅓ är i Rostock,
2 är i Leipzig och lika länge i Wittenberg, kom 1615 äter till
Köpenhamn, blef en tid derefter informator hos herr Otto Mar¬
swin pä Hammerhus och 1619 pastor härstädes. Wid biskops¬
visitation 1623 blef hans lära och lefnad wäl witsordad. Wid

lika tillfälle 1635 befanns ungdomen wara okunnig till följe

af klockarens försumlighet. Efter att i 15 är hafwa lidit af

podager, hwilken sista äret höll honom wid sängen, afled herr

Söffren 29,, 1638. — Gift 1620 med Karine Jönsdotter,
som öfwerlefde honom och blef konserverad wid pastoratet. De

hade 7 söner, af hwilka 3 öfwerlefde fadren.
7. Ebbe

Hanssen, son af pastorn i Akarp Hans

Mortensen, föddes der 1),, 1616, gick i Lunds skola, blef stu¬

dent i Köpenhamn 1635, studerade under prof. Jesper Broch¬
mand, war nägon tid informator hos Erik Krabbe, höfwids¬

man pä Christianopels slott, prestwigdes 7,, 1638 till kommi¬
nister härstädes och blef kort derefter pastor. 1645 togo swen¬

skarna bort ur Emitslöfs kyrka Amessesärk, böcker, bäcken“ m.
m. och uppbrände klockstapeln, hwarwid klockan smälte och me¬

tallen rann ned i jorden, men upphemtades och bortfördes af

swenskarna. Ebbe Hansen dog pingstdagen °s 1658. Wid
hans begrafning hölls predikan öfwer Ef. 26: 20, och i perso¬
nalierna betygas, att Phand haffuer været fromb och venlig

imod alle mennescher, allermest imod di fattige och nödtörfftige,
huorom alle fromme mennescher icke nochsom kand berömme han¬
nem, saa dersom det haffde været Herrens velie och behag,

haffde hans kiere tilhörere gierne ynschet och begieret aff Gud
i himmelen hans tid endnu motte været noget lenger hoes dem.“

Han war gift med företrädarens enka Karime Jönsdotter,
som öfwerlefde honom. De lära icke haft nägra barn.
8. Mogens Pedersen, son af prosten Peder Chri¬

stensen i Finja och född der omkr. 1630, prestwigdes 2, 1658
till pastor härstädes. Död 2 1684. — Gift med Anna

Winslöf, f. 1629, d. 1700, dotter af pastorn i Winslöf Pe¬
der Nielsen. Sonen Peder kallade sig Pontoppidan och
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blef pastor i Ofraby;= dottren Sophia war g. m. efterträ¬

daren.

9. Christian Jakobsson Noviomagus, son af

pastorn Jakob Christensson i Munkaljungby, prestwigdes ⅔
1674 till tjenstgöring wid ett regemente, blef under kriget gri¬

pen af danskarna och förd till Köpenhamn, men synes hafwa
nart äterkommit, erhöll 1679 kungligt promotorial till befor¬

dran, tjenstgjorde sedan nägon tid i Glimäkra under pastorns

fränwaro och begärdes af nägra till pastor der, dä pastorn trod¬
des blifwa afsatt. Ett i domkapitlets konceptbok ⅓ 1683 in¬

fördt, men sedan utstruket bref till generalguvernören innehäller
klagan öfwer att Christian Noviomagus icke welat mottaga

Mellangrefwie eller Tranäs pastorat samt “med importunitet
angripit biskopen pä hans bak med calumnier och otijdigheterz
generalguvernören ombedes att icke lyßna till hwad herr Chri¬

stian möjligen kunde andraga för att denigrera biskopen, säsom
droge han ingen reflexion till generalguvernörens nädiga re¬
kommendation. Herr Christian erhöll 1684 2 ny rekommen¬

dation till befordran och blef s. ä. pastor härstädes. Han pre¬
dikade dä ännu pä danska. 1685 2),, blef han suspenderad
och instämd till nästa landemöte derföre att han, dä twänne

drängar mot hans förbud infunnit sig till kommunion och an¬

nammat sacramentet, utan att han observerade det förrän ef¬
terät, hade frän predikstolen om dem fällt Lgrufwelige utlätel¬

ser“ och sagt att de säsom tjufwar och skälmar stulit sig till
nattwarden och annammat döden och djefwulen i stället för
Christi lekamen och blod. Han mente att detta uttryck kunde

förswaras, men dä prosten Erman anmärkte att det wore att

lära mutationem corporis Christi in corpus diaboli, blef

herr Christian illa till mods och bad om öfwerseende. Dom¬
kapitlet hemställde till biskopen, som för tillfället war fränwa¬
rande, huru denne swähre och owanlige Casus borde och kunde
ansees,“ samt upplyste att nägra andra saker mot her Christian

förekommit wid werldslig rätt och att flera torde framdeles fö¬
rekomma, hwilka en skickelig prestman icke synnerligen wäl an¬

stode. För att wisa, hurudan herr Christians profect i studier
war, bifogades hans skriftliga förklaring. Pä wären 1686

hade han fätt ätertaga sitt ämbetes utöfning, men inom för¬
IV.

26
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samlingarna war mißnöje med honom och somliga woro rädda

för att af honom emottaga facramentet, med anledning hwaraf
domkapitlet fann sig föranlätet att i en allwarsam skrifwelse

), s. ä. förmana dem, att icke rätta sig efter dem som äggade
till oenighet, samt förklara att de hwarken behöfde frukta att

blifwa beswärade med för swära frägor, emedan domkapitlet

skulle tillhälla herr Christian att lämpa sig efter hwars och ens
förständ och sjelfwa katechesen, ickeheller rädas, för att af ho¬

nom emottaga Herrans nattward, enär domkapitlet lkänt ho¬

nom beqwäm till prestämbetets förrättande“ och dä sacramen¬
tets kraft icke beror af den persons wärdighet, som detsamma
utdelar. Afwen sednare klagades att hrr Christian wärdslöst

skötte sitt ämbete och owänligt behandlade sina ähörare. I sy¬
nodalprotokoll 1689 förekommer: ’Signeri och trolldom skall
upptäckas om nägra sädana satans kroppar kunna wara i nä¬

gra församlingar, emedan en man i Gönge härad, Broby soc¬
ken, Guds namn till största wanheder och mißbruk, samma sa¬
tans konst i mäng är exercerat och brukat hafwer.“ Ifr. I. s.
100. Herr Christian dog 1696 pä sommaren. Han war gift

med företrädarens dotter Sophia Pontoppidan, som äfwen
blef gift med efterträdaren. Barn: Johanna Christina, f.
2½, 1688. Anna Elisabeth f. l,, 1689. Elna Malena

f. *), 1691. Elsa Margreta. f. 29), 1692. Jakob f. ¾
1693. Magnus f. 2), 1695. Mathias f. 1, 1696.

10. Jakob Orman, södermanlänning och född 221

.

1670, blef student 1689, prestwigdes till pastor härstädes Ao

1697, tilltr. 1698 och responderade wid prestmöte 1699. Sä¬

som prof pä den tidens militärers räa uppförande mä näm¬
nas, att O. 1712 beklagade sig öfwer att hafwa blifwit kind¬

pustad af en officer,, hwilken han förmanat att upphöra med

sitt fasliga swärjande och bannande. O. blef 7 1722 prost

i O. Göinge härad, som dä skildes frän det Westra. Död !7
1733. Prosten Nolleroth fann wid visitation 2½ s. d. att för¬

samkingsboarna, hwilka talrikt tillstädeskommit, kunde Amaka¬

löst“ läsa och wisade sig icke wara barn i christendomen samt
woro willige att beswara de dem föresatte frägor, hwilket sä¬

som ett oswikligt tecken, att de willigt annammat det dem af
deras Lomistlige“ lärare förkunnade ordet, högligen berömdes.
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Gift m. företrädarens enka Sophia Pontoppidan, f.

1663. Barn: Christian, f. 1698, studerade 1726 i Rostock
och nämnes 1734 som magister. Olaus f. 1699. Anders

f. 1701. Ursula Kattina f. 1703. Anna Maria f. 1705,

g. m. ryttmästaren J. S. Kock.

11. Gerhard Hegelundh, skäning, prestwigdes 1
1721 till stadskomminister i Ystad. Han klagade 1723 öfwer

de ringa inkomsterna wid denna tjenst, af hwilka han pästod
att pastor i staden slog under sig en del. 1728 sökte han S.

Peders Klosters pastorat i Ystad, med löfte att lbewisa sin öd¬
mjukskyldigste tacksamhet, sä wida görligt wore och ämnet kunde

tillsträcka.“ 1729 ¾ anhöll han i skrifwelse till domkapitlet
om befordran till St. Köpinge pastorat, yttrande efter uppte¬

pandet af sina meriter: “Deßutan har jag uppä Ed. Fad.
Högwes och M. V. Consti höggunstiga föreställning conserve¬

rat min sal. förmans hus, hwarföre jag mig fuller pä det hög¬

sta ursäktade, föregifwande det som sandt war, at sä wida
jag som en fattig karl skulle taga en enka med sä godt som 5
barn och stor skuld wid en liten och ringa lägenhet, skulle jag

derigenom blifwa en tiggare; dä (det Gud wet at jag intet

ljuger) försäkrade Ed. Fad. Högw. och M. V. Cons. at fä

framt jag wille conservera enkan skulle jag bli hulpen till bättre
lägenhet, kanhända innan Nädähret blefwe exspireradt, ty min

sal. förmans 9 pä 10de ähra meriter skulle blifwa mig impu¬

terade.“ 1730 sökte han Tygelsjö pastorat, önskande, att biskop
Linnerii lefnad mätte efter Hiskiæ exempel med 15 ät förlän¬

gas, och utlofwande sig wilja bedja om Guds wälsignelse öf¬
wer biskopen, “sä wäll som och efter sin skyldighet uti sielfwa

wärket efter yttersta förmägo wisa sin demödigste tacksamhet,
om den sökta befordrän wunnes. 1733 blef H. pastor härstä¬

des, tilltr. 1734. Han inberättade 1786 att en 13=ärig gosse
i Broby, wid namn Ake Frennesson, plägades och förfölides

af ett spöke, som tillställde mycket owäsen medelst mjölkbyttors,

skoborstars, wedträds m. m. kringkastande. Domkapitlet upp¬
manade H., som upptagit gossen i sitt hus, att honom med

Guds ord trösta och göra bön för honom i kyrkorna samt upp¬
mana församlingarna till trogna förböner för honom. H. skall

hafwa egt en god boksamling. Död 2½ 1748 wid 55 ärs äl¬
26º
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der. — Gift m. stadskomministern O. Rudelii i Ystad enka

Hedvig Eleonora Hedeman, som dog 1746 wid 56 ärs
ärs älder. Barn: Anna Margreta, f. 1722. Elisabeth

Sophia, f. 1729, d. 1795, g. m. provincial=schäfern Märten

Ahlander.
12. Nicolaus Rusch, son af en tullbesökare och född

26), 1712, blef student 1730, magister 1738, undergick derefter

theologisk examen inför domkapitlet, men reste 1740 till Stock¬

holm i tanke att ingä wid nägot civilt ämbetswerk. Detta lä¬
rer dock ej skett; ätminstone war han ej länge civil tjensteman,
ty 1741 2, prestwigdes han till pastor wid Hamiltonska re¬

gementet. 1749 1, blef han pastor här, opponerade wid prest¬
möte 1752 och erhöll prostetitel 1782. Död 27 1791. Pro¬
sten Malmström i Färlöf predikade wid hans begrafning öfwer

den af R. walda texten Ps. 71: 5, 6. — Gift 1. 1742 ⅔
m. Anna Elisabeth Hagman, d. 1783, dotter af en tull¬

förwaltare, 2. m. Maria Sophia Bering, prestdotter frän
Bara. Bäda äktenskapen woro barnlösa.
13. Nils Westring, född 1742, prestwigdes 1769,
blef sedan extraord. regementspredikant, utnämndes A 1792

till
—

pastor härstädes och erhöll 1803 prostetitel. Död “7 1808.
Gift med företrädarens swägerska Anna Katrina Be¬

ring, d. 1809.
14. Anders Åkerberg, bondeson frän Riseberga, föd¬
des 1759, blef student 1778, prestwigd 22½, 1783, pastor här
1,3 1808, tilltr. 1810. Död 1,, 1815. — Gift m. Wiwika

Weibull, prestdotter frän Reslöf, f. 1763, d. 1825. Sonen

Henrik Samuel är prost i Qwistofta.
15. Lars Frost, son af prosten med samma namn i
„Skanör, föddes i Arrie 1763, blef student 1777, magister 1781,

prestwigd 2h,, 1783, extraord. regementspred. wid norra skän¬

ska kavalleriet 1791, vice kollega 1792, stadskomminister och

slottspred. i Malmö 1794, pastor i Burlöf 29), 1802, tilltr.

s. &., blef prost i Bara härad 1811, erhöll transp. hit ⅓
1816, tilltr. 1818. Död 7, 1820. — Gift m. Christina
Sophia Beyer. Dottren Susanna Maria är gift med

prosten Olander i O. Sallerup.
16. Jöns Hartelius, son af en skräddare och född
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i Torrlösa 1 1762, blef student 1777, prestwigd 1 1787,
pastor här 22, 1821, tilltr. 1822. Död 2, 1840. — Gift

1802 m. Cecilia Swensson. Barn: Jakob Julianus,
f. 1809, kronofogde i Blekinge. Swante Emanuel, f. 1812.
Alexander Magnus f. 1813, praktiserande läkare i Lund.

Philip Wilhelm, f. 1815, d. som student. Helena Ma¬
ria f. 1817. Carl Fredrik Octavus f. 1820.

17. Paul Grenander, son af en traktör, föddes i
Malmö ’ 1791, blef student 1812, prestwigd ' 1816, ami¬

ralitetsfängpred. i Carlskrona *) 1828, kyrkoherde här ⅔,
1841, tilltr. 1843. Död 2 1850. — Gift m. Charlotta

Gustava Borgström, hwars fader war ekonomidirektör.

Barn: Elise Rosalie f. 1829. Alfred Victor f. 1836.
Emil Ferdinand f. 1838.

18. Christoffer Olofsson Angeldorff, son af
häradsdomaren Olof Christensson och Elsa Andersdotter, föd¬
des i Ousby ' 1808, genomgick Wexjö skola och gymnasium,
blef student 1828, prestwigd ⅓ 1831, prebendekomminister i

Stängby s. d., i Hellestad 1832, huspred. hos generalmajoren
Plomgren 1834, pastorsadjunkt i Westerstad s. d., i Christian¬

stad 1836, vik. kurhuspred. i Stockholm 1840, extraord. tjenstg.

kgl. hofpred. 1842, notarie wid Stockholms stadskonf. 1844,
erhöll afsked frän denna befattning 1848, blef pastor här 24
1851, tilltr. 1853.

Gift 1. 29 1852 m. Sophia Ulrika Wahlbom, f.
1819, d. 1853, dotter af prosten i Ljungby af Calmar stift

Carl A. Wahlbom och U. Ljungfeldt. 2. 1854 m. förra hu¬

struns syster Wilhelmina Maria Augusta Wahlbom,
f. 1824.
Skrifter: se Lunds Stifts Matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Glimäkra och Orkened.
1. Johannes war pastor i Glimäkra 1565, dä Geor¬

gius Hemmingius “, prestwigdes till hans biträde. Or¬
keneds kyrka fanns dä ännu icke till.
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2. Sixzende Hansen prestwigdes 1 1566 till pastor
här och omnämnes säsom sädan 1584. Tre hans söner näm¬
nas, neml. Anders, past. i Osterslöf, Christopher, past.

i Stoby, och Zacharias borgare i Christianstad.

