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It: JWorfiM

GLYSISVALLU R
tljet är

Helsungalands: Inrßors
IHärfttoäröiciljetrr.

ÎHeô liörmäle
af

Tit: I. cm Äprfor t gemen, tferay förfta bpgnab, form, Jntctg= 
ttingar p. p. p.

II: Öm Söetäten od) sHuihttngar t Ät)rforne.
III: Qnt dlprfogarbar, od) ftoab tfer ftnneS.
IV. Qm Älacfor, fläpning od) ilftngtttng.
V. Qm Äprtofdrbdrgen pd) tueras Jnbehttngav.

VI. Qm sJ)refta=23of)l od) ©tourner.
VII. Qm tften CsItrtfteltga SäranS fcrfta fitfomft.

VIII. Qm Hidffa od) sUtdfofldber.
IX. Cnt Qrba=Stfta pa alt ff)et fom finîtes uti Äprfone od) nam= 

ned ; meb Btfogab uttpbntng.
X. Ilti fmab orbiting jfprforne f)dr i Sanbet od) uti tfetta 

mdrcfet, införaé mdnbe;
3dmte

Supplementum t\Uv CilfaLi
af tfetta förendmba; dftoen ioib flutet af en Ijmar ©ocht, 

förtediting af några ^eberbsUtdn febba i ©ocfnen.

Bamlaö
af

01: loh: Broman

Valesheim.



Cafaubon: in Exercit: XVI: Cap: 43; ad Annal: Baron:
»Multa nomina antiqvæ Superstitionis, multi ritus et ceremo- 

»niæ retentæ: Sed pia adhibita interpretatione, omnia in melius 
»ver fa.

tl)ct år:
?0tcuig itciutn BcMKch an, ocfy mange garnie feber,
Ämt af et maefert brui, uitçbab mal titcb lieber.

* *

M: Tull: Cicero in Epift: ad CceIarem 
»Ego, qvæ monumenti ratio, nomine ipfo admoneor, nempe, 

» ad Menwriam magis Spectare pofteritatis, qvam ad præfentis 
»temporis gratiam.

tljet ät:
3Kcb 9JUttcê*5Râïrfeu nul iag [iclfma faîcit nämna 
gaft tfic ju icfc ntt, boef mer framtiben [agita.

* ♦

Gv: Saldenus de Lib: ufu et abufu.
Pro captu Lectoris habent fua fata Libellé

Et qvod Scire grave est, carpere cuiqve Ieve est.

fl) et är.
£f)ct fiat ait pâ cit gob uttçbarc.



I. N. I.

JTörmäU.

Uti R örra Rlodur af Glysisvallur. Tit: Y: nimbes meb fä orb tlje 
Iyii' i ^elêmtgnlanb tut ftaenbe Âprfor, fand ïit: IL ©odnernaê beltttttg 
i gemen, jäntmäl tut maranbe fprofterier, odj Pastorater, etc. ÏRcu ente= 
bait tt)en SDeIett eitbaft inefjälla ntattbe tl)et font attgid Sta b ente, @od= 
ttente od) Séante; tuen intet Äprforne; od) man febermera £>aft en ef= 
terljåmtuing, Ij är od) tt)civ, af igenfunbna paper om âpelênnga Äprfoneö 
beffaffenljet; (jmilfa, til utmartes formen, uti trä affftmta, more mål 
aftagna, men till ftörfte beten omfctnna uti IRpffa branbett, 1721; ttjet 
jäntmäl Doct: O. Celsius fan mitna; RörtBcttffnl pä t Ij et efterfomatt= 
bett må Ijafroa unberråttetfe om ,ftprforttas beffaffent)et, fä mpfet jag 
Ijar !unnat ftntta ; emebatt tlje, font alt annat unber folene, åro Oinroap= 
lingar unberfaftaba; marba f)är fortelü. <§elsungelanPs 'Kprbooo mårb- 
måtPigbeter nptecfttabe, fä mpfet giörligit är, t brtft, ide allenaft af 
mina fantlabe od) nu upbränba gamla Brefmer; utan ännu mera af 
garni, Ijanblingar, fom ganffa ftor t)är t Sanbets Äprfor mara mättbe, 
emePan många inom IanPs åro fonPerrifna od) upbrånPa; många 
utom IanPs forPa, Pels til Bom meP 2lrcf>ieb: Joh: Magno, år 
1527; Pels af påfwens legat Marino, 1465; SHånga åro bomna 
til Olivœ Klofier ; många til Danmarclc, många til Pomern, ïTïe- 
belburg, etc. Viav tl;e fråmanPe rcoro l>år råPanPe; ©äfom Joh: 
Th: Buræus, Meffenius, Bazius, Spegel, odj flere märe ftore Anti- 
q var i er meb flagatt tilfänna gifma. £>d) e^urumäl ingen tmifmel mara 
mättbe, ft)et ju Äptfonta t pelstutgalattb, äfmen font anorftäbeé, l)aft 
fina dypticha eller Rörledningar, pä tl)em fom marit Äprfané Rörftän= 
bare, ocl) Ijroab uti tl)eraö fiber märfmärbigt marit; Basnagfius] uti 
fin Äprf: Hilf: förmäler tljet fäbaitt mar Brufeligit uti Egefippi tiber, 
font lefbe mib flutet af Seculo 2:a°; @ä finttaS bod fä Äprfoböder, 
l)är i lanbct, fom ttägott efterrättelfe gifma om gamla ItanbIittgar; tp 
f)ar man måft famla, fom man funnat, odj utaf gamla Brefmer upföft 
JC p rf o E) erb er xt a S ttamtt, meb annat mera, fom mib fymarje Rlprfo ftnneë 
mara anfört, Brufanbeé famma orb fom mär ftore od) flare l’lrdfieb: 
Doct: Spegel, uti fin Äprf: Hist: IL SDelê Röret: (Dm jag funnit 
ftaPe fiörre efterrättelfe, tå fhille jag giårna l>aft moPan ofpatP til 
at tttfårPa tl>etta roårbet båPe båttre ocf> ruiPloftigare, men 

2lf gamalt laga nytt, od) Iius ur morbret fora 
år en befiuårlig bonft, fom gifroer nog at giôra.

Sod för än Ijmar od) en Rtprfas märfroärbigfjeter marba ffärffilta 
Ij är anförba, äro i gemen föregäenbe Tit: upfatte.



Tit: I:

om

-ficlêungaïanbê Âçrïot i gerne«.