3. Dinus Hansen Kolding förekommer som pastor
härstädes 1610 och 1614.
4. Sjune Päfwelsen uppgifwes hafwa dött som pa¬

stor här 1614.
5. Magnus Olai Cochus blef 1608 kollega wid

Lunds skola, 1612 baccalaureus i Köpenhamn, prestwigdes 20),

1614 till tjenstgöring i Ramdala, Jemjö och Sturkö, predikade
prof i Glimäkra i Juli s. ä. och utnämndes i September s. d.
till pastor härstädes. Orkeneds kyrka kallades den tiden Ny¬

kircke. Wid biskopsvisitation 1623 erhöll pastor godt witsord
af församlingarna, och nattwardsungdomen ädagalade god kun¬

skap. Prof. Joh. Winslow har antecknat: ⅓den 1 Maj 1630
skjöt Herr Mäns i Glimäkra sig oförwarandes med swants¬

skrufwen fördärfwad i hufwudet, hwarutaf han den 8 Maj
nästdärefter kl. 6 om morgonen blef död; begrofs den 13de

æt. 48 anno. Text. Sap. 3: 5, 6.“ — Gift 1. 2 1614 pä
Swenstory m., Margjeta, Nilsdotter, som d. ¾ 1615.
Sonen Olof föddeg Af. s. d. 2. ½9, 1616 pä Mölleröd m.

Eline Lauridsdotter. Barn: Petrus f. ⅓ 1617. Mar¬
greta f. 1 1619. Johanna f. 2½2 1620. Laurentius

f. ¾ 1623, Benedictus f. Psg. 1625. Kirstine f. 22

1627. Henrik f. 1 1629.
6. Gerdt Pedersen, troligen den Gerh. Petri Sca¬
nus, som 1627 ⅓g blef baccalaureus i Köpenhamn, blef pastor

härstädes 1630. Han synes hafwa lämnat ämbetet 1661, mä¬
hända för nägon förseelse, dock med rättighet till nödigt under¬

häll af pastoratet. Det war dä i fräga att Canutus Hahn

skulle blifwit pastor härstädes, men han blef i stället s. ä. pro¬
fessor wid Lunds gymnasium. Herr Gerdt lefde ännu 1664.
7. Peder Lauritsön Hjersäs, prestson frän Hjers¬
ds, gick i Lunds skola, blef student 1657, prestwigdes 7,, 1662

till pastor “i Glimäkra och Lönsbog“ och erhöll till en början
blott hälften af pastoratets inkomster. Död 1674.
8. Paul Enertsson, f. ½ 1644, prestwigdes till
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pastor här l, 1674. Under kriget blef han 1676 gripen af
danskarna och förd till Köpenhamn. Dä han sedermera kom

hem, sökte nägra af församlingsboarna att göra hans trohet
mot swenska öfwerheten mißtänkt och klagade derjemte öfwer

hans “swaga mähl och mähle“ samt deröfwer att han för ute¬

blifna dagswerken afhällit personer frän den hel. nattwarden.

Han bewisade med mänga intyg sin trohet mot Sweriges öf¬
werhet och blef genom generalguvernörens resol. 1,, 1681 bi¬
behällen wid pastoratet, hwarifrän han ända dittils synes haf¬

wa warit utesluten. Under tiden hade det förestätts dels af
en wid namn Olof Hammer, dels af C. Noviomagus (se sid.

401.). Herr Paul klagade ofta deröfwer att hans ähörare för¬

höllo honom hans lagliga inkomster. Ahörarne deremot be¬
swärade sig deröfwer att han Lutmattade“ dem med rättegän¬
gar, sä att de icke längre kunde med honom uthärda. 1688

erhöll han med anledning häraf allwarliga föreställningar.
Som han derjemte war swag i swenska spräket och skötte äm¬
betet mindre ordentligt, uppmanades han 1690 att antaga en

komminister. S. ä. klagade församlingsboarna hos K. M. “öf¬
wer det swäxa förtryck och twäng dem tillfogas af deras kyrkio¬

herde hr Paul med prestelöhnens uthpräsfande,“ med anled¬
ning hwaraf noggrann undersökning anbefalldes af K. M.

Wid biskopsvisitation 1696 klagade en inom pastoratet boende

major, att pastor med mycken härdhet utkräfde sina inkomster
samt hade egenmägtigt afsatt klockaren, för att med klockarein¬
komsterna aflöna sin kapellan. Pastor pästod att klockaren blif¬
wit afsatt derföre att han höll krog och lefde lastbart. 1698

war herr Paul i owänskap med kapellanen Nils Kökemeister

och klagade öfwer hans motsträfwighet och spotskhet. 1702 in¬
kallades herr Paul till Lund för att predika wid prestmötet.

Sedan han fullgjort sitt äliggande, “förehölts honom in præ¬
dentia præpositorum, det han i sin synodalpredikan ej obser¬

verat wederbörlig flijt och eliest purt danice predijkat, förden¬

skull at han i sine Predijkningar wäl studerar och sä mycked
möjeligt är sig bättrar, hwad deß mähl wijdkommer. Consi¬

storium will ock framdeles förhöra honom, om han sig bättrat,
antingen det kan ske in synodo eller eliest.“ Han inkallades¬
änyo följande äret för att predika i Lund 4ede böndagen. 1705
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war fräga om hans aflägsnande frän Glimäkra pastorat, enl.
domkapts protokoll, der det heter: “Hwad herr Paul i Glim¬

äker wijdkommer, sä är han sä wäl bekant för sit lefwerne och

gäfwor, sä at der nägon Prest ensam til Orkenet mä förord¬
nas, sä kan han intet förtänkia der Cons. sätter dijt en annan
och transporterar herr Paul till annan ort.“ Prosten Erman

mente likwäl att herr Paul skötte ämbetet ordentligare ensam,
än tillsammans med komministern Jonas Angelius. 1706 27

skrefs till hr Paul ett förmaningsbref att han borde Lafhälla
sig ifrän swärjande, lämna substituten i fred och lefwa med

sin Comministro som sig wederbör.“ 1711 mäste han lämna

pastoralwärden och för sin äterstäende lifstid ätnöja sig med
en del af inkomsterna. Med sin hustru lefde han i osämja.

Bäda makarna woro 1700 instämde för domkapitlet. Han pä¬

stod att hon war oordentlig i hushällningen, bortgaf mycket till
sina Prännekärringar“ och hade haft Lmaskopie med en præ¬
ceptor för deras barn.“ Hustrun äter klagade, att han kallat

henne sugga och andra Lotjänliga ord;“ wid deras dotters bröl¬
lop hade han i mängas närwaro haft dylika utlätelser, äfwen¬

som sagt sig heldre se f—n än henne; en borgare hade bedt ho¬
nom upphöra med sädant tal. Domkapitlet sporde:'Om han

henne slagit? Resp. Nej, allenast en gäng tagit henne öfwer
hennes hals, för det hon icke giordt rent under deß grissar i

huset. Ou. Hwarföre hon kallas Soo och Sugga? Resp. ty

hon är oreen och skittin.“ Han wille icke förlikas med henne,
men hustrun wifade försonligt sinne och bad för honom, dä

domkapitlet älade honom nägon tids suspension. 1714 mäste

domkapitlet föranstalta om att hon till sitt uppehälle fick upp¬
bära en del af de inkomster, som woro anslagna ät honom.
1715 war han änyo inkallad för domkapitlet, der han klagade
öfwer hustruns arga sinne och förklarade sig Laldrig wilja taga

henne med sig i säng,“ men wille likwäl icke tilläta att hon
wistades hon sin dotter, som war gift. Her Paul war länge

beryktad pä orten för en Stockholmsresa, den han företog för
att erhälla konungens bekräftelse ä sin fullmagt eller enligt en
annan uppgift för att winna kunglig stadfästelse pä sin rättig¬

het till ollonfläsk af ähörarne. Han skall en söndag efter slu¬

tad gudstjenst hafwa lofwat att nästa söndag med en kunglig
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resolution bewisa sin rättighet, hwarpä han genast begaf sig ä
wäg, ankom till Stockholm pä Onsdagen och erhöll företräde

hos konungen, som godkände hans fordran, och genast lät ut¬

färda resolution, hwarpä herr Paul samma dag anträdde äter¬
resan och war hemma till söndagen, dä han för bönderna upp¬

läste den kongl. resolutionen “till deras största förundran och

häpnad.“ Han dog 2hg 1718. Han blef gift omkr. 1676
med Apollonia Hansdotter dotter af prosten Hans Hans¬

son i Winslöf. De hade ätminstone en son, som 1690 hade
informator, och tre döttrar, neml. Benedikta, g. m. fadrens

efterträdare, Anna, som nämnes 1703 och sedan lärer warit

gift i Carlshamn, Christina, g. m. I. Leche, 2. m. A. Lun¬
nius, pastorer i Barkäkra.

9.Anders Wankif, son af kyrkoh. Olof W. i Fär¬

löf, blef 1703 kollega wid Christianstads skola, begärdes 1708

till medhjelpare af kyrkoh. Cavallius i Sörby, prestwigdes dock
först 1711 ½, kom s. d. hit som vice pastor och befullmägti¬
gades 1), 1712 till pastor. Wid visitation 1733 hölls förhör
nägra timmar i detta sköna Temple och man kunde intet an¬

nat än storligen berömma dessa wackra församlingar för den
lust och kiärlek till Guds ord, som wisade att de wärderat

Evangelii mjölk, hwarigenom de till sädan stadighet kommit

hade.“ Presterna pä stället berömde församlingarnes Logemena
willighet att läta sig underwisa.“ W. wille s. d. blifwit hä¬
radsprost och begärde förordnande att sköta tjensten efter pr.

Ormans död, men först wid nästföljande prostvakans blef W.

häradsprost '½ 1736. Död 1 1746. — W. skref 19 1711
till domkapitlet, att han icke wille gifta sig med Paul Enerts¬

sons äldsta dotter, som warit “sä odygdig att läta lägra sig
af ryttmästaren Peter Bänge;“ dock blef han sedermera gift

med henne; hon hette Benedikta Paulin. Andra gängen
war han gift med Charlotta Elisabeth Stenhoff, d.

1746, dotter af prosten Nils S. i Christianstad. Barn: Nils,

past. i Ullstorp. Ingrid, g. m. kyrkoh. Daniel Hindbeck i

Silfäkra. Sara, g. m. prosten J. Kihlgren i Frenninge.
Oliva, g. m. prosten A. Litholander i Brandstad.
10. Lars Cronholm, son af rädmannen Michael C.

och Anna Sörensdotter, föddes i Malmö 1 1711, gick i skola
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derstädes, blef student 1728, magister 1734, rektor wid Carls¬

hamns skolg s. d., prestwigd lº 1736, föreslogs till pastor
här 1746 och erhöll wid walet de flesta rösterna, men detta
wal öfwerklagades och upphäfdes, hwarefter C. wid nytt wal
erhöll det minsta röstantalet, men utnämndes likwäl till pastor

r 1747. Wid hans installation, som förrättades af prosten
Thømæus i Hjersäs, fann denne sig icke lika beläten, som pro¬

sten Nolleroth warit wid visitation 1733. Folket war nemli¬

gen icke synnerligen talrikt tillstädes, mänga tego alldetes un¬
der sängen, flera af ungdømen kunde hwarken läsa innantill
eller utantill, och mänga af de äldre kunde hwarken katechesen

utantill, ickeheller beswara de wigtigaste frägor. Prosten pä¬

yrkade att en skolmästare hölles för hwarje socken, att kapella¬
nen, som innehade klockarelönen, bidroge att löna skolmästarna,
att skolhus byggdes, att läsemöten hölles twä gänger ärligen
i socknarna och alternatim i kyrkorna med ungdømen, att in¬

gen första gängen admitterades till nattwardsgäng utan före¬

gäende underwisning af pastor vnägra gänger, helst under fa¬
stetiden efter pasionspredikningarna, att ordentliga socknelängder
uppgjordes, att pastor skulle anställa husbesök, dä alla personer
i huset borde gwarstanna och ingen undandöljas, pä det “att
icka flere skielmap i desse focknar mä uppfödas,“ att alla, som

erhölle flyttningsbewis deßförinnan förhördes, att kommunion

ofta anställdes, sä att ordentligt förhör kunde hällas med natt¬
wardsgästerna, att förhöret hölles föregäende helgdag och icke

samma dag som nattwardsgängen, att folket borde insinna sig
i kyrkan tidigt och deltaga i sängen, samt att nägra ärliga och

gudfruktiga män borde utses till uppsyningsmän. C. war
onator wid prestmöte 1752. Alltifrän sin ungdom led han
mycket af blodets uppstigande ät hufwudet; Lwid minsta buller

syntes alla ädror wilja brista.“ Han predikade sista gängen
sista söndagen af äret 1777., Kort derefter päkom honom ett
slaganfall. “Den äterstäende tiden anwände han helt och hället

pä Guds ords läsande och betraktande, under trägna samtal
med sin Gud i bönen, och dä han icke förmädde sjelf läsa, lät

han sina kära söner läsa för sig.“ Död 7 1780. Prosten¬
Lorich i Hjersäs, höll likpredikan öfwer honom och berömde

honom säsom “en begäfwad, flitig, agtsam och nitisk kyrkoherde,
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aldeles afpassad efter sä folkrika församlingar.“ Om hans
predikosätt yttrar L., som sjælf hört honom, att det med lden
uppbyggelse och grundelighet, som han af hans lärdom och

ärfarenhet wäntade,“ förenade en “sä wäl afpassad och inta¬
gande zirlighet, att han det af hans dä tilltagande är mindre

hade förmodgt.“ I personalierna yttras, att den aflidne warit
en Herrans prest, som genom Guds näd gjort Andans äm¬

bete redeliga och förelyst sina ähörare pä himlawägen i lära
och lefwerne, en ordningsman uti de honom anförtrodde för¬

samlingarna och i sitt hus utan buller, en huld man emot sin

kära maka, en hjertelig kär och ömsinnad fader mot sina kära

barn och en redelig man i allt sitt umgänge.“ —Gift 1. 18
1734 m. Sara Hallonquist, d. 1, 1749, datter af direk¬
tören wid Husgwarna krutbruk Swen H. och Beata Liljen¬

granat. I detta äktenskap föddes 6 söner, af hwilka 2 dogo
före fadren. Af de öfrige nämnas Carl Fredrik, past. i

Träne, Peter, kollega wid Carlshamns Fola, och Johan Mi¬

chael, som 1760 sötte klockaretjenst i Wemmenhög. 2. 1
1750 m. Beata Seldener, dotter af handlanden i Carlshamn
Lutgien S. och Elis. Soph. Häkansdotter; hon dog 1806 wid

76 ärs älder. I detta äktenskap föddes 4 söner och 8 döttrar,
af hwilka en son och 5 döttrar dogo före fadren. Af döttrar¬

na nämnas Beata, g. m. kyrkoh. Mellblom i Oppmanna,

Anna Sara, g. m. kapellanen i Glimäkra Petrus Wählin,

och Anna Maria, g. m. kyrkoh. Per Aulin i Ahus.
11. Roloff Andersson, hondeson frän H. Skreflinge,
föddes 1 1744, blef student 1761, prestwigd 1, 1763, kol¬
lega wid Landskrona, skola 1766, magister 1768, kallade sig dä
efter födelseoxten Schrewelius, men antog 1778 namnet An¬
dersson efter sin styffader Anders Mattsson (som war honde¬

ständets talman wid riksdagen s. d.), blef 1779 ordin. kgl.

hofpredikant, pastor härstädes , 1784, tilltr. 1783. Hans

hofyredikantstitel gjorde honom sä stolt, att han wägrade
att läta sig, installeras af häradsprosten Lorich, som dertill

erhällit biskopens uppdrag. A. förklarade sig önska uppskof
med installationen, tills biskopen eller en af domkapitlets le¬
damöter kunde den förrätta, emedan han icke utan, kunglig

befallning ºböjde sitt hufwud under nägon prosts hand,“
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hwilket med hans wärdighet wore oförenligt. För denna mot¬
sträfwighet mot biskopens föranstaltande blef han inkallad för

domkapitlet, men inställde sig först sedan domkap. begärt lands¬

höfdingeämbetets ätgärd för hans inskaffande. Han tillfräga¬
des, om han erkände häradsprosten för sin förman; härpä wille

han först swara, om nägon kgl. författning företeddes, hwari

prosten kallades hans förman, hwarefter domkap. lät uppläsa
ett kgl. br. af I 1762. A. ansäg sig säsom hofpredikant ega
en högre wärdighet och ej kunna jemföras med dem, som frän
att wara komministrar eller skollärare blefwo pastorer. Widare

tillfrägades han, om han wille med häradsprosten öfwerens¬
komma om dag för installationen. Han förklarade att, om det
wore biskopens befallning, wille han ätlyda den, om den

wore laglig, men att han wäl torde hos K. M. förfräga sig,
huruwida hans wärdighet kunde medgifwa att han installera¬
des af en prost. Domkapitlet resolverade, att A. borde läta

häradsprosten efter erhället uppdrag förrätta installationen och
med honom öfwerenskomma om tiden för densamma. Detta

meddelades genast ät A., som förklarade sig icke ämna anföra

beswär deröfwer, men hos K. M. göra förfrägan i ämnet, och

frägade när det borde ske. Domkapitlet swarade att det ej wi¬

dare kunde befatta sig med saken och att han kunde erhälla
protokollsutdrag, om sä önskades. Nämndemannen Swen Mäns¬
son i Glimäkra klagade 1786, att Andersson 1. kastat bort off¬

ret, som klaganden lagt pä altaret; 2. wägrat att resa i sock¬
nebud; 3. tagit folk i häret om söndagarna under gudstjensten
och dragit dem af och an; 4. skrikit och stormat i kyrkan för

att hindra längwäga boende folk att gä ut innan gudstjensten
war alldeles afslutad; 5. wid samlingar utbrustit i eder och

swordomar; 6. twä söndagar samt juldagen och nyärsdagen

haft pä predikstolen mycket att berätta om “en kyrkogängsmat,
som warit för liten, hwarigenom församlingen blifwit oroad
af hans förakt för deras gäfwor; 7. förbjudit komministern

Rasch att begrafwa klagandens mor, och hade klaganden, dä

han begärde likbärens utlämnande, bliswit af prestfrun öfwer¬
fallen med hugg och slag; 8. lätit lik, som framkommit före

sammanringningen, stä obegrafna tills efter gudstjensten; 9.
wanwärdat kyrkogärden och lätit Lohyggliga kreatur“ afbeta
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och orena den; 10. dä tionden aflämnades, skuffat flera tionde¬

gifware och tillfogat klaganden blodwite samt nyttjat olagligt
mätt. Saken förwistes af domkapitlet till werldslig domstol.
Om ocksä dessa klagomäl i nägon mon härrört af klagandens

kitslighet, sä torde de likwäl ocksä bekräfta de gängse berättel¬

serna om det brutala sätt, hwarpä A. behandlade sina ähörare
och wille införa samt upprätthälla utwärtes skick och ordning.

Han ihogkommes för öfrigt säsom en driftig ekonom, samlade

mycken förmögenhet och wißte wäl att taga sig respekt hos dem,
öfwer hwilka han hade nägot att säga. Nägon bonde lär al¬

drig hafwa fätt sitta i hans rum. A. blef 1792 titulär prost,
1808 häradsprost, 1818 wasa=riddare och 1820 jubelmagister.

Frän trycket utgaf han twänne läroböcker i räknekonsten. Död
28

7. 1828. — Gift 1776 m. sin kusin Sophia Schrewelius,

hwars fader war klockare. Barn: Benedikta Magdalena;

ogift.
12. Martin Elmgren Collin, son af prosten Jeppe

C. i Onestad, föddes i Fjärestad 1 1788, gick i skola i Wexjö,
blef student 1806, magister 1811, amanuens wid domkapitlet

1812, prestwigd l7 1813, kollega wid Christianstads skola
1815, vice rektor derstädes 1816, konrektor i Malmö 1818, pa¬

stor härstädes 7, 1829, tilltr. s. d. och erhöll prostetitel 1834.
Gift 22/,, 1820 m. Charlotta Sophia Olin, dotter

af ekonomidirektören Carl Anton O. Barn: Carl Jakob,

vice pastor. Samuel Wilhelm, f. 28, 1823; mechanicus
wid Motala werkstad. Emma Katrina Cecilia, f. 2

1826. Johan Bernhard f. 28s, 1828; mechanicus i Law¬

rence i N. Amerika. Theodor Emanuel, f. 12) 1830,

landtbrukare. Clara Wilhelmina, f. 17 1832. August
Zacharias, f. 2 1833, phil. kand. Paul Martin, f.

7, 1838. Simon Christopher, f. 22/ 1840.
Skrifter: se Lunds Stifts Matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Gusby och Loushult.
1. Gislo förekommer i Necrologium Lundense som

sacerdos de Osby.
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2. Bror Pedersen war pastor här omkt 1557.
3. Anders Henriksen prestwigdes till pastor härstä¬
des

17). 1566.
4. Gissel Jensen (Agesilaus Joannis) prestwigdes

till komminister i Winslöf 3.dje dag Pingst 1575, förekommet

som pastor här 1584 och 1610 samt dog l 1614. Swen¬

skarnas framfart pä denna ort 1612 och hutu de 'suttb och le¬

gede kort pä Ousby kirkegaard“ lefde länge i allmogens minne
och betättelset.

5. Hans förekommer i V.B. säsom pastot härstädes
1620 och 1623. Han war en förmögen man, men mycket snäl.

Wid biskopsvisitation sistnämnde är erhöll han godt witsord af

ähörarne, och ungdömen befanns wara wäl underwisad i chri¬
stendomen.
6. Bertil nämnes som prost i Ousby 1629.
7.

Hans Olsen dog som pastor härstädes 74 1633

wid 54 äts alder.

8. Hans Hansön Winslöff har sjelf pä latin upp¬
satt sin lefwernesbeskrifning, hwartill sonen, prof. I. Winslow,
gjort nägra tillägg. Ur denna uppsats inhemtas följande.

Han föddes 2), 1608 i Winslöf, der fadren med samma namn
wär pastot. Jemte sina twänne bröder (se sid. 314) underwi¬
stes han först af en informator gemensamt med pastorn i Hjersäs

Päl Olssons söner, derefter dels af fadren, dels af halfbro¬
dren Peder Nielsen, som blef pastor i Winslöf. Sedan för¬

äldrarna 1618 genöm en eldswäda förlorät nästan allt hwad
de egde och fadren 1619 aflidit, hade han föga utsigt att

kunna fortsätta studierna, men modren sände honom likwäl wid

päsktiden 1620 till Lunds skola, säsom han sjælf yttrar; ami¬
Corum suasu et innata ingenii mei felicitate victa. Genom

sin qwickhet och flit wann han sina lärares bewägenhet och er¬

höll 1623 klockareinkomsterna af Ortofta och L. Harrie sock¬
nar, förmodligen med skyldighet att gä dit ut och sjunga wid

gudstjensterna. 1624 fick han njuta fri kost jemte klockarelö¬
nen af Höjs pastorat. 1626 afgick han frän skolan och blef

student i Köpenhamn, der han i 3 är flitigt studerade under
prof. O. Worms händledning. Sjelf yttrar han ätt nomen

ejus emersit genom hans aflagda hedrande kunskapsprof. Bi¬
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skop Mats Medelfar satte honom 1629 2, till rektor wid
Christianstads skola, och 4 är derefter blef han “mot sin egen

wilja och med församlingarnas mißnöje lagligen wald och
kallad till pastor i Ousby.“ Den “lagliga“ kallelsen skedde för¬
modligen efter landshöfdingens och biskopens föreskrift. Första

Söndagen i Adv. 1633 blef han prestwigd och 14 dagar der¬

efter installerad af prosten Nils Pedersen frän Mällby. Han
berättar i ofwannämnde uppsats, att “alla sockenboerna under¬

tiden rasade och woro öfwermättan samt mot rätt och skäl mot¬
sträfwiga, men ändtligen äterkommo de till sans och afbädo

hos honom sin wanwettiga förwillelse.“ Om sin ämbetsförwalt¬
ning yttrar han: “Huru swärt arbete det warit att drifwa

detta räa och wilda folk till Christi lydnad, dertill är Gud

allena mitt wittne; och huru lycklig framgäng mitt werk haft,
derom mä den närwarande dagen tala. Iag skall icke tillägga

ett ord mera. Prisad ware Gud, hwars kraft är mägtig i
min swaghet och genom hwars näd jag är hwad jag är.“
Utan twifwel war han en kunskapad man, och af hans ord¬

ningssinne finnas ännu spär uti Ousby pastorsarchiv, men
ocksä tyckes han sjelf hafwa wetat att tala om sina förtjenster.

Han blef ½, 1646 häradsprost, men lämnade denna befattning
*,9 1649 i anseende till sin swaga helsa. Säsom charakte¬
ristiskt för den tidens kyrkliga förhällanden mä nämnas ett i
domkapts archiv förwaradt bref af honom till befallnings¬

mannen öfwer Christianstads län Henrik Lindenow; brefwet

rekommenderar en gammal bonde, som för begänget lägersmäl

med en beslägtad person länge warit utesluten ur församlingen,
till att äter fä blifwa delaktig af den hel. nattwarden. H.

Lindenow har ä samma bref skrifwit: “Till wenligt genswar
saa er Jeg nock till freß att forede gamle Mand bliffer anamet
till Guds Bor. Christianstad den 29 October Anno 1657.

Hendrich Lindenow m. p.“ Herr Hans dog 2º, 1660 och be¬
grofs ¾, hwarwid prosten Christen Wilhelmsson i Finja höll
likpredikan öfwer Dan. 12: 3. Ett epitaphium, föreställande
herr Hans och hans familj, samt en grafsten öfwer honom

sinnas i Ousby kyrka. Han blef g. i Quiinge 2 1637 m.
Anna Clausdotter, f. 1/ 1607, d. *), 1679, dotter af

pastorn derstädes Claus Pedersen. De hade 2 söner och 4
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döttrar, af hwilka en son Claus och 2 döttrar med namnet

Ingeborg dogo i barndomen. De efterlefwande barnen woro:

Johan, theol. prof. och pastor i Stäfwie, Karine, g. m.
fadrens efterträdare, och Apollonia, g. m. kyrkoh. Päl Enerts¬

son i Glimäkra.
9. Thomas Andersön, son af murmästaren Anders

Hansson, som skall warit af en skottsk adlig familj, och deß

hustru Olava Hansdotter, föddes i Helsingborg 7 1626, gick
i Lunds skola, blef student 1640, prestwigdes ⅓ 1654 till

komminister härstädes och blef 1660 kyrkoherde. Under krigs¬

ären pä 1670=talet led han mänga swärigheter, men wisade
obrottslig trohet mot swenska öfwerheten. Ousby pastorats in¬

wänare slöto 1676 med Wirestads socken i Smäland den al¬

mindelig oc sicker Bondefred, saa wit Bönderne selff alleniste

wedkommer, willendis effter krafft och formue affwerje all ulempe,
baade hwad Snaphaner saa oc anden krigsbeswer anlanger.“

Biskopen uppdrog 1685 herr Thomas att installera prosten Er¬
man i Mällby, förklarande derjemte sig gerna hafwa welat ut¬

nämna honom till prost i anseende till hans Lerudition och
goda beröhm, om icke hans älder och aflägsna boningsort ut¬

gjort ett hinder. I ett bref af domkapitlet nämnes herr Tho¬
mas säsom warande i lefnad och lära en af stiftets berömli¬

gaste prester. Kyrkoböckerna bära ännu wittne om hans ord¬
ningssinne. Biskop Papke höll visitation härstädes 22/ 1690,
enl. anteckning i kyrkoboken, loch fann Her Biskopen sitt syn¬
nerliga nöje sä i ungdomens som de andras förkofring i sine

christendomsstycken, det Consistoriinotarien pä Her Biskopens
wägnar tackade och berömde dem för.“ Efter förhörets slut
bad biskopen ⅓de 6 kyrkans män“ frän bäda socknarna komma

in i prestgärden, der de tillfrägades om de eller nägon annan

i pastoratet hade nägot att beswära sig öfwer med afseende pä
pastor eller hans kapellan, hwarpä enhälligt swarades med nej,

hwilket Her Biskopen med stor glädje och tacksägelse till Gud

ähörde.“ S. ä. afträdde herr Thomas pastoratet till sin son
Andreas, och dä denne följande äret aflidit, blef yngre brodren

Petrus utnämnd till pastor. Her Thomas afled ¾ 1692 och
begrofs ⅔, hwarwid prosten Erman höll likpredikan öfwer

Ebr. 13: 7. — Gift med företrädarens dotter Karin Hans¬
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dotter, med hwilken han i 33=ärigt äktenskap hade 15 barn.

De antogo namnet Thomæus, och 6 af dem äro kända, neml.

Johan, provincialläkare, d. i Malmö af pest 1712, Andreas,

pastor härstädes, Petrus prost härstädes, Christian, past.
i Gudmuntorp, Jöns, past. i Halmstad af Luggude härad,

och Katrina, g. m. prosten L. Engstedt i Borreby.

10. Andreas Thomæus, född härstädes 19, 1663,
blef student i Lund 1682, sedan i Rostock, disputerade 1686 i

Lund under prof. C. Papkes præsidium, och prestwigdes 15
sø

1687 till fadrens biträde. Följande äret wille fadren ät ho¬
nom öfwerlämna pastoratet, men det bifölls af wederbörande

först 1690, dä herr Andreas P), erhöll konungens fullmagt
pä Ousby pastorat, der han ⅓ s. ä. installerades af prosten
Erman. Enligt anteckning i kyrkoboken tillgick installationen

pä följande sätt. Efter sammanringningen trädde prosten för
altaret och begynte psalmen: Nu bedje wi den helge And', efter

hwars slut installandus, som förut legat pä knä wid altaret,
steg upp och ställde sig bredwid prosten, hwarpä bäda wände

sig mot församlingen ocb prosten höll den wacker sermon om
predikoämbetets wigt och en rätt lärares egenskaper“ med an¬

ledning af 2 Cor. 5: 20, hwarpä prosten uppläste fullmagten
och högtidligen ä biskopens wägnar antwardade ämbetet ät den

nye pastorn, med förmaning till honom, att i lära och lefwer¬

ne sä förelysa sina ähörare, som en trogen och waksam själa¬

sörjare egnar och säsom den der mäste wara betänkt pä att i

sinom tid göra öfwerherden Jesu Christo räkenskap för deras
själar. Derefter öfwerlämnade prosten ät kyrkoherden den hel.
bibeln, förmanandes honom att den fliteligen läsa och rätteli¬

gen förstä samt efter deß innehäll utdela de hel. sacramenterna.
Dernäst antwardades kyrkonycklarna ät kyrkoherden, hwarwid

han pämintes om himmelrikets nycklar, hwilka äro ät försam¬
lingslärarne anförtrodda, att de kunna ä Christi wägnar upp¬

läta och tillsluta himmelen, hwilken magt de skola. bruka till
Guds församlings uppbyggelse och icke till deß nedbrytelse.