§ 1*

Slil Upsala (Stifte; font t långa fiber, alt ifrå Âitng Carl VIU 
SRegemente, tå Stephanus, ifrå Corbejæ Älöffer, fief TafwcnS Alexan- 
dri IIIf fulntadft o cl) wigba fapan, jämte SBoten Carla-Knap tallab, 
A. Ch: 1135, at ftura Äprfowäfenbet; 3(r<f>ieBifîopg Stifte; fåfom tl>ot 
enbafta nti Swea oct) ('»H ött) a Sliifen ; är, worbet £>ebrabt, h) b er oef) tïjetta 
gamla tpelsungalanb; i anfeenbe til Ecclesiastiqven; I)wilfet Ianb, i 
forna fiber, ftrâft fig ganffa wiba, igenom AIiebelpab, 'Kngurmanlanb, 
SSdfter= odj Hiorr=SBotn, til Uleå=träff; men nu inffrdnft om tl)e Mietr 
od) Meör, font uti §örre SDelenS Tit: II: nämba ftå; äger nu för tiben 
35: ft: Äprfor, förutan Capell, 1: ft: i Äårböle, til fverla @ccf’n; 2: ft 
i SKogftab ©oefn, Slrnön oct) SBärgön, od) 3 ft: til Hudicksvalls Paflo- 
rat, Agon oct) Boldsön, etc. äpwilfa fprfor i flfefja fiber äro belabe 
uti 24: ft: Paftorater; men längre tilbafa allenaft uti 9: ft: od) ännu 
tilbata längre enbaft uti 3= .punbariö= ApIfeS= ell 9Rober=Äprfor; ti) 
fom Sanbet tlfetta war tå bclabt uti 3 belar, näml. Ala el. Alora, 
Sundhede od) Nordanstig; @å t)abe oct en f)War bel fina SDiobcrfprfo, 
näml. Ala i Tröttö, Sundhede i .f)ög ©ocfit, od) Nordanstig, Sätten= 
balS Äprfo; hpwilfet BIef utmärft meb twäne ruttba ftenar, fåfom SOto= 
berö eller qmino=33röft, en å Ijwartljera ftbone om Sprfo boren; el)uru= 
wäl fåbane ftenar ftmtaS oct fatte mara uti flera fprfor, od) på anbra 
ftällen, fåfom uti öftra gafweln i SKogftab, på föbra wäggene i SBoIbnäS, 
etc. etc. DKett på 1)wab tjb, af l^natlfom, til bmilfertS äreminc, etc. 
tl)ejja Sprfor äro upBpgba, påötta, inwigba, etc. tfjet är fmårt at mift 
berätta, i fi)ner£)et om tl)e älbre; boet få mpfet möjeli wara fan, är 
fåbant anmärft wib t) war je SprfoS befîrifning.



(pmab tiben angår, är et ofelbart, at l)är t lanbet uti lieben= 
bomen (aftoa marit många ædiculæ patentes, eller pertufa compita; 
fåfom Perfms ti) em nämner; ffjet är, fmå open Xorn, på mij;a (tälten, 
pmarejt Socfn=folfet giert fin offer; Inotlfa febermera när Gfiriftenbomett 
tttfont, uti Äeyfar Constantini Magni fiber, Secul: III. o cl) febermera 
uti Caroli Magni regemente, Secul: VIII; äro bel§ i grunb neber= 
brutna, bels i fyrfor bytta ; Mfext några mipa åratal anföra, t^et är nog 
fmårt, i ft)itnerl)et om tlje älfta. Sten tfiet är mift, at tpefja åpelSitttga= 
IanbS ityrfor, font f()e nu ftå, äro af oljfa ålber, ocf 2, 3 od) flera re= 
for, efter Iianbena, påbygba, ffötta od) utmibgaba, f) mitten ålber, i att= 
feenbe til ffötniitgarna, äfmett Eprlortta emellan, merenbelS fan röttaS af 
ftenarnaS fterlef uti murante, ti) ju älbre, ju (torre ; Eufebius uti Hfist.] 
Efccles.] lib: 8. Cap. i. berättar tfiet A: C: 200, ntåfte Äyrforna ut= 
rt)maS för folfetS myfenl)et (full.

§: 3.
Dlt folfet i Socfnen ffulle Äyrfo bygga, fl)et är flart af många 

gamla Sagar od) förorbttingar. 3ag införer ailenaft pmab font Meffe- 
nius ffrifmer om Ragvald Ingemunds förorbning; Upfala A. C. 
1481. at (ettan folfet fått låf at bygga FyrFo, tïola tl;e fantan- 
fFott od> arbete giöra, efter broars ocb ens ore od) ovtug ; forfu= 
mar någon 1. 2 el. 3 bagen, bote 4 pemngar for l)Wßt bag, od) 
fulgiore åntå Ijla fult arbete; år l)an motftråfxoig od) Fomme åntå 
intet fram, bote 3 rnfarF] od) fovbtttbes SaFramentet. Slf Reifing: 
Sag: Äyrf: 25. 4: Cap: är od) tl)et funnogt, at 30 bonber, ja, od) min= 
bre STïantal, ^afxva bygt KyrFiu. Socf ntåfte man giöra ätffilnab 
emellan ^ttnbaris KyrFu, font IfeIa äpärabet ffulle bygga; od) Solfta 
ATyrfu, font 40. 50. el. GO Sonber upfatte. Hiu för tiben bygger en 
tjwar AÖrfamlittg fina Äyrfo, tl)en famttta lagar od) förbättrar, ärl)åKatt= 
beS en ell flera Collecter, anten utaf fela Hiifet, eller enbaft in om 
(Stiftet, til fjiäly ocl) unberftöb.

§: 4.
Hiumet til Atyrfan I) a t merenbelS marit utmalbt på tpe ftällen, 

Ijmareft folfet tilförenbe t) af t fina Alh, Harg, Haugr, Hoff, Slttepögar, 
Slfp= el. SBiorf=Imtbar, Dfferftälle, ©illen; Såfom uti Åörra Àlocfeu Tit: 
V. förmält är; (filer od) febermera i '(Vifmiffa tiber, Ijmareft någon be-- 
fynerlig bånbelfe utmärft Hiumet ; fåfom fägnett pär är om ijorfa KyrFa,



at tljen bief Bpgber tpå tl)et runt, Ijmareft Dîingett fôll ntur ïjâfteng fmaitn 
font Blacke Tattes älfte ©oit, tmbe bunbit pet fin Imft, när Iqan refte 
ifrån fin faberê fprfo i Hög ©oefn, mifflpnter fl) et af, at Broberne Iqaud 
intet loântabe Iqanê anîomft til tueras gubêtiânft, Bebprabe at Iqmareft 
Gingen ffnUc neberfalla tlqar fïulle Iqan egna fprfo Bpgga ; ïqmilfet fïebbe 
ftra.r fober ont ftpriêfunb, it)är Iqatt förbe neber, men font ftrar up igen, 
tå fjäften fig ffafabe, få at Diingeu föll neber, 11) er nu fprfatt [tår, od) 
tf)erföre fallabed Forffa af fotfjen elfer ftrömen. ,punt nteb tlpenna feig= 
nen mara månbe; met man intet full mift at Berätta; DJien tfjet är ofel= 
Bart, at ätt i bag ftår Äprfatt timma mib ftrömen, od) falïaê Forffa; 
uti börett fitter en ftor järn=ring meb inhuggna Diunor ; Iqmilfeu Doct: 
O. Rudbeck infört uti Attlant: Tom: III. fol: 23 ; DJien netto aftagen 
od) läfen af Doct: O. Celfms, 1726. Dlfmen Befmller än i bag et Iqögt 
Bärg, od) tl)är mib Itgganbe ffog od) ägor, namnet af Blacke; fåfom 
BracBsås, lålaclsåobobavne, etc. etc. Dlt od) rudera til fprfo, fittttaö 
mib Söäftanåfer i fpög ©od'n, Iqmareft Tatte Blackes faber fäjes l)afma 
Bobt; tt)et är od) mift; äfmen font på mång rum, i anbra ©oefnar, mib 
mägar, fiöar, Dlfpar= od) DJiorf=Iunbar. S Hqeffe npare bagar, äro fpr= 
forna npBpgba på tlqe runt, font Bpggarene funnit mara ffje Beqmätttli= 
gafte, iefe få enfanerl. mitt i ©taben eller ©ocfneu, tfjet Ijfrnäl förr ffebt, 
l)mar af orbfpråfet lpber, at Kprt'an trtåfle ftå mit i bpu.