Slutligen lyckönskade prosten den nye pastorn, förmanade för¬
samlingen att erkänna honom för sin rätte själasörjare, den de

woro heder, kärlek, lydnad och underhäll skyldige, samt wälsig¬

nade folket, hwarefter 3edje versen af psalmen: Kom Helge And',
IV.
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o Herre Gud, afsjöngs. Derefter begyntes den wanliga guds¬
tjensten. Herr Anders Thomæus dog ogift ⅓ 1691 och be¬

grofs º), dä prosten Erman höll likpredikan öfwer Wish. 4.
7—14.
11. Petrus Thomæus, född härstädes 2)g 1666,
blef student 1684, erhöll attestatum 1687, war 1688 infor¬

mator hos prosten P. Sommar i Hörby, som berömde hans

gudsfruktan, skicklighet och flit, och blef 1), 1691 pastor här¬
städes samt 10 sönd. e. Trin. s. d. installerad af prosten Er¬
man. Wid samma tillfälle hölls visitation, och klockaren äla¬

des sub poena suspensionis et remotionis att bättre taga sitt
ämbete i akt. T. war ofelbart en af de utmärktare presterna
i Lunds stift pä den tiden. Som pastor har han ädagalagt

mycken werksamhet och oegennytta. Anteckningsböckerna, hwilka
upptaga mänga disciplinära mäl och anordningar, bewittna

hans allwar och ordningssinne. Ousby kyrka utwidgades och
försägs med orgel, ljuskronor m. m., till en del pä Thomæi
egen bekostnad. Sjuk= och fattigstugor uppbyggdes i bäda för¬

samlingarna, och för fattigwärd, skolunderwisning och christlig
ordning i allmänhet sörjdes med mycket allwar. Utom de är¬

liga prostvisitationerna höllos här twänne biskopsvisitationer af
biskop Steuchius under Thomæi tid, och befanns allt wara uti

bästa skick. Att T. gerna wille tala till sina ähörares upp¬

byggelse torde bewisas äfwen deraf, att han dä en stor solför¬
mörkelse inträffade 1' 1699 sammankallade folket till kyrkan
och höll predikan öfwer Pf. 27: 1. Loushults kyrka besöktes

af mänga frän nästgränsande socknar i Smäland, och T. ifrä¬

gasatte 1710, att främlingarna borde betala nägot till kyrkan

för begagnandet af bänkrummen. Han anmärkte, att främlin¬

garna wanligen uteblefwo pä offerdagar. 1711 1, blef han
prost i Göinge härad. Wid riksdagen 1713 war han depute¬
rad. Han yrkade kraftigt pä fred, yttrande: “De i Skäne

ästunda högeligen att fred mä erhällas. Men sättet huru det

skall ske, wet han intet att föreskrifwa. Det är wäl wißt att
Konungen sjelf allena äger att sluta fred, men likwäl när hög¬

sta nöden är pä färde, tyckes oförgripligen för mänga wigtiga
orsakers skull wara nödigt att sända deputerade till Czaren och

förnimma, om han will afstä med det onda, han emot oß gär

419

hafwande med. Ty skulle man komma hem och intet hafwa
annat att berätta än om contribution, blifwer man icke mycket

wälkommen.“ (Bexell, Bidr. t. Sw. Kyrkans och Riksdagarnas

hist. s. 144.) T. predikade wid prestmötet 1714 och utsägs till
vice præses wid nästföljande prestmöte. Dä kyrkotionden 1718

skulle hällas i beredskap att lefwereras till kronan, androg T.

för domkapitlet sina bekymmer deröfwer; man fruktade att kyr¬
korna skulle mista sin nödiga win= och byggnadssäd, sä att

man skulle nödgas inställa Herrans Nattwards utdelande,

hwilket oförswarligt och ochristligt wore“; ydä nu för tiden
winet är sä dyrt, at man et anchar franskt win, som temmeli¬

gen gement och ringa är, ej under 50 dal, simt bekomma kan,
och dä församlingen 3 A 4 resor om ähret begär Herrans Natt¬

ward, säsom sombligestäds skeer och borde wara, i förmägo af
K. Mes kyrckiolag och ordning, hwar skal man dä taga medel

till viin och oblaters inköp2“ T. hade pä sednare ären swag

helsa och reste flera gänger till Ramlösa och Medewi helso¬
brunnar. Död wid 55 ärs älder 27, 1721. Biskop Linne¬

rius höll wid hans begrafning predikan öfwer Phil. 1: 23.

Han begrofs i en murad graf i Ousby kyrka, der ett epita¬

phium uppsattes öfwer honom och flera hans anförwandter,
hwilket ännu är bibehället. — Gift omkr. 1693 m. Kattina
Möllenstedt, dotter af prosten David M. i Mälby. Barn:
Anna Sophia, g. m. fadrens efterträdare. David, ränt¬

mästare i Halland. Thomas, prost i Hjersäs. Anders,
theol. dokt. och prost i Raflunda. Olof, past. i Wemmerlöf.

12. Olof Tranæus, son af bonden Brynte Stenars¬

son och deß hustru Bredward Persdotter i Blomskogs pastorat

af Carlstads stift, föddes 2½, 1682 pä Tranegärd, hwaraf
namnet Tranæus bildades, begynte wid 16 ärs älder att stu¬
dera, blef efter att hafwa genomgätt elementarlärowerket i

Carlstad student i Lund 1701 och erhöll till enskild lärare A.
Rydelius, hwars wänskap han snart förwärfwade sig och sedan

fortfarande bibehöll. Nägon tid war han informator för biskop
Linnerii söner och sedan för Nils Palmstjerna, som blef Lunds

universitets kansler. 1711 blef T. magister, 1712 23), rektor

wid Lunds skola, prestwigd 1½, 1721 till pastor härstädes,

tilltr. 1723 och installerades 21 sönd. e. Trin. s. ä. af biskop
276
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Linnerius, som derwid höll den mycket lärd och wacker sermon
om den skötsel, som själen efter sin wärdighet fordrar för krop¬

pen och de wigtiga orsaker, hwarföre prestämbetet är af Gud
insatt och förordnadt.“ Som pastor pä landet synes T. hafwa
fortsatt skollärareyrket; han höll nemligen i sitt hus en pension

för ynglingar. Att studierna ickeheller försummades, torde man
kunna sluta deraf att han præsiderade wid ett prestmöte och ut¬

gaf flera akademiska afhandlingar samt 2 gänger föreslogs till
theologisk profession wid Lunds universitet. Men han arbe¬

tade ocksä nitiskt i sin egentligt presterliga kallelse. Han ön¬

skade att fä en ordinarie komminister inom pastoratet och deß¬
utom en adjunkt; derom skref han 1731: 'Gud wet med mig
aldrabäst, huru nödigt icke allenast twänne utan tre arbetare

här pä orten i ämbetet behöfwas. Och kan jag icke tillfyllest
mig förundra öfwer then prestman, som inbillar sig och andra
med sig att en prest alla ämbetssyßlor i dessa eller dylika för¬

samlingar skulle kunna förswarligen och ordentligen förrätta
eller att han hade gjort nog till saken, dä han i hastighet, Gud

wet med hwad besked och ordning, har hällit en predikan först

i then ena kyrkan och genast med lika hast till den andra sig
skyndar, en likaledes predikan ther at förrätta, utan att widare
göra wid saken. O hwilken styggelse menar jag detta wara

inför Gud, som redo är till att dömma och engäng af sina

tjenare sä högre som lägre, hwilka hans hus förestätt, lärer

fordra en alwarsam och noga räkenskap.“ I början af är 1733
angreps han af en swär melancholi, hwilken snart öfwergick
till sädan wäldsamhet, att landshöfdingämbetet mäste beordra

bönder till att hälla wakt om honom; detta warade i 3 är.
“För att soulagera den sjuke,“ utnämnde biskop Linnerius honom
till prost 2½ 1733, enl. hwad prosten N. Angelin berättar i

sin sjelfbiographi. Under de är T. af sin sjukdom war för¬

hindrad frän att sköta sitt kall, bestriddes det af nyßnämnde
N. Angelin, som sedan blef 1ste stadskom. i Lund. Under sin
sjukdom sysselsatte T. sig med att swarfwa käppknappar och

snusdosor ät sina ähörare, hwilket ännu af traditionen omta¬

las i Ousby. Pastorsämbetet i Ousby klagade 1736, att pre¬
sterna i närgränsande smäländska pastorater, färdeles Linnæus

i Stenbrohult, till nattwarden admitterat personer frän Lous¬
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hult, hwilka dels för okunnighet och dels för lastbarhet icke
bort admitteras, äfwensom att smälandspresterna i de säkallade

altarsedlarna icke omnämnde personernas christendomskunskap

eller hinderslöshet till äktenskap. Pä anmärkningar härom

hade Linnæus swarat Lowettigt och pikant“ och pä ett för Cle¬
rus Scanensis förnärmande sätt. Angelin yttrade sig pä sam¬
ma sätt mot Clerus Wexionensis. Bäda erhöllo tillrättawis¬
ningar. 1736 blef Tranæi helsa nägot förbättrad, och han

kunde sedan arbeta i sitt kall, ehuru hans lynne äfwen seder¬
mera war bäde för honom sjelf och för andra beswärligt. 1738
besöktes han af sin wän biskop Rydelius, som här insjuknade
och afled. T. dog 2 1751. — Gift 1. m. Anna Stina

Sölle, prestdotter frän Æreskiöbing pä ön Ærö wid Sles¬

wigska kusten; 2. ⅔, 1746 m. Anna Sophia Thomæus,

som war dotter af företrädaren och hade förut warit gift 1.
m. kyrkoh. H. Westerdahl i Fulltofta, 2. m. stadskom. H. Frost

i Malmö. Hon war född 17, 1694 och dog A 1775. I

förra äktenskapet hade T. en son och en dotter, som dogo i

späd älder, men i det sednare inga barn.

13. Hans Peter Lorich 1752—1762; se wid Hjers¬
ds. Hans önskan att flytta frän Ousby skall hafwa föranledts
af de swärigheter, med hwilka utbekommandet af presträttighe¬

terna i Ousby war förenadt Oordningar hade i detta hänse¬
ende uppkommit under företrädarens sednare är.

14. Jöns Lind, son af kaptenlöjtnanten wid amira¬

litetet Jöns L. och Christina Kahse, föddes i Carlskrona 1,
1723, blef student 1740, hade derefter informatorsplatser i flera

förnäma hus, prestwigdes i Stockholm 1, 1751 till huspre¬

dikant hos presidenten grefwe C. G. Bjelke. Genom sin flit
i samlandet af antiquiteter och historiska notiser wann han syn¬
nerlig ynnest hos ärkebiskopen H. Benzelius och kanslirädet von

Stjernman. 1753 gjorde han en refa genom Upland, Söderman¬

land, Westmanland, Dalarne och Wermland samt ökade under
densamma sina samlingar angäende fäderneslandets historia.
Jemte bankokommissarien B. Bergius utgaf han Nytt förräd

af äldre och nyare handlingar rörande nordiska historien,“ hwil¬

ket G. Sommelius kallar Lett uppbyggeligt wärck.“ L. blef
1755 adjunkt wid Clara förs. i Stockholm, 1756 ⅔, pastor
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wid Loföns och Drottningholms församlingar, titulär prost 1760,
prost i Fjerdhundra härad 1762, pastor härstädes 2 1763.
En af anledningarna till Lis ansökning om transport frän Lof¬

ön skall (enligt berättelse af hans dotter, prostinnan Billing)

warit, att hans hustru warit beswärad af att i sitt hus mot¬
taga de kungliga prinfarna, hwilka, dä de jagade i Drottning¬

holms park, plägade besöka prestgärden. Wid prestmöte 1764
war L. orator. Han ihogkommes ännu i Ousby med mycken

aftning säsom en man, den der i lära och lefnad bewisat sig

säsom en wärdig prest. I början af hans ämbetstid i Ousby
plägade bönderne icke wid sammanringningen ingä i kyrkan,
utan qwardröjde i kyrkobyen eller sutto pä kyrkowallen och rö¬
kade tobak, sä att prosten under det Tron söngs mäste gä ut

och drifwa dem in i kyrkan. Ousby kyrka fick i hans tid en

tillbyggnad. Han egde ett betydligt bibliothek, äfwensom en
ansenlig samling af porträtter och andra taflor samt mynt.

Ehuru historiska studier lifligt interesserade honom, woro de

theologiska icke för honom främmande, hwilket man sinner af

hans i Biogr. Lex. VIII. s. 207 omnämnda brefwexling med
A. Lanærus, (dä past. i Ifwetofta, sedan i Ingelstorp) der han

yttrax sig t. ex. angdende den dä för tiden ryktbara theologiska

striden mellan P. Munck (sedermera biskop i Lund) och dom¬
prosten Knös. L. tyckes hafwa warit mycket kruserlig, ty han

kallade biskop Celsius i bref för: “nädige herre.“ Pä ämbets¬
resor inom pastoratet plägade han färdas till häst och ädrog

sig genom förkylning pä en sädan resa en rödsot som slutade

hans lif 7 1785. — Gift 1. 1756 m. Hedwig Elisabeth
Groth, dotter af en fältkamrer; hon dog 1759 efterlämnande

tre söner, som dogo i yngre ären. 2. 16), 1760 med enkeprost¬
innan Eva Henriette Osterman, dotter af öfwertullin¬

spektoren Christopher Didrik O. och Sophia Lowisa Hauswolff.
Barn: Fredrika Lowisa, g. 1. m. prosten, dokt. O. Berg¬

klint i Gladsax, 2. m. prosten J. Björck i Cimbris. Christina

Theophila, g. m. fadrens efterträdare. Justus Christo¬

pher, justitieräd, adlad med namnet von Lindecreutz. Gu¬

staf Salomon, lagman; d. 1853.
15. Swen Hasselqwist, son af riksdagsmannen och
äboen Lars Tufwesson och Elna Olofsdotter, föddes i Hasla¬
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ryd af Ousby socken ¾ 1752, blef efter skolgäng i Christian¬
stad student 1774, konditionerade nägon tid hos kyrkoh. Sten¬
——

hoff i Lyngby, prestwigdes pä prosten Linds kallelse 2/,, 1777,

blef 1783 extraord. regementspastor wid norra skänska kavalle¬
riet och ⅔ 1786 pastor härstädes. Hans tidiga befordran

skall enligt sägen befrämjats genom nägon betydligare pennin¬

geuppoffring af fadren, riksdagsmannen i Haslaryd. I kyrko¬
boken är om H. antecknadt, att lhan war en i lifstiden snäll

och flitig hushällare.“ Död 27, 1792. — Gift 2., 1787 m.

företrädarens dotter Christina Theophila Lind, som ock
blef gift med efterträdaren. Barn: Jöns, advokatsiskal i Krigs¬

hofrätten; d. 1842. Lars, handlande i Malmö. Lowisa
Eleonora, g. m. tullforwaltaren Brinck i Landskrona. Hen¬
riette Charlotte, g. 1. m. inspektoren Swen Akerberg, 2.
m. landtbrukaren Dahlgren pä Oland. Swen, großhandlare

i Calmar.
16. Paulus Olaus Billing, son af pastorn i

Akarp Christopher B., föddes i Söfde 2½ 1755, blef efter skol¬
gäng i Malmö student 1772, magister 1778, prestwigd i Wexjö
os, 1781 pä kallelse af landshöfdingen baron Sparre i Chri¬

2

stianstad, rektor wid Carlskrona skola 2, 1786, pastør här 29)

1793 efter att hafwa dertill erhällit församlingarnas enhälliga

kallelse. 1795 opponerade han wid prestmötet och erhöll s. d.

prostetitel. Om honom finnes antecknadt, att han war en from,
dygdig, rättskaffens och nitisk ämbetsman. Död 2 1808.—

Gift ⅔,9 1793 m. företrädarens enka Christina Theophila

Lind som dog ½ 1854 wid 89 ärs älder. De hade 8barn,

af hwilka 5 lefde efter fadren, neml. Paul Christopher,
prest och innehafware af klockarelägenheten i Winslöf. Gu¬

staf Wilhelm, d. 1809. Beata Eloisa, g. m. kyrkoh.
Brinck i Akarp. Gustava Margreta, g. m. auditör Sauer

pä Slagtofta. Fredrika Dorothea; ogift.
17. Swen Johan Collin, son af theol. lektorn och
prosten Petrus C. i Wexjö, föddes 1º 1770, blef student i

Lund 1788, magister med främsta rummet 1793, lärare wid en
af enskilda personer stiftad elementarskola i Gefle 1796, prest¬

wigd 27 1800, pastor härstädes 2 1809, titulär prost 1815,

häradsprost 1828, theol. doktor 1830. Död 7, 1835. Han
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räknades för sin aktningswärda charakter och sin lärdom bland

stiftets prydnader. Ur hans biographi uti =Bidrag till Lunds
Stifts Herdaminne,“ Lund 1846, hwartill wi för öfrigt hän¬

wisa, mä följande anföras: “I början dä C. sjelf predikade
war en djup tystnad, en spänd uppmärksamhet, men försam¬

lingens physionomi war lika stel som predikostilen. “Wi förstä
det ej. Wi ha ej warit i Stockholm, wi. Han predikar Stock¬

holmska“ fade de upprigtigaste bland de annars med sitt mo¬
dersmäl wäl bekante Ousby= och Loushultsmännen. Detta

bättrade sig allt mera genom större wana ä ömse sidor; men

ännu efter mänga är war ej allt afhjelpt.