[Suppiementum:] fpå fl)et man od) met finna nuitct l)mareft fl)e förft 
i forna fiber fontmo at Bpgga Äprfor, få gifmer orbet Muqzvqlov, 
Martyrium äfmen f)Oé Latinerna, tt)et tilfänna ; Iqmilfet ide allenaft ta= 
ge§ för Dlltare, Inoar mtber DJiattprernad böba froppar, affa od) Been är 
lagbe; utan od) Iqela (qufet, templet eller fprfan fallabeö Martyrium, 
Iqmareft ttqen på fåbaitt rum upBpgbeö; fåfom Jof: Scaliger ad Chron: 
Eufeb: Jacob Gothofredus in Cod: Theod: ad Tit: XVII: de Se- 
pulch: od) månge flere intpga. Difmen mäl fallabeé od) tfqet templet 
Martyrium font mar npbpgt til någre Ma[r]tyrers Dire=Iitine, faft äit 
% intet moro Begrafne på ffqet ftället; Iqmar om Walaffridus] Strabo, 
de [exordiis & inerementis] RferumJ Efcclesiafticarum] Cap: 6. 
Qvenstedt de Antiqv: Ecclef: Cap: IX. N: 1. §: 6. = od) flere Be= 
rätta. SDocf är fåbant f)är i lanbet intet ffebt; maranbeé lifmäl mpefet 
at unbra på, fnttu på fomlig ftälleit fprfcrne mara anlagba od) Bpgba 
på nog oBeqmämlig runt, v. g. i Niutånger; Järlsö.

§: 5.
Formen eller ©ättet at Bpgga, Berätteé fuller af någrom Iqafma 

marit TItmbt, eller Circul-mib; af orfaf, at emebait folfet i Iqebeitbomen
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war want at fa ftd wib tperaS offrante, på tperaS gifte net) ting, etc. 
(Så pafwa tpe febermeta Bepållit famma maner at Bpgga, ntan at för= 
arga tpen gemena pnpenem; ti) fäjeS net fprfa af Circulo, net) Sngar= 
ben Uiingmur ; fc Tit: III: nm taring: sPrnf f)år utaf wifar net) P. 
Dikman, uti fin Jtfprcfie] Jpfanbtingar] pag: 30. af Solna Jtprfn wib 
Stncfpnlm net) af ft)et fnftel. Monument fnm ©ref Magnus Gabr: de 
la Gardie uprätta låtit, A. C. 1664.

Seen få finnaS tpe ålfta Jtprfnr t;är t JpelSungalanb tefe få wara 
Bpgba, utan wib Bnrjan SyvFanta, efter afguba 'Itttarens Form, fäm= 
mal lt)e pngftaS fernämfta i gamla Upfala; f)war nm ware Antiqva- 
rier nfwer ung ffrifwa; Snef funna fattas 'KtinPa i anfeenbe tit proalf= 
wen net) tf) era S SnwarteS Ipnbe. .pafwa tjfwål febermera, net) efter pan= 
ben, Blifwit långa, anten tperföre, at tpe ffutte Båra Ijfnetfe af Noæ 
sKrtf, af Stepp, af Ijf=Kftn, etc. pwar wib gnrfamlingen IjfnaS ; jåjnm 
Voffius menar; Etym: pag: 66. Carol, du Frefne Gloff: pag: 810. 
Stler at tpe efter pattbetta årn påBpgba, 1. 2. 3 el. 4. gånger; fe §. 2. 
ntäft pa långben; få på Brebbene; CStter at Iije ftå ffutte i råtta Sol= 
fftfte, tpet år, i öfter net) wåfter; etc. tpet fatt altfaman ginra ett. Spet 
år wift, at mercnbetS alta Jtprfnr pär i erten årn påBpgba; åfwett, at 
ju gamtare fprfa, ju mera Bnjer fig offre gafweln i Silber, ndj tpen 
wåftre, i sJcnrr; SRen nm fåbant fnebanbe, nrfafaS af fielfwa jnrbenS 
Magnet-wribaube; etter at Compaffens utwifanbe få warit, när fprfatt 
BpgbeS ; tper nm wnre rnpfet at ffrifwa. SjfaIebeS är nd) tpet funnngt, 
at mäft alla fprfnr ärn afbelabe nti Wapen el. WåFn=pus; pwilfe ftå 
wib Snbra wäggene; pwareft ncf fenftren förr alla öpen warit; uti 
JtprfanS tfJanFevum, tit Snber nd) sJinrr, nm ftnra gången; uti Cpo= 
vet, etter inffränfta rumet, fnm alleftäbeS wetar öfter ut; nd) nti SaFev= 
fhgan, fnm i fnrtta bagar warit wib nftra gafweln; men nn mäft wib 

sJinrra wäggene; pwilfet alt utfnrl. är anmärft wib Ijwarje JtprfnS JBe= 
ffrifning. Sipe fnm mena tpet Jong=Gpnren nti wåra Jtprfnr, ärn Bpgba 
Öfter ut, nd) at fnlfet wib ©ubStiänftenS filrättanbe wåttber fig öfter 
ut, at fålebeS efterfölja gami. Tefb nd) SubarnaS febwänjn, nti Seru= 
falentS Siempet; tpe finna fig icfe färbeteS rätt; tp Sanctum Sancto
rum, eller Jpng=Gljnret i Salomons Jtprfa, wetabc wäfter ut; nd) när 
Subarne ginrbe fina böner, wänbe tpe fig altib åt Serufalem, å proab 
fibn tpe pälft wara månbe; pwilfet är at läfa af Rabbinernas ffrifter, 
nd) tperaS Bncfer fnm nm Jtprfnr ffrifwa, fåfnm Hofpinianus, Cafalius, 
Calvör, Dapper, Durantius, etc. Herman Witfius, lib: III. Ægypt: 
Cap: X. §. 17. Vitruvius, lib: IV. Cap: 4. Villalpandus, nd) flere, 
fnm af P. Zornio warba upräfnabe, Bibi: Antiq: Tom: I. Part: XI.
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p: 1004; tl)e ffrifttm mpfet om tlput Symmetria eller Dftoerenftcimelfe 
font är emellan Salomons Stempel, od) attbrci fprfor, font bpgba ftnttaS 
uti annor Ianb ; lpoilfet ocf til en ftor bel fannaê om ^elêinga ïprforne, 
bocf uti all ting mpfet minbre; od) faft fâmre. 9Jîen Inoarfbre wäre 
toänba äro, i anfeenbe til pog Gfmret, öfter ut, är fïebt belê perfore at 
folenê IiuS ma falla tf)är in; belê at fomma i ljug, od) toänba anfid)= 
tet, e.mot tMttfärbigfpteneé ©ol; belê at påminna fig bomen od) up= 
ftänbelfen ; meb mera, fom Doct: Mayer, od) flere Theologi t)är af för= 
ftå låta.

[Suppiementum:] 5Slngdenbe än itu totbare Formen af Äprforne, få mar 
utom lanbs font I)är, tlput åtfftllig; Leo Allatius, fom mpcfet berönteS, 
förer all fätten uti 5: Claffer; ttäml. moro Äprforne:

1: TQuXXwzå f. K(»Xvv()oo>ru [o: KvfavÖQwia] f. Hohtna ; lat: 
Templa rotunda, Sv: Mfuitba; @petéad)tiga ; Sornfatta, etc.

2. Kauaoonå. Sv: Sånglagba od) Ipoelfba ifrån mäggebannen 
ljögft mit uppå, fåfom ljus meb fropåfar.

3: IravQWTÙ, Sv: Äorjjf prior; Ipoilfa i Rom ntäft brufabeö; men 
l)är i lanbet gattffa få; fåfom af ttp'raê afrituing wib fpoarje ©ocftt är 
at finna.

4. /loo/uxa, Sv: gprljörniga, ftörre eller minbre; boet bägge lång= 
mäggorne äro Ijfa, od) bägge gaflarne el:r tmärrmäggerne Ijfa emot Ipoar 
anbra.

5. Mixta, Sv: fpå åtfftllig fätt, i fpnerfjet påöfta; fpoilfet äfrneu 
mäl l)är i lanbet mifar, i fpnerfjet uti Söderala, Norala, gorfa, SBoIb= 
näé, 5Illfta; etc.

Sfnoab äljeft ftelftoa Slfbelningarne itt uti fprforne angå ntåttbe, fa 
befinneé at tf>e Ipifioa marit fåbatta, näntl.

1? ©iorbe uti 2: rum, ttäml. 1: mar ßrjpa, lat: Chorus; Sveo 
Got: Lbor; fpoareft sPrdfterne od) Choralifterne Ipibe tfjeraë rum; tp 
fallabeS tlp't od) Presbyterimn äfrneu Sa[n]ctuarium; fe Tit: IX: 
Chor.

2: Naov, lat: Gremium; Aula; Atrium laicorum; vid j. C. 
Sviceri Theff: Ecclef: Tom: II.

©ebermera tilbpgbeä flera rum, A. C. 500, od) tip följanbe tjber; 
Uiäml. 1. vnaiHyiov, lat: area poenitentialis, Ipoareft Iloooxhhovitc, 
lat: deflentes; ntäfte ftå; Ipoilfet runt bief bpgt od) förorbnat på miff 
ftällen; i fpnerlpt 4: ft: fåfom af många ffrifter är at fe; Ipoilfet jag 
metat utförl. berätta ocf) I)är Tit: IX: unber orbet PUcbte=Slum; 
piicpto-Pall, införa på ffp't matt må förttima Ipoab fåbatt runt b)aftoa
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at ittebära, fout än t bag finnes »ara betalten uti femliga förfor l)är 
i Sanbet, v. g. Solbttäé, etc.

2. JlounvXaiov, UooD vodv1 /Iooraov1 lat: Veltibulum ; Sv: ^ov= 
Im s, Wapn cl. Wocftubms ; fe Tit: IX: Wapnbus. IfmIfet fallabeö 
od) Gr: NdoDg'4, Lat: Ferula; emeban ft) et »av längre utbpgbt, äit 
brebare; fåfom en etter anar orbet förflarar; eburumäl bär om ftribige 
meningar finnaé; fåfom Morinus de Narthice, lib: YL Cap: 1: »ib 
Ipanbena gifwer. Äan ^anba ; efter min gifming; at font Nagi/rjE Be= 
märfer Ferula Sv: 5åvla; ©å t)abe tf)etta rumet baft namnet af tbe 
Verlor, fåppar, Stafrav, gaflar, etc. bwilfe i forna tjber, äf»en bär 
i Ianbet än i bag, äro ocb »arba fatte, uti tbetta förebufet, när ©ttbbar 
od) gamalt fotf in uti fprfon gå månbe; tberföre îatlaê tbe än i bag 
Wapnfms; fe Tit: IX: eburuwäl tbejpi bu® til Formen äf»en bär 
finttaê »ara längre än brebare.

3. Naov, lat: Gremium; Navis, Aula Laicorum, »ar ftp'fan 
utom ©!raufet, fom belabeS uti 22t Ilium; få at Slianfolfen fftlbes 
ifrån Qwtnfolfen; tip' förre ä fobre eller bögre banbene, tl)e feirare til 
norr ocb wänfter; fåfom öfmer alt än brufel. är Ipir i Sanbsftpforne, 
ocb gängfe »ar A. C. 280. b'oilfet Nazianz : Ambrofius, Auguftinus 
lib: III: de Cjivitate] D[ei] Cap: 28. od) lib: XXII. Cap: 8, od) flere 
»itna; gifmanbes Chryfoftomus, Homil: LXIV: orfafen före at ftp» 
meb måtte ögonens ffabeliga begärelfer företagas ; Blifmanbe för famma 
orfaf, i tbe fenare tjber, Håclftave etler SfuUar uprättabe; fe Tit: IX. 
SfuUe §: 22.

4. Brjfia f. Chorus, Ijmareft 3 afbelningar »oro, näml.
a. Pulpiiurn1 f. Suggestum, Sv: PrcTifeftolen ; fe Pulpet: Tit: 

IX.
b. 2lltaret, fom i början »ar af trä, od) funbe bäraä bjt ocb tjt; 

men i fenare, af ©tenar up murat ; IpoiIfet fått någre berätta Ipifma ta= 
git begiptelfe, A. C. 360; vid: Ritterhuf: Sacrar: Lub: lib: VIII. 
Cap: 9. fomanbeS ipåfioen Sylvefter at ftabga ftjet enbaft af ftenar ffulle 
SlItaren bpggas; faft än pä någon tjb tber efter äfmett tl)e af trä i Bruf 
»oro; fåfom Nyffenius in Orat: de Baptif: »itnar. Cardinalen Fer
dinand Pontz: Lib: IV. Cap: 1. framförefr] grunben til tbe anbefalta 
ftenaltare, äfmett Durandus in Rational: lib: 14. Cap: 4. ocb ännu 
löjeligare Barth: Fumus Villalaurentinus, in Aurea Armilla N: 15. 
p: m: 51; af Chrifti orb : Super hanc Petram ; Matt: 16: 18. ocb af 
Pauli fpråt: I: Cor: 10: 4. fpmar »ib !an ocb tbet bär påminnaé, 
näml. l)utu bär i min barnbom »oro fatt fmå altare id’e atlenaft in i 
©boret, utan od) in uti ©aferftiget, ocb utom ©botet »ib någon fPelare,
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på Ijttrilfet PHatfïott, etter tTïatfFatt, af flora fafor, oftar, fmör, faites 
itar Sarnaqiotnor giorbe ItjeraP fprfogång; fpuilfet nu aftagt är, feban 
npa IprfoCrbntugeu ttlfont 1695: fe Tit: IX: PUtaue.

c. Prafle=SanFeutta, SoFfiolarne, för präfterne och Choralis- 
terne, Ijtoar t fin orbntng.