—

Sa sjuk¬

nade prostinnan, hennes kinder bleknade, hennes glädje för¬

swann. Hon sökte tröst, men fann ingen. C. kunde ej trösta
sig sjælf, mindre henne. Hon sade rent ut, att sann Guds¬
fruktan brast dem begge.

Sedan hon bortlagt Ehrenbergs

Andaktsbok för bildade qwinnor,“ under försäkran att hon ej

kunde lefwa af wind och wäder, och sjong sin Dufworöst och
bad med sin Arndt med händren knäppta pä den uppslagna

Biblen i ett rum, dit ingen inträdde, dä ej dörren war öppen,
sä blef en olika klang i hwarje uttryck af hennes själ.
Collin lärde mycket wid sin lidande hustrus sida. Man märkte
snart, att han wille att predikan skulle wara ett tal till folket

i stället för en afhandling inför bildade. Och i folkets
ögon sägs nu en lifligare uppmärksamhet, stundom ett bifallets

eldsdrag eller känslans stilla tär. Och till sin egen förundran

talte han ur hjertat ett ledigare, ja i alla afseenden bättre

spräk än han skref.

—

Hwad han bestämdt ökade omkring

sig war en i stiftet werkligen owanlig allmogebildning och ci¬
vilisation.“ — C. war gift 1. m. Lowisa Stenqwist, ett
genom skönhet, bildning och älskwärdhet utmärkt fruntimmer;
hon dog 1822. Barn: Charlotte, g. m. landträntmästaren

M. Billing i Christianstad. Per Harald, f. 1811, med. dok¬
tor. Johan Oscar, f. 1814, kronolänsman. Adam Ulrik,

f. 1816, löjtnant. Seth Herman, f. 1820, possessionat.
2. m. Christina Plan, som dog 1824. 3. 1825 m. Eli¬

sabeth Ingelman, prostedotter frän Götheryd af Wexjö stift.
Barn: Maria Lovisa, f. 1826. Gustaf, f. 1831, phil. mag.
Skrifter: se Lunds Stifts Matrikel 1823.
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18. Carl Abraham Eurenius, son af prosten Carl
Peter E. och Elisabeth Wallanger, föddes i Rödön i Jemt¬

land 1 1778, blef student i Upsala 1797, men begaf sig der¬

efter s. ä. till Lund, der han njöt mycken wälwilja och godt
understöd af sin anförwandt, prof. M. Norberg, prestwigdes i

Hernösand 7 1805, blef s. d. huspred. hos major af Wirgin
och extraord. bataljonspred. wid Götha artilleri, garnisonspred.
i Götheborg 1807, fältpred, wid skänska landtwärnet 1808, ma¬

gister i Lund s. d., pastor i Ofwed 17 1809, respondens wid

prestmöte 1814, erhöll 1815 titel af prost och 1816' af kgl. hof¬

predikant, blef 1817 tillf prost i Färs härad ordinarie 1818,

erhöll transp. hit '7, 1835, tilltr. 1838. Han ihogkommes

säsom en nitisk församlingslärare och begäfwad predikant, samt
räknades bland Brödraförsamlingens wänner i wärt stift. Att

hans predikostil likwäl war fri frän det ensidigt eller öfwer¬
drifwet herrnhutiska maneret wisar hans utgifna likpredikan
öfwer prosten Gullander i Brandstad. E. afled 28), 1848.

Gift 1. 1811 med Maria Dorothea Wirgin, d. 2 1815,
dotter af kaptenen Henr. Bernh. W. och E. S. Adlerstjerna.

Barn: Maria, f. 2 1815, g. m. inspektoren Malmberg pä
Tulesbo. 2. 1816 m. Anna Brita Hylander, d. 28,
1821, dotter af assessorn Joseph H. och Anna Brita Ljung¬

wall. Barn: Anna Elisabeth Wilhelmina, f. 12 1817,
g. m. landtbrukaren Segerström. Gustaf Daniel, f. 2º 1818,
possessionat. Sara Juliana, f. 2º, 1820, g. m. kronoläns¬
mannen O. M. Allguren. Malte Carl Joseph, f. 22), 1821,
lärare wid Malmö lärdomsskola. 3. 1822 m. Hedwig So¬

phia Hulten, dotter af handlanden Nils H. och Ewa Dor.

Troberg. Barn: Amalia Brita Charlotta, g. m. kyrkoh.
F. T. Gustafsson i Kägeröd. Swen Esaias Andreas
Mathias f. 2), 1826; gick till sjöß och dog i Australien 1856.

Bror Nils Gottlieb f. 1 1828; död som barn. Wil¬

helm Abraham f. 1 1830, gravör. Henrik Jakob f.

22), 1832, d. i Amerika 1854. Jakob Ulrik Jöns f. 1½,
1834; d. som barn. Carl Abraham f. 1 1836; gärds¬

bokhällare pä Ljungby. Hedwig Maria Dorothea f. 16s.
1838. Eva Christina Sophia f. & 1841.
19. Carl Oscar Sylwan, son af handlanden Chri¬
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stian S. och Charlotta Sophia Sandström, föddes i Ystad “
1814, gick i skola dersammastädes, blef student 1831, magister
1835, vice konrektor wid Malmö skola 1836, kollega wid sam¬

ma skola 1837, wid Ystads skola 1840, prestwigd 2½, s. d.,

pastor här 7 1849, tilltr. 1851.
Gift “ 1852 m. Sophia Clementina Rhamn, dot¬

ter af tullförwaltaren M. W. Rhamn och enka efter fängpred.

Gustaf Sylwan i Carlskrona. Barn: Carl Gustaf f. 26
ls
1853. Therese Charlotte f. 1 1855.*

Kyrkoherdar i Hjerøäs och Knislinge.
1.Peder Mathisen war pastor härstädes 1426.
2.

Jens Nielsen war 1526 pastor i Hjersäs och prost

i Göingehärad.
3.Laurits

4.

Germundsen war pastor härstädes 1557.

Lars Nielsen uppgifwes hafwa warit pastor här

1601, men detta ärtal torde böra utbytas mot ett tidigare, till
följe af hwad som förekommer om efterträdaren.
5. Paull Ollssenn skall enligt inskriften à ett epi¬
taphium, som han sjelf lätit uppsätta i Hjersäs kyrka 1631,

warit född 1569 och bliswit pastor här 1589, alltsä wid 20
ärs älder. I V.B. nämnes att han blifwit anklagad för att

hafwa utsält öl pä helgdagarna före gudstjensten, hwarigenom
oordningar och slagsmäl uppkommit, hwarwid till och med

dräp blifwit begänget. Saken anmäldes hos werldslig myn¬

dighet. Wid biskopsvisitation 1618 befanns allt wara i god
ordning. 1623 och 1635 ädagalade pastoratets ungdom god

christendomskunskap. Prosten Nils Pedersen i Mällby klagade

1628 öfwer en af pastorerna i Hjersäs, Stoby och Häglinge
honom tillfogad förolämpning, hwilkens beskaffenhet icke när¬
mare angifwes. Det berättas att herr Päl medelst en förgif¬

tad dryck afdagatagit ett swenskt ströfparti, som infallit i Hjersäs,
förmodligen 1612, hwarefter swenskarna kommo för att hämnas

och anföllo hans hus med eld och swärd. Sjelf kom han lik¬

wäl undan och undstack sig pä en ö i sjön Immeln. När han
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dog, finnes ingenstädes uppgifwet. Hans hustru hette Marna

Larsdotter. Pä det ofwannämnda epitaphiet stod, enl. upp¬
gift i Sommel. Samll., att Phan war fader ät 5 söner och

hon moder ät 3 döttrar.“ Tre af herr Päls söner hade omkr.

1615 informator jemte pastorn i Winslöf Hans Hanssons

söner.

6. Laurits Povelsen, troligen son af företrädaren,

synes hafwa warit pastor här före 1640. Han förekommer
1648 och 1655. Hans hustru hette Elisabeth och fem deras

söner blefwo prester, nemligen Peder, past. i Glimäkra, Olof,

første stadskom. i Lund, Christopher, past. i Igelösa, Päl,
komminister i Arrie, och Anders, past. i Höj.

7. Offue Madtzen Gersonius, son af kyrkoh. i

Köpinge af Gärs härad Mats Christensen, prestwigdes till pa¬
stor härstädes ' 1657 och antog 1684 en medhjelpare, som

försäkrades om succession till pastoratet; men herr Ove synes

hafwa lefwat till 1704. Hans hustru hette Anna. Dottren
Marna blef gift med efterträdaren.
8. Dettlof Ivarsson Klow, son af pastorn Ivar

Dettlofsson i Osterslöf, prestwigdes !7, 1684 till komminister

härstädes med survivance pä pastoratet, hwarä han först 1704
erhöll werklig fullmagt. Han erhöll 1693 allwarlig warning
med anledning deraf att det försports, att han hwarken i äm¬
betet eller lefwernet skickat sig som en rätt prest egnar. Stähl
berättar, att han sett sä grym ut, att han wäckte fasa hos fol¬

ket, dä han stod pä predikstolen. Om anledningen till namnet
Klow berättar Stähl följande. Säsom god jägare plägade

herr Dettlof pä wägen mellan kyrkorna medhafwa sin bössa.
Pä en sädan färd sköt han en örn och wille, sedan den ned¬

fallit, bemägtiga sig sitt willebräd, som han trodde wara dödt;
men örnen högg sina klor sä djupt i hans bröst och lär, att

han omöjligen kunde lösgöra sig. Ur denna nödställda belä¬

genhet räddades herr Dettlof af klockaren, som dödade örnen,
afskar fötterna och sä utdrog de länga klorna. Her Detlof läg
länge sjuk efter denna händelsen, men lät, sedan han tillfrisk¬
nat, afbilda den pä en trädtafla i utskuret arbete och kallade

sig Klow. Berättelsen är mythisk, ty herr Detlof hade nam¬
net Klow innan han blef prest. Han lämnade 1721 pastoratet
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och dog 1730. Han war gift m. företrädarens dotter Marna,
och hans dotter Helena Maria blef gift med hans efter¬
trädare.
9. Nils Jöransson Horster, son af vice pastorn

i Oderljunga Jöran H. och född omkr. 1690, blef student 1709,
prestwigdes I 1717 till komminister härstädes och blef kyrko¬

herde 1721. Enl. Elmgrens anteckning war han en from och
gudlig man. Stähl berättar om honom följande underliga

historia. Under det han engäng predikade i julottan, tyckte

han att det blef mycket warmt i kyrkan och öppnade derföre en

fönsterruta, som war dertill inrättad. Han blef dä warse nä¬

gonting pä kyrkogärden lika högt, som han sjelf, hwarpä han
äter tillslöt fönstret, men blef i detsamma warse herr Dettlof
Klows gestalt midt emot sig pä läktaren. H. begynte nu att

tala med stor ifwer, men efter en stund utropade han: jag fre¬

stas af satan, läste derpä nägra forta böner och gick sä ned af

predikstolen, tog sin hustru wid handen och wandrade hem.
Ett stort buller uppstod i kyrkan och folket kände en ohygglig
lukt och skyndade ut i största förskräckelse. Men pastorn sjuk¬

nade och dog ej längt derefter. Horster dog 19 1729, dä
Dettlof Klow ännu lefde, och säledes mä det hafwa warit den

sistnämnde lifslefwande, som med sitt grymma utseende skrämde

den förre. H. war gift m. företrädarens dotter Helena Ma¬
ria Klow, död 1729. Barn: Iöran, nämnes som student

1746. Dettlof, magister och prest. Petronella, g. m.
krigsrädet Lars Orrschöld.

10. Thomas Thomæus, son af prosten Petrus T. i

Ousby och född der ⅔, 1699, blef efter enskild underwisning

student 1714. Dä Carl XII tog sitt residens i Lund, blef T.
af baron Görtz's betjening utdrifwen och hans saker utkastade

ur hans logis i konsistoriinotarien Klinthes hus. Han begaf

sig derefter hem till sin fader, som nägon tid derefter sände
honom till Upsala med rekommendation till ärkebiskop Steu¬
chius. Denne prelat undfick den skänske prestsonen wänligen

och lät honom bo i sitt hus. I Upsala studerade T. philoso¬

phi och mathematik, lhwartill han hade god lust och mycken
application.“ Som krigsoroligheter 1718 yppades i medlersta

Swerige, äterwände T. dä till sin födelseprowins. Efter fa¬
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drens död blef han , 1721 prestwigd till nädärsprest i Ousby
och föreslogs i tredje rummet till samma pastorat, hwilket lik¬

wäl tillföll en äldre och mera meriterad man. T. blef 1723
magister och tjenstgjorde derefter i Efweröd. Wid prestmöte
1727 föreslog han jemte twä andra obefordrade prester, hans

kusiner D. Evensson (sedan past. i Efweröd, sist i Norrköping)

och P. Mandorff (sedan past. i St. Köpinge), att ätgärder
borde widtagas för att förekomma simoni. Det tyckes wittna

bäde om rättskänsla och frimodighet, att under biskop Linnerii
tid framkomma med ett sädant förslag, hwilket war att “tala

om rep i hängd mans hus.“ 1729 ⅔½, blef T. pastor här¬

städes. Prosten Nolleroth fann wid visitation 1733, att för¬

samlingarne kunde Vöfwermättan wäl“ sina christendomsstyc¬
ken utantill, äfwensom nöjaktigt redogöra för de af prosten
dem förelagda spörsmäl. T. berömmes säsom en lwacker lä¬

rare.“ 1746 ⅔ blef han prost i O. Göinge härad. Han kla¬
gade 1749 deröfwer, att gossar och flickor ofta flyttade frän ett

pastorat till ett annat utan att medhafwa prestattester, hwilket
föranledde att deras underwisning wärdslösades; wid anmärk¬

ningar härom plägade husbönder swara att, dä tjenstehjon blott
en kort tid behölles, lönte det sig ej att betala dryg lösen för prest¬

sedlar ät dem. T. önskade med anledning häraf att presterska¬
pet i stiftet finge en förmaning, att icke af de fattige kräfwa
betalning för prestsedlar. Han egde anseende säsom en kun¬

skapad man och begäfwad predikant. Af hwad här är anfördt,
torde man kunna sluta, att han ocksä warit en ordningsälskande

och en oegennyttig man. Under sina fyra sista lefnadsär hade
han swag helsa. Död 2, 1752. — Gift ⅓ 1730 m. Eli¬

sabeth Maria From, prestdotter frän Cimbris. Sonen
Per blef pastor i Ifö och Kiaby.
11. Gottfrid Magnus Hoffberg, son af en re¬

gementsfältskär, som dog i Polen 1703, och Maria Wicken,
som war frän Mecklenburg, föddes i Bösarp 2½), 1698. Mo¬
dren blef omgift med en annan regementsfältskär. De förlo¬
rade genom en eldswäda 1708 allt hwad de egde. Som skol¬

gosse i Christianstad mäste H. swälta tre dagar i weckan, eme¬
dan han hade blott fyra kostdagar; Lett nog härdt prof för en

späd yngling, att i de tillwäxande ären, dä mängen sä lystrar

430

efter mat, sakna äfwen nödtorftigt uppehälle“ (Personalier öf¬

wer H.). Den underwisning han till en början njöt, bestod

deri att han mäste utantill lära allehanda som han icke förstod,

men sedan han 1712 kom att läsa för kollegan Rossou, blef
det nägot bättre. Om den tidens skollärare yttras i nyßnämnda

personalier: ’En bedröflig erfarenhet wittnar, att nägre bland

dem icke hafwa annan afsigt än att snart fä räkna mänga
kjenstär och sedan ätnjuta en rik wedergällning för det de wärds¬
lösat en dem anförtrodd ungdom. 1717 blef H. student, men

fann i Lund i anseende till den oroliga tiden föga lugn för
studier, hwarföre han antog kondition hos inspektoren Weid¬
man pä Simontorp. Här blef han känd af en grefwinna von