Plt uti tfjetta Choret ingen annar ficf fomma, tljet fan inan finna 
Tit: IX. unber Hiamnet Chor; än font grafter; tljet låter od) Ambro- 
fius förftå iiteb fit tal til Theodofmm Imper: Mediolan:, fåfont So- 
zomen: H[istoria] Efcclesiast.] lib: VIII. Cap: 24, införer; Itnbaitta= 
gatibe Commimicanterne när Hiattiuarbeu utbelabeë ifrån A: 559. 
Ofiam &. Pp. Cent: VI. Lib: 3. p: 130. 3ag miné od), at uti mina 
unga bagar fä ffebbe mäftabeleé l)är i Ianbet ; od) at Chordörerne ftobo 
igen flutne. men nu feban 1700 äro Båbe börar od) ffranf mäfta belts 
Borttagne, od) i ftället Pyramider od) annat frustuärcf upfatte; äfioen 
Säitfar för ungbomen od) annat folf fram uti (51) ore t Bpgbe ; äfioen 
Funterna, lat: Baptifteria infatte; IjtoiIfa i förra tjber ftobo anten 
ftrap utom, eller l)å[r]t [V] inom fprfobörena, l)ioar om utföri. fan lä fa S 
Hotpi[ni]an: de Tempi: lib: II: Cap: 4. Gregor: Turonenf: Hift: lib: 
V: Cap: 11; men uti Clodovæi Reg: Franc: Hiegemente, SecuL VI: 
Blefiuo tlje alla infatta i fprforna. ©ocf meb tljen åtffilnab brufabe, at 
tcfe tilljfa eller på en gång, ff'ulle sPiIto= ocf sPigoBaru böpas; od) tl)et 
för f)tuarje£)attba orfafer ffull; Inuilfa I)är intet iitföraS, emeban tl)e äro 
fåfängelige; ©ocf får man ffjet Berätta, at än i bag Idber Ujett galna 
inbillningen f)oö många enfafliga, at om et PigoBarn böpeS efter et 
Pilto=Barn, i famma luatn; få får tf)et luib dreité tilltagaube ff'äggad)tig 
Bpata od) läpar; åt minftone mång od) ftor l)iibl)år [öfverstruket: B)ul(t)dr] 
öfiuer ocf) unber munen. etc. etc.

241 förenämba Chor, ljörbe od)
5: belen af Äprfon, näml. Sacrista, Sv: SaFeufliget; font od) falla= 

beë Ædicula Sahitatoria1 Ipiuareft HJiäfjofläberne od) annor IpeIig tpg för= 
luarabeö; Ijtuar om Hofpin: de Tempi: Valaf: Strabo, od) ntåitge flere 
funna läfaS ; toaranbeê tlpetta Saferftiget Ijär i Sanbet Bpgt lutb Börjoit 
altib fram ut til öftra gafiuelett; men feberntera feban fprforne BegpnteS 
tilBpggaé, på långben, äro tf>e fatta luib norra fibone fram i (5|oret; 
uti Iiuilfa luib Begpnelfeu fmå Plltare äro od) upfatt, äfiueit fma runt 
in uti murante giorb; fåfont mångftäbeé äit i bag är at fe od) ntärcfa.

§: 6.

Hiär Âprfait tuar til Ipcftu fontmiu, läft od) luäl Buiit ; tlpet är, up= 
Bpgber, Ijabe Idê ocf) alt inanbönte; ffufle Ipon vujas af Siffopen ; Ipiuar

4Ä'.
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emot ©odnfolfet fïulle giöra t) o nom od) fans följe, gengtårP fin famma 
fprfitt ffiörflttm ocf) wigf[l]um; ©åfom orben i Äprl: 23. fittnaë infatt ; 
Jpwilfet alt at nu t)är berätta wore wiblöftigt; Sbocf är tfetta Iertek

I. <Dm rotgflen, at bagen tilförenbe, näft för ftelfwa Wtgningg= 
eller böpelfe bagen; font merenbelê begtcfg på ©ön= el. fôgtibêbag; bief 
af en 9frtf>tbiafen utropab meb fa ban fôrmaningê orb, at alle fïulle fafta 
ocf fig bereba. Om aftonen berebbe Siffopen @môrje=oIjan, rôfelfen, 
faltet, watnet ocf wjnet, font brufaë fïulle, jämte en ffrift på pergament, 
året, månabett, bagen, af fwilfen od) til fwillené äro, !priait fïulle wjaS; 
etc. fwilfet ait faites på eno bår fram för Iprfobören, jämte 2n 
brinanb IiuS ; fwar wib, fela nattena öfwer, föllog böner, fånger, re- 
fponforier, Antiphonier, litanier, od) mera tplilt. 3tt uti ïprîan blef 
od) alt uti orbiting [tält, båbe på altaret, od) anorftäbeS, font wigaS 
fïulle; fwilfa Woro ganffa ntång ting. Jtorff fatteS oct) ritabeë på mång 
rum, i fpnerf et 4: ft. på fwarje wägg, od) öfwer fwartfera et brinanbe liu8.

9tär tå fielfwa wigelfe bagen lom, framträbbe Siffopen uti tfe 
93cäf;ofläber, font tå mångfanba woro; fe Tit: VIII. (Dm tVtåpa ocl) 
FlaPer ; omgifwett meb 12 brinanbe littö, ftällanbeé fig [wib] bårena på 
Ijwillen förenämba fafer lågo ; tå månge pfalmer fmtgog ; efter tfe Num- 
rar, font uti f))äfwiffe fanbböder; ftnnaé; jämte tfe refponforier, anti
phonier, Amen; od) mera, font wiblöftigt woro Ijär at orb från orb 
framföra, ©eban gtd l)att utan om fprlon, runbt omlring, tå 2rj 
Acoluther gingo framföre meb littö, od) alt follet fölgbe efter, beftän= 
fanbeg muren, up åt vvåggebanPet, meb tl)et wigba watnet, fäjaubeS: 
3 namn JfaPero, od> Sono od) »£. 2lnPao; gtöranbeé IorS wib fwart 
odj et namn§ nämna[n]be.

sJiAr Siffopen meb fela l)open, font tilbafa åt böreita, fölloS på 
nptt många böner, fånger od) refponf: anorlunba fammanfatte ätt tfe 
förra; tå Siffopen flog på börena meb filt ©taf, fäjanbeö: (Storer por= 
terna uhPa, od) Porarna foga, at åroneo Corning må Praga tfer 
in. Snanföre tfett läfta börena ftob en Diaconus, fom frågabe: ^roil= 
Fen år tfen famme åroneo Fonung? Siffopen fwarabe: Herren flarcF 
och måd)ttg. fpåfwen [o: biffopcn!]ffatte ffafwen wib börena, od) begpnte 
tå, 2b™ refon, at gå Irtng ont fprlona, på famma fått fom tfett förfta; 
bocf ftänfte fan watnet nePer roiP grunProalen. 3iär fan Iom anbra 
refon åt börena, tog fan ffafwen od) giorbe på famma fätt font förfta 
gången.

Sfär på gingo tfe 3blc gången omfring fprfan, ocf giorbe alt font 
tfe förra refor; bod ftänfteé watnet mitt på wäggene. SjfalebeS ffebbe 
fom förr när tfe fontmo til börena; Sod woro altib anbra böner, fånger 
od) refponforia, ju längre, ju wiblöftigare fålbna.
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Sebatt alt ffetta war fullânbat; gtorbe SBiffopen nteb ftafwens änba 
foré öftrer b örena, fafanbeê: Ecce crucis signum, fugiant phantafmata 
cuncta; tfet är: ©i! t^et f. ÄörStecfn, font förbrifwer alla fp Öfen; 
Stter pä öpnabes bören, ocf SBtfftopen gitf itt, ropabe od) fabe: Jrib 
wäre tfefo pufemt! poltet ftoarabe: Amen. SBtffopen ropabe: Up= 
Ipfter J£bct* piårta! folfet fabe: wi uplpfte. Sfcr på läftes böner, od) 
föfloö många fånger tit ffifteS ; fwar toi b förfantlittgen ftunbom ftob, 
Itnnboin fatt. 3 mellan tjb gtcî en Diaconus omfring od) ftröbbe affo 
på golftoet, i forfjwjë. Sflcir antiphonierne Ipftabeë, tog SBtffopen Staf= 
men t fanbena, Ipftc fögra fanbena up, od) gtorbe 321 gånger ,Storfp 
fàllanbeë en Itten bon, emellan Ijwarje gång. Sfer pa gtorbeS manga 
fånger od) antiphonier; tå SBtffopen tfjer wtb nteb ftafmeit ffref uti 
ftröbba affone, fela a, b, c, på latin, od) äfwett alla CPrefiffa bofftäf= 
wer, bocf i forSwjS.

sJiar tfetta war beftält, Begpnte SBiffopen, nteb mprfet furfattDe, 
wålfignanbe od) befwårjanbe, af många ocf åtffilliga böner I. helga 
watnet; II. Saltet; III: Xtfnep tf et nteb watnet blaubabes; fwar wib 
ntåttga fånger brufabcS, wib fwartfera flaget; äfwett SBiffopenS utrop: 
ferren wart nteb »gber! famt folffenS fwar: Så ocf nteb tinont anba. 
SIter läftes en lång bön öfwcr watnet; Sfer på gicf SBiffopen at börett 
ocf flog forft, nteb ftafwen, på öfra ocf ttebra bör=ftocfen, IafanbeS od) 
ta en lang bön. ©ebatt tog fan tf et wigbe watnet, gicf fram til ',’lita= 
rct ocf bcgputc beftänfa, böpa ocf wija tf et, alt t foröwis, fäjanbeS: 
^eIgat ware tu altare! til (Bubo, jungfru Marice och the helgons 
åro; font tå nämbeS i namn efter fwilfa od) tå fprfatt ttämbeS; Cl 
namn Jab:* od) Sons od) >§. Jlnbas; giöranbeS ,SIorS för fwarje per= 
fon; Seban WtgbeS altare Stenen, näftan på fantma fatt; Sfär näft 
Jlltaretaflan; ont fwilfen fan 7 refor gå manbe; fåflanbeS på alla 
gånger färffilta böner; äfwett fungoS många litanier, antiphonier od) 
refponforia. ©ebatt gicf SBiffopen, 3 gånger rmtbt omfring Äprfan, 
inantil, beftänfte fentte meb wigba watnet, od) brufabe fantnta fätt, font 
utan om ffebbe; bocf ttteb attbra böner, wiblöftigare ätt tfe förra. Jiär 
tfetta war fulborbat, gicf SBiffopen ut efter oljan eller ©mörje faret, 
bäranbeS et ÄorS t fanbena; od) ttteb tfenna oljo gtorbeS IjfaIebeS, font 
tilförenbe om watnet är berättat. på flntet båro sPrefterne tu i .Stprfan 
SBärena, font nnber fela acten ftatt utan om böretta ; tå feie görfant= 
lingen fölgbe efter, fållanbeS ntåttga ocf långa fånger, böner od) refpon- 
forier. .pwilfet alt orb ifrån orb tgenfintteS uti tfe påfmiffaS Äprfo= 
.pattb=SBöcfer, äfwett iuförbt uti några Jtprfofiftorier; fåfottt Mayeri Muf: 
Min: Eccl: Part: II. Cap: VI. p. m: 502. 503. = 509. ocf fleras ;
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fOten fiiv lotblöftigfeten fïutl, icPe !an fär affïrtftoaS; Senat oef tefe nt6= 
ban, emeban Æfchardus uti fin SJooî ont .Siprfor, alt tt>ctta ''IVifnnffaS 
äfioentpr fullfaftar.

,puru sJtpbpgba ,Siprfor nu fos of, f)är i Stüet, intotgaS, tfet nt= 
nufar ÄprMagenS XXVII: Cap: .pnulfet alle font närtoaranbe äro, meb 
fägttab afföra, emeban tfet ffer på tfet fpraf font alle förftä ntaitbe ; 
utcit i forna über altfantman pä latinffo; fräntanbe för gemena fopenotn.

II. Vtoab (Bettgiåröen aitgicf, font 33tffopen od) fanS ntebfölje 
Ifafwa ffulle, für fäbait .Siprfn=Irigning ; cir od) t fetta fortel at font .Sipr= 
fan mar ftora til, od) Ssörfamliitgeu folfrifer, ffulle gengtärben giöraS, 
irfe allenaft t pentngar, utan jämioäl i ma«t|ïott; Peningar iooro 12 
öra för tfeit minfta; 3 mfarf] för tfeit meblefta; 6 ttt. för tfett ftörfta. 
X\o|ten mar, 1, Slunna fioetebröb od) Siogbröb; 1: Suitna biuggbröb; 2: 
ft. pff; 4: ft: gar; 8 ft: l)önS; 2: ft: gäp; 3: tU\ finer; 2: V«: oft; 4
ttt\ ftocffiff. 5 m. ioar; II tunna fäftaforn; 50 fång fö; Tfioilîet alt
SMffopen fief bêla efter befag.

sOiett font fan ont ©omarett, gafS intet feber för l)äftarna ; Äont
fan när faftan war, gafS fiff für fiött; fioilfet alt fallaS t gamla Sogar:
YPigflofä.

§:
ff)a ,SiprfanS loigningS bag, giorbe ©ocfttfolfef iefe allenaft ©aman= 

ffott til SMffopenS gengiärb; font för är berättat; utan tfe offrabe oef 
få ioäl til ,SiprtanS ffrub, font til ©orfn=fPrefteitS föbe; i fpnerfet tfe 
font iooro loitnen eller fabbrar til iotgflen; od) tfet aitten i lös ell faft 
ägeitbont ; ftoar ntaf ftörre beleit, af tfe få får fallabe Preft-boleti, 
fafiua fit urfprung; ©amt några fmå Sorbaegor font finitaS ioara Xlpr- 
bona fr ålfe; SOien tfeffe fettare, på få ftällen, fär i lanbet; ©åfont loib 
fioarjc fprfo ffal förmälas, fioareft t fe finnas.

§: 8.
[Supp lementum]
©il någon närmare nnberrättclfc, ont tfet font i föregåeitbe §: G: 