Ascheberg, som tid efter annan lämnade honom penningeunder¬

stöd till 100 dukaters wärde. 1723 ⅓, prestwigdes han till
tjenstgöring i Widtsköfle, begärdes 1727 till profpredikant i

Raflunda och blef 1732 ¼, pastor i Ostra Lyngby. Han blef
1747 anklagad för att hafwa i en böndagspredikan inblandat

politiska reflexioner och tillämpat Ef. 3edje kap. pä Sweriges

händelser efter är 1700. Kyrkoh. Eurodius i Förslöf, som
warit konsistoriiombud wid rättegängen, skref Y 1750 till dom¬
kapitlet, att han trodde sig kunna med trygghet förklara, att

H. af hat och utan skäl blifwit anklagad af inspektoren Kiöl¬
lerström; tjuguätta wittnen hade intygat, att H. alltid predi¬

kade uppbyggligt och aldrig fällt förgripliga utlätelser mot ko¬

nungen och regeringen; enligt hofjägmästaren Hammarbergs,
ryttmästaren Horns, kapten Rams m. fles utsagor, hade H.
wid ifrägawarande tillfälle i predikan pä uppbyggligt sätt wi¬

sat, huru Gud, utom Ordet och predikoämbetet, begagnar sin
försyns skickelser till att locka menniskorna till bättring, till¬

skickande än bedröfwelse, än glädje, Lhwilket blifwit af swenska
historien frän 1700 utan minsta anstöt och förgripliga utlätel¬
ser illustreradt.“ Hofrätten dömde H. till warning för det han
i predikan inblandat werldsliga saker. 1754 1), blef han pa¬

stor härstädes. Domkapitlet tilldelade honom en skrapa derföre

att han i en skrifwelse angäende klockares tillsättning i Hjersäs
ej haft försyn för att tala pä Consistorii ätgärder och bruka

sidwördande utlätelser mot Consistorium;“ men han förklarade
sig ej kunna erindra sig hafwa brukat sädane uttryck. Han

431

synes hafwa warit en allwarligt from man, och torde warit
pietismen tillgifwen. Wid biskopswalet 1747 sick Tollstadius
en röst i N. Asbo härad, troligen af H., som dä war pastor

i det häradet. H. plägade hwarje är pä sin födelsedag upp¬
teckna hwad honom under ärets lopp wederfarits. För att göra

sig förtrolig med tanken pä döden hade han flera är före sin
död lätit förfärdiga sin likkista, uppsatt tillkännagifwande om

sin död o. s. w. Död 18, 1760. — Gift 1. 1 1733 i Carls¬

hamn m. Mariana Hoffgardh, d. 1750, med hwilken han
hade 3 söner och 3 döttrar. Sonen Christian Magnus
war prest och skollärare i Christianstad. Dottren Maria Eli¬

sabeth war g. m. kyrkoh. Anders Leche i Torrlösa. 2. *),
1751 m. Anna Sophia Leche, dotter af kyrkoh. Frans L.

i Torrtösa. I detta äktenskap föddes sonen Frans, som blef
auditör, g. m. Johanna Sophia Rönström.

12. Hans Peter Lorich, son af kyrkoh. Hans L. i

Fosie, föddes derstädes 22), 1712, gick i Malmö skola, blef stu¬
dent 1727, magister 1734, docens i philosophi s. d., förordna¬

des 1739 att hälla offentliga föreläsningar öfwer litteraturhi¬

storien, blef 1740 konrektor och 1744 rektor wid Malmö skola.

Hans efterträdare i denna befattning har om honom antecknat:
(War en grundlig theologus, en subtil philosophus, en beha¬

gelig predikant och en god christen.“ Han prestwigdes 18

1748, opponerade wid prestmöte 1750, blef kyrkoherde i Ousby
, 1752 och præsiderade wid prestmöte 1758, hwarefter Greifs¬
walds akademi erbjöd honom theologisk doktorswärdighet, hwil¬

ken han af blygsamhet undanbad sig. 1762 ⅓, erhöll han
transport till Hjersds, blef 1766 häradsprost och föreslogs

1779 af Lunds domkapitel till theol. doktor, men han lärer äf¬

wen dä undanbedt sig den hedren. 1790 lämnade han proste¬
tjensten och afled 2, 1798 som Senior bland Lunds stifts pre¬

sterskap. Han ihogkommes säsom en mycket hederlig och akt¬
ningswärd man med ett wördnadsbjudande utseende och sätt

att wara. Hans frän trycket utgifna likpredikan öfwer kyrkoh.

Cronholm i Glimäkra bewittnar, att han warit en renlärig
predikant. Wid prestmöte 1799 hölls ett minnestal öfwer ho¬

nom af L. P. Wählin, sedan prost i Norrhwiddinge. — Gift
1. 1740 efter 6 ärs förlofning med Elsa Maria Corvin,
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dotter af prosten Samuel Fredrik C. i Malmö; hon dog efter

6 weckors äktenskap. 2. & 1741 m. Maria Sophia Hell¬
man, dotter af prosten Nils H. i Mällby; hon dog 1744. I
detta äktenskap föddes sonen Nils, som blef krigsräd och ad¬

lad med namnet Lorichs, och dottren Elsa Maria, g. m.

prosten P. Flensburg i S. Rörum. 3. ¾ 1745 med Elisa¬
beth Psilander f. 2 1726, d. ¾g 1787, dotter af majo¬

ren Nils P. och Katrina Lönn. Af de i detta äktenskap födda
7 sönerna och 3 döttrarna dogo de flesta i barndomen. Sonen

Anders Adolf war kapten och Samuel Fredrik major

wid Wendes artilleri.
13. Peter Ludwig Kall, son af en löjtnant och född

i Grydts församling af Linköpings stift 28 1750, blef student
1767, prestwigdes 1, 1776 pä kallelse till huspredikant hos
landshöfding C. Adlerfelts enka Betty Jennings, som tillhörde

anglicanska kyrkan, blef extraord. regementspred. wid konungens
eget wärfwade regmte 1781, pastor här 1798 2, titulär prost
1811. Död ½ 1817 efter en längsamt tärande sjukdom. “En

grundelig lärdom, lyckliga ämbetsgäfwor, den ömmaste ämbets¬

förwaltning, en owanlig redlighet och fromhet i caracteren
gjorde honøm allmänt högaktad och älskad, och hans försam¬
lingar begreto honom som en fader.“ (Hjersäs kyrkobok.) I

Lunds Stiftstidning finnes ett äreminne öfwer honom infördt,
hwilket är ett non plus ultra af tomt phrasmakeri och krystadt

pathos. Det heter bland annat:“Den som ej känt den aflidne

kan tro teckningen af hans dygder wara ett inbillningsfoster.
De christendomens dygder han predikade fingo i hans
mun fördubblad styrka till efterfölid, ty han tog dem ur sitt

hjerta. De laster, mot hwilka han ifrade, blefwo i framställ¬
ningen dubbelt ryswärde. Ty främmande för hans själ woro

de en skräck för hans tanka. — — Som medborgare ägde han

den widsträckta kännedom, de lysande egenskaper, som ät större
anspräk skulle öppnat större werksamhetskrets, men hans blyg¬

samma dygd, gömd i den tysta dal, som ägde honom, kändes
blott af de lycklige han gjort, de dygdige han bildat.

Han utmärkte sig äfwen genom denna smakens förädling, som
tillhör witterhetens gyllene tidehwarf. Hans predikosätt witt¬

nar. — — Genom det sina wettets lekande skämt gaf han säll¬
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skapskretfarna lif, genom satirens udd inga fär. —

Min¬

neswärdar resas. Minneswärdar förstöras. Men wälsignelsen

utbredd pä jorden af denne den korsfäste Frälsarens sanne,
dygdige, sällsynte Lärare är en Minneswärd, som trotsande

tiden och förgängligheten, höjer sig till den allsmägtiges thron.“
—

Gift 1798 m. Johanna Katrina Modigh frän Carls¬

hamn. Barn: Ludovika. Katrina. Theodor. Chri¬
stopher.
11. Petter Samuelsson Ström, son af prosten

Samuel S. och Anna Brita Götherström, föddes i Enslöf af

Götheborgs stift 7, 1784, blef efter skolgäng i Laholm student
1801, magister 1808, prestwigd ½2 1815, huspred. hos baron

C. H. Duwall pä Sinclairsholm f. d., kgl. hofpredikant 1817,

pastor här 2 s. d., tilltr. 1818, häradsprost 2ºs 1835.
Gift “ 1836 m. Emilia Charlotta Wulff, dotter
af kamereraren Abraham W. pä Karsholm. Barn: Anna

Emilia, f. 1½ 1837. Samuel Per Emil f. 24, 1838.

Beata Charlotta f. A) 1840. Jakob Abraham f. “
26
1841. Emilia Beata f. N
/9 1843. Hans f. 119
1846.

Kyrkoherdar i Gwiinge och Gryt.
1.Niels Pedersen war pastor här 1557 och ännu
1568.

2. Peder Nielsen, den förres son, prestwigdes till
komminister härstädes ⅔, 1568, war pastor 1584, troligen till

1599. Hans hustru hette Beate Pedersdatter och deras
söner woro Claus, pastor här, och Nils, prost i Mällby.
De brukade stundom tillnamnet Qwiding efter födelseorten, som

stundom skrefs Qwidinge. Ifr. ofwan s. 322.

3. Claus Pedersen, född härstädes omkr. 1577, blef
pastor 1599. Wid biskopsvisitation 1611 befanns allt wara i
bästa skick; pastor berömmes i V.B. säsom warande i lärdom
och berömlig wandel den ypperste bland presterna i Göinge

härad. Wid visitation 1623 erhöll han ocksä fördelaktigt wits¬
ord af däwarande biskopen, och nattwardsungdomen ädagalade
IV.

28
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god kunskap. Detta sistnämnda egde deremot icke rum 1635.
Hrr Claus afled ½,„ 1642. — Gift 1601 m. Apollonia

Knutsdotler, f. 1584, d. 1), 1642, dotter af pastorn i Ri¬
seberga Knut Jönsson. Barn: Knut, blef student 1640, er¬
höll attestats i Köpenhamn 1648, hwilken sedermera godkändes
i Lund; han war student ännu 1680. Karine, g. 1. m. Pe¬

der Nielsen, 2. m. Jakob Hansen, pastorer i Winslöf. Anna,
g. m. prosten Hans Winslöf i Ousby. Birgitta, g. m. fa¬

drens efterträdare.
4. Friderich Thomessön Franek, son af ridefog¬

den Thomas Fredriksson och Karine Nielsdatter, föddes pä

Wideröra i Ottarps socken 2,, 1616. Efter fadrens död blef
modren omgift med Peder Wendelbo, som tjente wid armeen

och bodde i Helsingborg. Sonen blef dels i styffadrens hus,
dels i hederliga presthus pä landet uppfostrad “till gudfrye¬

tighed oc al erbarhed med tilbörlig disciplin.“ Wid 13 ärs
älder kom han till Sorö skola, blef 1636 student i Köpenhamn

och idkade der theologiska studier i 4 är. Derefter blef han in¬

formator hos pastorn i Jemshög Laurits Pedersen, hwilken
paa det flittigste och ydmydigste til videre promotion forschref“

honom till biskopen. Denna rekommendation hade till päföljd,
att herr Fredrik 1641 ⅔) förordnades till kollega wid Christi¬
anstads skola, hwarifrän han redan följande äret 20 sönd. e.

Trin. kallades till pastor härstädes, hwarefter han undergick
examen, prestwigdes ⅓',, samt installerades 2 sönd. i Advent 1642.

I de öfwer honom författade personalierna skildras han säsom
ett mönster af gudsfruktan, redlighet och fridsamhet, ehuru hand

som alle Adams Börn haffde sine Nævos oc schröbeligheder.“
Efter längwarig sjuklighet afled han 1, 1653 “med sä gladt

mod, som om han gätt till en dans,“ enligt hans eget uttryck,
hwarom personalierna ock berätta. — Gift 2 1643 m. före¬
trädarens dotter Birgitta Clausdotter, som ocksä blef gift
med efterträdaren. Her Fredrik efterlämnade 3 döttrar.