infört är, furu fprîonten gtfioaS måitbe sJtamu, när tfe imotgbeS, od) 
fioab tferaS loibfomer i aitbra orter, at tfer af funna fluta fioab 
man om loåre fär t lanbet fålla må; näml. at font fpåfioett Bonifa- 
cius III. A. Ch: 608 eller ffer omfring, bptte tf en .StprfanS namn font 
IallabeS Pantheum, uti Templum omnium Sanctorum; @å är od) 
flereftäbeS ffebt ; Sp efunnoäl Constantinus Magnus font loar tf en 
förfte Cffriftne ftore Monarch, od) tf en förfte font lät upbpgga !prior, 
eller afffilb fnS til (Mubstiänftcn; fioilfa tå i gemen nämnbeS Kvqia
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(uxot, Sv: Ivprt'or; je Tit: IX. ‘£yvF«. (filer od) meb annor namn 
i t£)en lat: gör ja ml. v. g: Tituli ; Tempi a, etc. je (Suppl.) Tit: IX. 
§: [24] »tempel; Sd ffebbe boc! efter t)an§ Iefnab, Babe uti Clodovæi 
tf)e Franc: Äonungé (Regemente, A. C: 500, at ,Sprfonte ttdmbeé meb 
enffi)lb namn, til en eller ftere l)elgcn§ dmineljer; fdfem od A. C. 6.40, 
uti Dogoberti »älbe, td tl)e gamla Bebttiffa namn BptteS uti jåbana, 
jom uti BeIgona (Huilante moro införbe af tf)em jom jabant ntpitbe git= 
tabe jig tilågna. Dd) jdjont l)ela tljeras fprfogdng, eller ©ubétiänft; 
om tl)en jd ndmnaë md; t^eraë orb ocB annat jom Brufabeë, mar Igjt til 
SRorben infört af SDIunfarne; je Tit: IX. Sd dr intet at tmifla om, 
at ju o(t) Bot dr Ijta tilgdnget, näml. at tl)e afgnba tempel eller Com- 
pita, i jtdllet för Thor, Odens, SRecfeuë, etc. dro morben fallab, v. ef. 
S. Lars, S: Olofs; S. Eriks; S: Mariæ, etc. fprfor; Ïgïntlfaë dminelje 
bag albramdft ftrabeê uti tBen fprfan font Bctbe namnet af tt)et eller 
tl)et Belgon; eller od) af flera; ta od) tîget Belåtet jtob fräntjt iBlattb alla, 
od) mar tlgeë utom tBet ftörjta; jdjout Tit: IL N. II. § 1. 2. om SBe= 
läten, fontmer at utmdrda; Blifmanbeê pd tBen bagen ,SprfanS Patrons 
Beldte mpdet BdrL utftofferat; Sdjoin af manga Hiftorier dr at iuBdmta.

Tit: II.
om

SBeläteit od) SDIålntitgar

'It tunna ttöjejam BerdtteIje gtöra, ont alla SBilber, når, Burn, Bma= 
bait od) Bmarföre tige dro injatte uti ,Sprtorna ; dfmett om SDIdlningarne ; 
tl)et dr ogiörligit, belS för mpdenBetena ffnll; belë för Briften af gamla 
.SprfoBanblingar od) jdfra unberrdtteljer. Somliga af ,Sprfo=Bifforterue 
angifma jabant Beibe ftebt SecuL X. SDîen eutebau tt)e StRoten join re= 
ban 1)01(08 SecuL VII, BembIa ont jabant, Idrer ofelBart SBilber eller 
SIeIdten mara ta Brnfabe; ja! längt tilförenbe, B'oareft ndgra ,Sprfor 
fumtob. ,Sorte!, od) i gemen dr tlgctta :

N9 I: ont STiålningav.

§: 1.

TBe' fin Befintclige målningar t Vtelfinge Äprforna, dro til ftörfta 
belett SBiBL Bifteuler pd mäggenta, i jpnertjet om grdljarett Chrifto,

..
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-£)att§ föbelfe, bereife, Ijbanbef böb od) upftånbelfe ; förutan ,jpans ©tarn= 
gärb ell flora Srå, på Sftorre mäggene utfatt. Sfe anbra SJftålntngar af 
Äprfo=fiftorierne fimtaS od) nog månge; äfmen en fop er fula oef for= 
argeliga, font bieftabe äro ont. @fo=färingen, ©mör=färnatt oef tplift 
mera, font onöbtgt vir at far nämna. Upp unber fmalfmen äro belö 
SIngIarf bels Jlropf eter, belë ©mangel, oef SIpoftIarne målabe; i anleb= 
ning af tfett §. giftörten; belë atfïiKige ,ftprfofäber, fåfom Ambrofms, 
Hieronimus, Auguftinus ; etc. belë ttågre Jlåfmar, fåfom Gregorius, 
Urbanus, Anthonius, etc. belë anbra Spgbe= eller .Obpgbe=SIfrttutngar, 
oef annat tplift, font SlftaIarenef anten efter anbraö BefaInittgar oef nit= 
bermifntngar, eller af egen gobtpcfo, utaf tfe unber fänberna fetfba Boc= 
ter, fafma anftrnïit od) utfått; marattbe alle tfcfse Belåten utmårft, att= 
ten ntcb egen ITatrtn, meb S. framföre oef meb ttlfatfer, fåfom: Ora 
pro nobis; Martyr. Pontifex. Ecclefiæ Dux; etc. etc. ©Her oef 
meb ftoavs o<f> me Fånemåvfe, fåfom Mofes meb en ©taf, frcfoter 
ofman fom en Ornt ; Aron meb ämBets fïôlben; Ängel. Michael meb 
S6åg. Mattheus meb Singel ; Marcus meb Sejon. Lucas meb Ope ; 
Johannes meb Örn. Petrus meb ttpcfel. Paulus meb ftoårb. An
dreas meb förf. Gregorius meb rjë. Olof meb ppa. Lars meb fal= 
fter. Longinus meb fpiut. Margreta meb farftoa. Catharina meb 
fini. Gertrud meb fprfa. Anna meb fauna. Avaritia meb puttgar. 
Luxuria meb ©mjn; etc. etc. etc. Slften på fmab tib tfetta år må= 
Iatf t f et år omift at egåntel. Berätta. Oocf är tf et ofeIBart, at ju 
gamlare ntålntngarne äro, jn nättare oef buefttgare fittttaë tfe mara att= 
lagbe. Stfmen är od) tfet at meta, at fmareft tit på oftra gafmelett är 
ntålab en eDvnfot på blått fait, tfet Bemcirfer S(rd)teBtff'. Jacob Ul- 
phonis, fom Iefbe A. C. 1470, oef lät måla många fprfor får t ©tif= 
tet. fmareft Roland frtgëfâmpett ftår, mar fan Äepf: Caroli Magni 
©pfterfon, font regerabc Seculo VIII; fmtlfen od) uti tfe Spffa orter 
lät måla fprfor. fmareft 3 Smavte Stoblab på g ttb 11 fålt ftå, ut= 
ntärfeé Sten Sture tfett älbre, fom äfmen meb målningar lät utftra 
fprfor, A. C. 1478. flere nâmneë fär intet; tp tfett fom är förfaren i 
åtprfofiftorierne finner alt tfetta; Oocf är tfet at ntärcfa, at fär t San= 
bet far marit en fonfttg målare oef förgpllare, fom mångftäbeS målat, 
Bettämb vJåfcV.n, fmilfen på några ftällen utfått fit namtt, fålebeé: Haa- 
Jcen god maaler; ©Her od) Haalten Gulicfon [öfverstmket och tillslcrifvet 
med annan stii: Gville-fon] maaler, eller oef, Haalten Gulic [ annan stil : 
Gville-fon] i Flecum; Slftett tiben är intet utfatter; boef af tilffriftena 
lärer fané femmift fafma marit t ftlecfa Bp uti ©nånger ©oeftt, åt 
minftone få länge fatt mar fär t Ianbet at måla.
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förutan ffyenne l>ar eit ent nur Målare I) ar toarit fom fyet Hinrlh Ma
hre, utfättanbes år=talet 1646. [Med annan stii: Utt ©elsbo fprcfio ftar 
i Cfyorfytoalftoet ffrifioit: Maans godh Maalare. SWen intet åratafyl 
tfyenotb.]