5. Andreas Andreæ Magleby l. Maglov, född

omkr. 1620 i Gryts socken, som fordom kallades Magleby,
prestwigdes till pastor härstädes 19), 1654. Uniformitetens in¬
förande skaffade bekymmer ät honom, sä wäl som ät mänga
gamla prester. 1683 klagades öfwer hans “nachlässighet“ i uni¬
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formitetens iakttagande; dock hade man nägot öfwerseende med
honom för hans älders skull. En klockare härstädes, som pä

juldagen warit drucken och felat pä sängen, dömdes att plikta
50 daler eller sitta pä watten och bröd 14 dagar. Samme
klockare hade sagt, att pastorn Lopponerat sig mot uniformite¬
ten och sagt, att der skulle blifwa en fanens examen för kloc¬

karen, om han lärde barnen swenska.“ Afwen hade han pä

en krog kallat pastorn “1. en gammal skälm, 2. Asmodeum, 3.

ignorant.“ Som klockaren ej kunde “probera“ sina angifwelser,
dömdes han till dryga böter. Maglov anmälde 1694, att ett

wanskapligt foster kommit till werlden der i församlingen. Det
war ett dödfödt pigebarn, för resten wälskapadt, men “for till
i panden hengde ett stycke kiött ned for panden, och det kunde
man, som de oc gjorde, löfte op. När samme stycke kiödt op¬

löftedes, dä sägs Barnets velskicket ansickt och häär pä hofve¬

det, men det oplöffte stycke kiödt war i alla mättan med sin

skickelse, som den Fontagie eller Topp i panden, som Quinde¬
kiönet till stor, som menes Zirat brukar. Gud hielpe os! Bag
til pä hufwudet war Twä smalachtig länge stycker kiödt nedh
ät ryggen, som 2 hengel (*), det och Qwindekiönet nu om

stunder ved deris hufwer icke til ringe Prydelse bruger och fö¬
rer.“ Prosten Erman, som till domkapitlet insände denna an¬

mälan, nämnde sjelf intet ord om saken. Sistnämnde är blef
Lars Quiding medhjelpare här. Wid en visitation 1697 fann

bemälde prost, att Maglow skötte sitt Ambete wärdslöst; det

hade händt att han glömt att läsa Fader wär, tills klockaren
derom päminte honom, försummat katechespredikningar och pä

söndagen efter jul predikat öfwer 3edje juldagens evangelium.
Prosten trodde att “satans rike skulle mycket nedbrytas,“ om
komministern Quiding komme bort; för nägon mißtankas skull

wille pastorn icke läta honom predika. Med anledning af pro¬

stens härom * s. ä. gjorda anmälan, bortmissiverades Qui¬
ding, men Maglov och församlingarna bädo nu att fä behälla

honom. Uti hans böneskrift härom, författad i en sorts stenstil,
förekommer följande: “Jeg ringe, ja ringeste iblant Brödrene i
Christo staar i selskapet med Barsilæo, sidder til bords med Elia
och Daniel ibland mine 6 Olieqviste, den yngste och mindste

af 2 aats styrcke, holder min broder Peder, det har hverken
28
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guld eller sölf, ved haanden, Men (Gud hielpe mig) gode ord,
en ydmyg bön. Denne bön, denne begiering, at högwyrd. och
höylærde Herrer lader endnu min ordineret kapellan herr Lars

Quiding komme och blifwe hos mig en stacket tid, ti for mig
har klocken slaget 11 och werket falder snart pä 12. O Elia,

Israels Vogn och Reisener, Doctor Mathias Steuchius, Höy¬
wyrdige Herr Biscop och Fader, I Wyrd. och Höylærde Her¬
rer Consistorialer, der acter med tiden, om Gud will, at swö¬
bes i Elie kaabe, giörer endnu gott den stund i kand och haf¬

wer tid imod mig eder ringe och gamle Broder i Herren, att

jeg nöddrefwen her och der naar den swömmende hielp, en god
Audientz“ m. m. Det pästods, att Maglow trolofwat sin hu¬
stru med Quiding, sä att hon skulle fä blifwa wid pastoratet

bibehällen. M. wille wäl förneka detta, men domkapitlet ytt¬

rade, att det war bestyrkt “af hans egen utsago och communi

fama. Huru mycket än konservationer den tiden gynnades,
tycktes detta dock wara att gä nägot för längt. Q. mäste in¬
ställa sig wid prestmötet s. d., och följande förekommer i syno¬

dalprotokollet: “Framkom Her Lars Quiding, och frägades,
hwarföre emot Consti befallning han förblifwit i Qwiinge prä¬
stegärd i Göinge härad, som in scandalum totius Ministerii
är, och huset een stor tort deraf hafwer. Swarade Hrr Qui¬

ding, han fordrade sin lön af kyrkioherden för gort arbete, och
förehölts honom det straff, som följer pä den Prästman, som
emot sin biskop och Consti befallning geenvyrdig är. Dä Hrr

Quiding begynte at bedja för sig och för honom sammaledes
det wyrdiga Synodus, sä at han här efter häller sig ifrä hu¬

set i Qwiinge och söker medh det första at komma up till Lin¬
köpings stift, hwarest för nägon tijd sedan och hafwer Cons.
honom recommenderat.“ Maglov war 1698 instämd för dom¬
kapitlet. Man förebrädde honom, att han mycket widrigt be¬

mött studeranden P. Winding, (se I. 318) som blifwit sänd

till att biträda honom; han swarade, att W. Lwisat sig nägot
autoriserad och wille wisa sitt wälde,“ men M. pämintes, att

han icke egde Ltaga sig myndighet och sättja sig emot Consi¬
storii disposition.“ Afwen förehöll domkapitlet M. ätskilliga

förseelser, säsom att han “kyrkiobönen förändrat och brukat ett
oanständigt formulär,“ uteglömt wissa böner och wälsignelsen,
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försummat att uppläsa kungliga plakater o. s. w. Han bad
om förlätelse för dessa förseelser, äfwensom för “stt upkastande

och sit watns kastande i kyrkan.“ Swen Stenwald (se II. 66)

sändes hit s. d., och domkapitlets mening war att han skulle
blifwa vice pastor med ätnjutande af halfwa inkomsterna. Detta

blef dock ej af, mähända med anledning af Blanxii i Osterslöf

intercession för Maglow, ehuru dennes scurrila beteende och
uppstudsighet mot domkapitlet synas hafwa bort framkalla strän¬

gare ätgärder mot honom. Han hade uti kyrkan engäng “sagt

sig wilja berätta en historia, icke om Alexander Magnus, utan
om sig sjelf, att han war hwarken kommen ifrän Pryssen eller

Ryssen, utan war lagligen kommen efter sal. Steenridz och

sal. Anna Cißwitz samt de förnämste socknemännens kallelse och
Kong Fredriks ordinans, men nu hade biskopen och consisto¬

rium satt honom pä halsen en capelan, som skulle hafwa half¬

wa lönen; begärade sä en offerdag, dä han wille stä ej som
en högmodig Pharisé wid altaret, utan wid dörren eller pre¬

dikstolen som en fattig publikan“ m. m. Han klagade att
Stenwald icke helsade pä honom, hwilket war “ej blott mot

Christi befallning, utan ock mot civilitatem morum.“ M. af¬
led 26s, 1700. — Hans hustru som nämnes 1660 hette Bir¬
gitta och hade säkert warit gift med hans företrädare. Se¬

dan lär han warit gift med Christina Jörgensdotter,
prestdotter frän Wisseltofta; hon lefde ännu 1715, dä kyrkoh.

Tengwal pämintes att “förnöja“ henne.
6. Michael Hagström war östgöte och son af Pe¬

ter H., hwilken Aänge och mödosamt tjenat K. M. och fäder¬

neslandet efter yttersta förmäga, allt sedan han 1655 gick ät Pä¬
land säsom korporal, och sedan blifwit löjtnant.“ H. blef 1694

kollega wid Malmö skola, prestwigdes till pastor härstädes ⅓7
1701 och dog 1 1702. Hans enka Anna Margreta Tinc¬
kel, härstammande frän pastorn i Grönby Peder Boeson T.,
blef konserverad wid kallet. H. hade sönerna Peter, borg¬

mästare i Malmö, och Niklas rädman dersammastädes.

7. Lars Tengwal, bondeson frän Westergöthland,

prestwigdes “ 1701 till komminister i Stängby och blef 11.
1703 af Kongl. Majtt utnämnd till pastor härstädes. Wid

prestmöte 1707 war han respondens. Prosten Orman klagade
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1725 att T. mycket brukade starka drycker, särdeles hränwin.
En fröken Lena Sophia Puttbus wille icke af honom emottaga

den hel. nattwarden, utan begick den i Sönnarslöf, hwilket T.

wille förhindra, pästäende att hon gjorde sä “för att göra sin

syster plaisir dermed. T. anmälde sig wilja öfwersätta Spe¬
ners förklaring öfwer den christliga läran. Domkapitlet be¬

römde hans flit att söka Guds ära och de enfaldiges under¬

wisning; dock afräddes han frän ifrägawarande arbete, eme¬
dan “Der Speneri förklaring ej finnes i alla stycken och orda¬

sätt med den rena evangeliska läran alldeles enlig;“ deremot

skulle domkapitlet gerna se, om han wille wäga nägot pä en
ny upplaga af Hunnii Epitome credendorum i swensk öf¬
wersättning. T. dog 2 1731. — Gift med företrädarens

enka A. M. Tinekel, som dog 1716 efterlämnande 8 barn.

Bland Tes barn nämnas: Michael, pastor i Lemmeströ,
Hans, rädman i Malmö, Anders, rädman i Christianstad,
Ernst, insyektor, och Anna, gift med klockaren Dahlberg i

Hjersäs.
8. Magnus Didrik Güllich, son af en Lcontre¬

feyare“ och född 1,, 1694, gick i skola i Malmö, blef student
1714, prestwigd 2 1721 till nädärsprest i Ingelstorp, emot¬

tog 1723 enahanda befattning i W. Wram och missiverades
1725 till Christianstad. Der gjorde han bekantskap med Dip¬

pels äsigter, hwilka denne sjelf derstädes utspridde, och dä G.
1728 sökte O. Herrestads pastorat, men icke fick nägon kallelse
wid walet, trodde han Dippel hafwa föranledt detta, enär han

nägon tid wistats inom nämnde pastorat. G. anhöll 19 s. d.
om biskopens kraftiga rekommendation för sig i Stockholm. 1732

4 blef han pastor härstädes. Prosten, Nolleroth intygade s.
ä., att G. Vicke allenast medelst catechismi läras drifwande i
sina kyrkor, utan ock genom ordentlige utsatte besök hus frän

hus i bäda församlingarna sökte upprätta hwad genom före¬
trädarens längliga swaghet och skröplighet hos ähörarna till
deras önskeliga tillwäxt. i Guds och wär Herras Jesu Christi

kundskap kunde wara eftersatt;“ prosten hade säsom hans granne
ofta hört detta omtalas, och wille derföre icke det äret beswära

honom med visttation. G. war riksdagsman 1740 och blef

häradsprost 2s. 1752. Han anmälde sjelf 1757, att han pä

439

Wanäs gärd döpt en trädgärdømästares barn, emedan han ef
trott sig kunna fordta att det skulle ske i kyrkan, dä friherrin¬

nan Hamilton skulle bära barnet till dopet; domkapitlet ursäk¬
tade honom för den gängen, men förmanade honom att icke

widare läta sädan lagöfwetträdelse komma sig till last. Af
ett bref frän domkapitlet till prosten Lind i Ousby sinner man
att Güllich à häradets presterskaps wägnar wid 1764 Ars prest¬

möte ingifwit ett memorial angäende seminariers inrättande

för bildandet af klockare och skolmästare, men att det icke blif¬
wit upptaget i synodalprotokollet, “säsom det ock icke tillkom¬

mer Consistorium att pälägga nägon pastør och förfamling att

inrätta nägot seminarium antingen för klockate eller skolmästare,
utan ät fädant en sak, som ankommer pä dem fjelfwa efter räd¬

plägande och öfwerläggning med hwarandra.“ G. dog i Hel¬
singborg 3, 1766. — Gift m. Helena Julius d. 2 1749,

døtter af kyrkoh. Päl I. i Gullarp. I dettø äktenskap föddes
3 söuer och 3 döttrar; af de fednare wær Wenbela Helena

g. m. postmästaren Nils Wellander i Helsingborg och Anna
Lucia m. kyrkoherden Caérs härstädes.
9. Echard Sundius, son af kyrkoh. Nils S. i
Kjellstorp, föddes °, 1727, blef student 1343, sedermera philos.

kandidat, poestwigdes 1 1752, blef pastor wid Hamilronska

regementet 1758, war nägon tid garnisonspredikant i Stral¬
sund och blef pastøt här ⅔2 1767. Död ¾ 1786. — Gift
med Ulrika Henrietta von Bornemann, med hwilken

han hade sonen Nils Ishan, th. vokt. och prøst, sist i Fjel¬

kestad.
10. Loreus Peter Caérs, son af en hanblande i

Christianstad och fövd der 2), 1731, gick i skola dersammastä¬

des, blef student 1749, prestwigd 1½ 1758, magister 1760,
prebendekomministet i Lomma 1773, dømkyrkoadjunkt och nota¬
rie i domkyrkorädet 1782. I Lunds Weckoblad omtalas stun¬

dom hans lagmans= och rädstugupredekningar, t. ex. en hällen
1787 med ämne: “Guds närwarelse pä wärt ämbetsrum; 1.

att Gud är allestädes och i all rum närwarande; 2. hwartill
Guds närwarelse dör förmä oß, nemligen att frukta hønom
pä hwad rum wi äro och besynnerliga pä wärt ämbetsrum.“
Wid prestmöte 1776 war han respondens. Domkapitlet räk¬
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nade bland hans meriter, att han flera gänger fört protokoll
wid pastoralexamen, hwilket notarien P. Nehrman icke kunde,

i anseende till sin okunnighet i latin. C. blef pastor här 17
1786 och erhöll prostetitel 1788. Dod 1), 1798. — Gift med
Anna Lucia Güllich, dotter af prosten G. härstädes.
11. Johan Samuel Trägärdh, son af prosten

Swen T. i Helsingborg, föddes der 1½ 1750, blef student

1765, magister i Greifswald 1776, prestwigd i Lund 2/,
—

1, stadskomminister och slottspred. i Malmö 1789, pastor

här 1½,, 1798, tilltr. 1799. Död 2), 1818.
12. Johan Karlsson, son af en “äkerman“ och född

i Räsa af Ostra härad i Smäland 2 1778, blef prestwigd

1806, tillf. pædagog i Grenna s. d., vik. stadskomminister i

Wexjö 1807, bataljonspred. wid Jönköpings regemente 1808,
medföljde derefter till 1814 arméen och flottan pä flera expe¬
ditioner och tjenstgjorde bäde som prest och som läkare, war

tjenstförrättande fältprost 1811, blef pastor här 1818 och L. N.
O. 1819. Död 7. 1833. — Gift m. Augusta Agrell,
d. 1826, dotter af prosten i Skatelöf, doktor Carl Magnus A.
Barn: Carl Oscar f. 1821.
13. Olof Häkansson, son af en sockenskräddare i

Hwitaby, föddes 1 1781, blef student 1801, prestwigd ¾
1807, pastor här 26, 1834, men tillträdde icke pastoratet, eme¬

dan han afled 26, 1835. — Gift 1. m. Helena Christina

Engstedt, f. 1773, d. 1814, dotter af prosten Lars E. i

Qwistofta och enka efter kyrkoh. H. M. Kemner i Gessie.
Barn: Carl Johan, kyrkoh. i Oderljunga. 2. 1815 m.

Charlotta Lovisa Engstedt, dotter af pastorsadj. Christian

E. i Borreby. Barn: Haquin Christian. Christina So¬
phia. Ulrika Sabina.

14. Bengt Norlin, bondeson frän Tofta socken och

född ½, 1787, blef student 1806, prestwigd 1, 1811, inne¬
hafware af klockarelägenheten i Lund 1822, kyrkoherde här 2),
1836, tilltr. 1837 och erhöll sedan prostetitel. Död 29, 1848.

Gift 1823 m. Abigail Sophia Schartau, f. 1789,

—

dotter af prosten Henrik S. i Lund. Barn: Katrina Maria

f. 2½. 1824. Henrik f. * 1825. Anna Mathilda f.
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71, 1828. August f. 1 1830. Henrika Sophia f. *
1832.
15. Carl Mathias Winqwist, son af tullinspek¬

toren H. Winqwist i Cimbrishamn och B. C. Dahlberg, kloc¬
karedotter frän Hjersäs, föddes i Lund * 1789, blef student

1812, prebendekomminister i Fjelie 1820,
1806, prestwigd 20

pastor i Ofraby 1' 1830, tilltr. 1832, blef titulär prost 1834,

häradsprost i Ingelstads härad 2º 1848, erhöll transp. hit
1849, tilltr. 1851. Död 18, 1854. — Gift l,, 1831 m.

Elise Katrina Battram, dotter af handlanden I. G. Batt¬
ram i Ystad och Erika Areskog. Barn: Wilhelmina Hele¬

sine, f. 22 1835.
16. Elof Ekelund, son af löjtnanten I. M. Ekelund,
föddes i Landskrona ⅓ 1803, gick i skola der, blef student
1819, prestwigd “ 1826, pastor wid skänska dragonregementet

5, 1834, vice pastor i Hällaryd 1853, pastor härstädes 27

1855, tilltr. 1857.
Gift 1. 1834 m. Anna Helena Trägärdh, d. 1849,
dotter af fältprosten Carl Gustaf T. i Oppmanna. Barn:
Carl Magnus, f. ⅔„ 1835. Anna Sophia f. 1838. 2.

1 1851 m. förra hustruns syster Carolina Sophia Trä¬

gärdh.

Kyrkoherdar i Färlöf och Strö.
1. Thure war pastor här före 1506, säsom man sinner
af eit pä kgl. geh. archivet i Köpenhamn förwaradt register
öfwer en del handlingar, hwilka reviderades pä Lundagärd 1577,

bland hwilka war ett wittnesbörd af är 1506, att en gärd i
Roelöff blifwit stadd af herr Thure, “sognepræst i Ferilde,

som derwid fätt den barcket stöfflehud.“
2. Niels Matzon nämndes som pastor här uti ett i

samma register upptaget wittnesbref af är 1519. Att med

Ferilde menas Färlöf, finner man deraf, att det säges wara

beläget i Göinge härad.
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3. Johannes Thomæ prestwigdes ’¾ 1564 till pa¬

stor

Ferrlöff och Sthrö.“
4. Aage Andersen war pastor här 1584 och 1610.
5. Olaus Martini Crop war troligen pastor här

16t5. Han blef wid höstsynoden 1642 af herr Christopher

Ulfeld anklagad “för ätskilliga oanständigheter“ och älades att
antaga en kapellan famt till honom afstä inkomsterna af huf¬

wudfodnen. Wid nästföljande synod blef han Lutesluten ur

Ministerio.“
6. Söffren Hansen Stendorf prestwigdes till pa¬

stor härstädes A 1643, blef häradsprost 1666 och dog10
7

1669. — Gift 1. m. Elsa Thomasdotter, som dog13
8
1649. Sonen Johan, f. 1648, war 1686 hofprest hos riks¬
kammarrädet Drakenhjelm och erhöll promotorial till Asmun¬

tørps pastorat. 2. m. Marna Mänsdotter, som blef gift

m. past. Iöns Joensen härstädes. En dotter blef 1687 gift

med en jägerisiskal.
7. David Arendtzön Möleusted uppgifwes hafwa
blifwit pastor här efter herr Söffren. Owißt är likwäl, huru¬

wida han nänsin warit ordinarie pastor här, ty i K. Mes re¬

solution & presterskapets beswär wid rilsdagen 1672 nämnes,

att Färlöfs pastorat i nägra är warit utan nägon wiß pastør,

till följe af de i prestwalet intresserade herrars twistigheter,
och att K. M. wille wara betänkt pä att för framtiden “häm¬

ma och betaga ett slikt procedere.“ Hrr David war troligen
dä redan pastor i Mällby; se ofwan sid. 326.

8. Jöns Joensen torde hafwa blifwit pastor 1672,
men war död i Maj 1674, dä den till pastor härstädes kallade

O. Wankif lofwade att ärligen gifwa hans enla 3 pund räg,
4 pund korn, 6 lam, 6 gäß, 2 lisp. smör, 12 dal. smt och

foder till 2 kor. Hennes namn war Marna Mänsdotter,
och hon hade förut warit gift med kyrkoh. Söffren Hansen

härstädes; hon dog 1696.
9. Oluff Nielsen Wankif, son af kyrkoh. i Wan¬

kifwa Nils Olsson, prestwigdes 29, 1668 till komminister i
Träne, erhöll s. d. och änyo 1670 kungligt prømotorial till
befordran och war i Maj 1674 af Ebbe Utfeld kallad till pa¬

stor wid “Ferle, Arritzlöf och Strö församlingar.“ Han upp¬
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gifwes hafwa dött 1687. — Gift m. Christina Clausdot¬

ter, dotter af prosten Claus Marqworsen i Träne. Barn:
Anders prost i Glimäkra. En dotter war gift med guld¬

smeden Johan Berlin i Christianstad.
10. Mathias Nubenius 1687—1711; se wid Lö¬

derup s. 84.
11. Olaus Elias Nollerod, son af kyrkoh. Eras¬

mus N. i Hör, blef student 1696, informerade sedan en son till
Magnus Stenbock och blef pä dennes kallelse ½ 1708 prest¬
wigd till hofprest, hwarjemte han under kriget tjenade som
kunskapare och skall hafwa gjort Stenbock goda tjenster, lika¬

som halfbrodren Anders Gemgæus, som blef pastor i Onestad.
1710 2, föreslogs han till pastor härstädes, utnämndes nägon

tid derefter och tillträdde pastoratet 1711. Han war dä phi¬
losophiæ kandidat. Wid prestméte 1720 war han respondens,
blef 1730 Apræpositus suarum ecclesiarum et præposito or¬

dinario suffraganeus, och 1733 häradsprost. Wid sina visi¬
tationer tyckes han hafwa funnit idel auledningar till den högsta

belätenhet. En af honom utgifwen likpredikan öfwer öfwer¬

direktören Danckwardt har nägøt lärd anstrykning. Amnet är:
Atwä för de rättfärdiga öppnade Himlar, en nädehimmel pä

jorden af gudomlig omwärdnad och en ährehimmel öfwer jor¬
den af lysande härlighet.“ Talaren wille icke undersöka Lhim¬

lahwalfwets wäsende, materia och warelfe eller deß härliga
qualiteter och egenskaper mangrant uppräkna,“ ehuru den syn¬

liga himlen är Vett undevskönt konststycke. N. dog pä som¬

maren 1736. — Gift 1711 m. Philippa Lorich, dotter af

kyrkoh. P. Lorch i Swedala och enka efter en handlande Nehr¬
man i Malmö. Barn: Anna Philippa, g. m. kyrkoh. I.

G. Weidman i Gladsax. Helena Christina, g. m. prosten

A. Ziebeth i Qwidinge.
12. Martin Solberg, son af handlanden Mathias

Johansson och Anmika Matsdotter, föddes i Stockholm 1691
och bestämdes af fadren till handelsyrket, men wisade föga fal¬

lenhet dertill, började wid 18 ärs älder att studera och blef 6

är derefter student i Upsala, hwarefter han antog en informators¬

plats i Skäne. Han prestwigdes I 1719 till tjenstgöring wid
ett Upländskt regemente, hwilket sedermera indrogs, hwarefter
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S., som dä war i Skäne, fick tjenstgöring i Wemmenhög hos
kyrkoh. Florel 1720. 1737 1, blef han pastor härstädes, tilltr.
1738. Domkapitlet begärde 1739 landshöfdingeämbetets ätgärd

för att utbekomma hans fullmagt och dertillhörande expenser.

Prosten Wankif anmälde för domkapitlet 1745, att S. utlyst
visitation pä annan tid, än den af prosten bestämda, hwilket
haft till päföljd att intet folk warit tillstädes wid prostens an¬

komst till Färlöf. Han hade tilltalat S. för hans egenmägtig¬

het, Amen säsom han plägat i andra mäl wara widrig, at han
icke stort aktat hwad man i Embetsmäl haft honom i ett och

annat att säga, sä ock i detta,“ utbad prosten sig =Högw. Her
Biskopens och M. V. Consti höggunstiga assistence till att fä

njuta sin myndighet i sin syßla sig till godo.“ S. afled 2,
1752. — Gift 1721 med Christina Florel, prestdotter frän

Wemmenhög. Af deras 8 barn lefde 2 söner och 4 döttrar

efter fadren. En af de sednare war gift med kyrkoh. I. Ra¬

melius i O. Lyngby.
13. Mathias Seldener, son af handlanden Lutgien

S. och Elis. Soph. Häkansdotter föddes i Carlshamn ¾ 1719,
blef student 1734, magister 1741, prestwigd 2, 1742 till tjenst¬

göring i Jemshög, rektor wid Ystads skola 19, 1746 och in¬
stallerad i denna befattning af Biskop Benzelius, som oppone¬
frade wid en disputationsakt wid samma tillfälle, hwartill S.

utgifwit theser. Dä prosten Güllich hällit prestwal härstädes
1752, begärde fröken Ridderschantz pä Araslöf och direktör
Danckwardt, att walakten mäkte uppsändas till Araslöf till

deras underskrift, hwilket ocksä skedde. Men som nämnde gärd
icke stod främst, utan sist i längden och bemälda fröken icke

nämndes för herrskap till Araslöfs gärd och gods, och dä intet

hemmantal war utsatt för Torsebro, sä nekade fröken R. och

direktören att underskrifwa akten i deß närwarande skick och

fordrade att den skulle omskrifwas. Prosten inwände att tiden
ej tillät det och att intet papper war till hands, men direktören
lofwade att genast sända en skrifware och tillräckligt pappers¬

förräd. Dä prosten dröjt en stund, men ingen skrifware eller
papper afhörts, reste han sin wäg utan underskrifter, enligt
hans anmälan ⅔, s. d. Walakten blef utan betydenhet, enär
S. utom förslag utnämndes till pastor härstädes 1 1753.
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Fältmarschalken Stael von Holstein begärde 1762 patronrätt
till Färlöfs kyrka, anförande bland andra skäl att Araslöfs

gärd fordom haft en egen kyrka och patronrätt till densamma.
Domkapitlet yttrade härom, att detta skäl ingalunda war gil¬

tigt, enär en patronus icke kunde pä grund deraf, att han lätit
en kyrka förfalla, pretendera jus till en annan. Seldener war

utsedd till vice præses wid prestmöte 1766, men mäste fungera

säsom ordinarie præses, med anledning af inträffadt sjukdoms¬
förfall för prosten Barfoth i Gudmuntorp. S. blef derefter

hedrad med prostetitel. Han har utgifwit ett “fägnegwad“ öf¬
wer Adolph Fredriks och Lowisa Ulrikas Phögsthugneliga krö¬
ning,“ äfwensom ett minnestal och en likpredikan. Talet är

temligen enkelt, men predikan mera lärd och konstlad. Amnet
är “Guds barns lif och död. Det heter bland annat: “Hu¬
ruwida lifwet och isynnerhet ett längt lif är nägot wärkeligt
och sannskylligt godt, är en fräga, som med eftertanka bör be¬

swaras. I och för sig sjælf och utan afseende pä nägot annat
är wäl det naturliga lifwet icke nägot moraliskt godt, utan ett

prof af sjelfwa deß upphofsmans gudomliga allmagt“
men anwändes det rätt, sä att andelig och ewinnerlig lycksa¬
lighet befordras, sä är det en nädegäfwa o. s. w. S. afled

1769.— Gift ¾ 1753 m. Christensa Morsing, dotter
af handlanden Thomas M. i Ystad. Deras barn woro Tho¬

mas och Ebbe Lutgien, som dogo före fadren, samt So¬

phia Elisabeth och Anna Margreta. Enkan blef konser¬
verad wid pastoratet.
14. Lars Carlsson Malmström, son af inspektoren
wid Andrarums alunbruk Carl M., föddes derstädes, blef stu¬

dent 1748, magister 1757, prestwigd ⅓½, s. d. till tjenstgöring
i Borreby, docens i philos. fakulteten 1762, rektor wid Ystads

skola +, 1767, pastor härstädes “, 1770, häradsprost 1790
och lämnade sistnämnde befattning 1808. Han utgaf ett par
disputationer och en likpredikan. Död ⅔ 1811. — Gift m.

företrädarens enka C. Morsing, som dog 1804 wid 73 ärs
älder.
15. Johan Chrysander, son af prosten i Carlstorp
af Wexjö stift I. Chrysander och Rebecka Barckman, föddes i

Kulltorp af samma stift Y 1781, blef student i Upsala 1802
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och i Lund 1805, prestwigd i Wexjö 1 1807, pastor härstä¬

des ' 1812, respondens wid prestmöte 1814. Död 18, 1831.
—

Gift 1812 m. Johanna Katrina von Essen, f. 1795,

dotter af kaptenen wid Calmare ramte Axel von E. och Katr.

Soph. Floren. Barn: Carl Axel f. 1815, d. som student.

August Theodor f. 1817. Ulrika Sophia Amalia f.
1819; g. m. baron Schwerin.
16. Jonas Christian Tharsell, son af kommini¬

stern Peter T. och Christina Fallander, föddes i Höreda af
Linköpings stift 29, 1799, genomgick Eksjö skola och Linköpings
gymnasium, blef student i Upsala 1818, magister dersammastä¬
des 1824, prestwigd i Linköping 29), 1825, theol. kand. i Up¬

sala 1828, vikar. apologist i Linköping 1830, pastor wid skänska
hufarregementet s. d., vikar. philos. lektor i Linköping 1830—31,

pastor här lj. 1834, tilltr. s. ä. och erhöll prostetitel 1840.

Gift ¾ 1832 med Katrina Maria Tryggdahl, dot¬
ter af häradshöfding Gabriel T. Barn: Hedwig Christina

f. 2, 1834. Amalia Dorothea f. ¾ 1836. Laura Ma¬
thilda f. 27 1838. Katrina Lowisa f. 1 1840. Chri¬

stian Theodor f. “. 1842. Gustawa Wilhelmina f.
7, 1843. Edla Ivsephina f. 1 1845. Ingeborg

Gabriella f. 21 1849.
Skrifter: se Lunds stifts Matrikel 1854.

Kyrkoherdar i Araslöf.
Denna socken utgjorde ensam ett pastorat tills mot slutet

af 1500=talet, dä den förenades med Nosaby. Enligt kgl. br.
24), 1614 borde “Nosaby kyrka och socken afskaffas och Ahres¬

löf blifwa annex till en capellan i staden“ (Christianstad).

Detta blef 1625 i sä mätto ändradt, att Nosaby kyrka bibe¬

hölls, men Araslöf skulle förswinna. Enligt kgl. resol. 17
1632 skulle Araslöfs socken sammansläs med Färlöf wid nästa
ledighet, men 1640 war fräga huruwida den skulle förenas

med Färlöf eller med Wä. Det förra önskades ej af socknens

inwänare, och 1643 synes den hafwa tillhört Wä, men seder¬
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mera blef den lagd till Färlöfs pastorat, och O. Wankif näm¬

nes 1674 säsom kallad till pastor i Färlöf, Araslöf och Strö.

Förmodligen predikades dä ännu i Araslöfs kyrka, hwilket
deremot säkert hade upphört 1707, dä generalmajoren Skytte

begärde att fä anwända stenen af densamma till reparation af

Räbelöfs kyrka.
1.

Jens Bing erhöll 1531 ärkebiskop Ake Sparres

fullmagt pä 'Aluerslöff kircke udi Giödingherred.“ Han före¬
kommer ock 1548.

2. Laurentius Petri prestwigdes ⅔ 1564 till pastor

ecclesiæ Aritzlöff.
3. Johannes Tordssonn prestwigdes 7 1573 till

pastor eccles. Aritzlöff in territorio Gothico.
4. Michael Jacobi förekommer 1584 som ’Aruas¬

loviensis pastor,“ enl. en hyllningsfullmagt för Göinge härad.

5. Niels Michelsen war 1600—1613 pastor i Aras¬

löf och Nosaby samt prost i Willands härad; se wid Hel¬
singborg III. 335.
6. Hans

Bang synes hafwa bliswit pastor här 1613.

Han nämnes säsom egare till en gärd i Wä.

7. Zacharias Jensen borde enligt kgl. bref. 1
1615 till biskopen i Lund befordras till annat pastorat frän
(Nosseby och Aridtzlöff.“ Han torde hafwa blifwit pastor i

Mörrum.

8. Peder Ollssönn war 1618 pastor i Araslöf. Wid
biskopsvisitation s. d. befanns tillständet i församlingen däligt;
ungdomens underwisning war försummad; en djekne, som ut¬

skickades frän skolan i Christianstad, behöfde sjelf lära och dugde

ej att lära andra. Pastor höll wid samma tillfälle den nog
träkig“ predikan om Pauli omwändelse, samt befanns lefwa i

oenighet med socknefolket. Slottsherren Matte Juel skref ⅔2
1634 till Ivar Wind, att herr Peder i Araslöf icke kunde er¬
lägga den ätagna afgiften för kyrkotionden, emedan tionden

minskats derigenom att Christopher Ulfeld anlagt en sätesgärd,
nhuor hand selff holder auffl.“ Sednare sinnes herr Peder
icke omnämnd, men torde hafwa lefwat till 1640.

——