§: 2.

fjtoab tfye lenare SWålntngar angå, få toäl på fPrebifeftolar, ©Iran! 
od) taflor, font fyâr ocfy tfyâr ftnnaë mångftåbes ait i IfefyaH toara; 
fyaftna tfye toarit flåte ocfy gemene, til tfyeë SWafter Peter i SBarglccf, af 
Sorfja ©ocfn, Sergqtoiftarnas ftamfaber fyâr i lanbet, begpnte meb Con- 
trefay=9lrbete tfyem anftrpfa, in tit år 1690; tå febermera Olof Månf- 
fon Theltnan eller Thelaus, i Soberfyamtt alt febatt uti många fqrfor 
åtfMiga målningar wårlftält; ©åfom alt ioib fy to ar je Äprfos SWarftoar= 
btgfyeter itterenbels år anmärft.

N9 II: om 23elåten.

§: I-

@om tfyet bercitteS af tfye många <£)iftorie=ffriftoare, ont Romerffa 
©tober ocfy Silber, at tfye fyaftoa toarit ganfta många ocfy àtfï'itliga; fe 
Diet: Antiq: Ecclef: ad Dan: III. t. pag: 713. — Zornii Bibliot: 
Antiqv: Tom: I. Part: II. pag: 141. Part: NI. p: 977. — Thyfii 
Rom: 111: p: 306. Rofini Antiq: Rom: lib: II. p: 256. lib: IX. p: 
932. etc. etc. Uptoilfe berätta tfyet fåbaitt är fotnmii ifrån Afien in 
uti Europa, förft til ©refertta fytoareft tfye fyabe fitta lÔQv(a)gaza rmr 
yîyiiura, âsixtjXa, dya/./iaia, ixvâgidviaç, fioéraç, eixovaç, elâwÂa, 
anfiaç etc. ocfy febermera til Rom ocfy Latin: fôrfaml. ta tfye efter 
fyanbena âro bragte fyit till Siorben1. Sag menar tfyeni font tut fin= 
ttaë qtoare i alla fprfor; @å fan matt ocfy fä ja om tfye fyärtoaranbe, 
näml. at tfye fyaftoa toarit ganffa många ocfy atff'illiga; ©omlige ftorre 
fomlige mittbre; ©omlige uti ©fetp oller Cfyurar faite, meb Infor ont= 
faite, 1. 2. 3. 4. 5. 6. eï. flore tilfaman, i fpnerfyet på od) uti 211= 
taretaffoene, fytoilfa i faftetiberne altib tooro igenflutna; ©omlige får=

1 Sttibrc påftå aitorlitnba, tljent mara !ommen ifrån Ægy[p]tierna Ijroareft lfaels 
Siarn t gäugetfené åren tjaft tilfäde at fe; SMgte gä längre tilbafa, od) taga them af 
Xhara Abrahams faber; fe Epiphanii lib: 1: Hæref: od) flera. @å finnaé od) tt)e IjroiIfe 
ftrifma at af Teraphim font Jacobs fjufirn giöntbe unber Äameta tjatmen; I: Mof: B: 
31: 34. f)afma l)aft begtjnelfe. fe mera l)är om J. F. Buddei Hift: Ecclef: Vet: Teft: 
P. I. Sect: XI. pag: 249. SBara Ijnru t§et mara mä; få tan man tillta fig roib tljera« 
ftrifter, at för ©ijnbaftoben roar intet Sieläte*frameri, eljurit Cains efterfomanbe onbe 
moro.



ffilta ; held ftåenbe, beld fittaube; beld mcb Battre målning, beld l'antre 
Bfttterbragna ; SBIanb ^rtttlfa Chrifti crucifix, ellev Chriftus på For- 
fet faftnäglab af ftörre od) mtnbre ffapnab, od) Maria, altit» ftmiae; 
Safotn totb Btoarje Äprfod BMrftoarbigBet är Berättat.

§: 2.

Större belett af iBejja Seläten äro meb egen namn utmärfta; 
Säfottt tf)et od) BerätteS ont Stoberne t Rom, od) på flera orter; 
BKen anta flera utan namn, allenaft meb fttta famteteefn, fåfom til exem
pel: Johannes meb et SamB. Petrus meb ttpdel. Maria meb ett elr 
od) 2” Bartt. Anders meb forfj. Erafmus meb grt)ta. Olof meb 
t),ra. Ægidius meb tång. Blaftus meb Bum. Anna meb fanna. Ger
trud meb fprfa. Catharina nteb BiwBI- S. Jöran på Bwften. BlKe 
JBtftoar meb trefröntan BwfmnbBona ; etc. Som altfamand är futtigt, t 
fpnerBet af the Jlåfmiffa Iegende=Jicefer. OcB emebatt ett Bmar fprfa 
Babe fin egen BefpnerL Patron, eller od) flera, eftev BioilFas namn 
bon tmvtgPes; Så moro fBerad Silber ide allenaft ftörre od) flere, än 
tl)e anbrad; utan od) tuera !oftbare, od) uti ftörre loörbitiitg l)wlltte, ätt 
tl)e attbre; famt tl)erad feft Bögtibeligaft firab t then fprfatt, ätt åttor= 
ftäbes, font Bwbe attbra Beläten.

§: 3.

Blr od tl)et ofelbart at aftaga, Bwrtt tBefte Seläteit ide alle i fänber, 
utan efter Bwnbetta äro fouina til tprforna; tBe förfte, til en ftor bel, utan 
målning, BmiIfe febertnera äro påfoftabe, anteit af fprfatt fielf, eller af 
några mtffa perfotter; Såfom orbett utfått på Blltare=taflor, od) Silber, 
tpbel. tilfämta gifma; S fpnerBet nu mib tBe fettare tiber; men ide få 
forbom bagd; Sod äro tBe alle meb ftor omtoftnab tntotgba, t fpnerBet 
altaretaflorne, od) tBerad font fprfand Patroner förorbnabeé; fåfom feed 
fan lit: I. §: 6. Blifmattbed tBeraé namn ffrefmett på pergament, 
od) lagber itt nttber altare ftenen at förmarad, fåfom ftor Beigebom; 
SBem jag funnit på några få ftällen; men tBe attbre alle äro Bort= 
fontite; Sltfmanbe od) nu efter Bwnbena tBe§e Silber Borttagne, äfmen 
font malttiitgarne utftrufne, när fprforna förbättrad, utmibgad, od) efter 
ttpa maneret prpbad meb piramider od) flere gtraber ; Bmilfet Bär t Ian= 
bet tog fin Begpitelfe, 1700. DKen at Selätend Begängelfe, eller tBeraé 
bprfattbe, font ganffa ftor mar, när DKunfarne Bär Buferabe, od) tBe JBif= 
miffa Jlrefter ffiitnabe Sörfamlittgett ; reban Blef förbubett nti Ättttg 
Gufb Erffons ,sKegemente, tBet är flart at fe af Bwud mafra görorbning 
tf)er om gifmett i Dlplöfa, ar 1540. §: 49.
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§: 4.

[Suppiementum:] <ê>om efter Ijanbena SBeïâten Êlefmo mtfjBruîabe för 
Ijeligbomar, t jfnerljet Secul: VIL VIII. etc. emot tt)e- form tibev, ta 
tlje enbaft uffatteê til frfbnab ocî mineëmàrcfen; @à bief af tfjem et 
[tort fråmeri, få at 93cuttÊante fïimtabe ,flfrfortta odj ^örfamltttgeit otro= 
Itga, införattbeé få raåttg Belåten, at tcfe altenaft ftorn oct) breba 211- 
tavetaflor uffflteS; Bmitfa mib Borjon moro DJtålaba ; fåfotn fielfma or= 
bet gifioer tilfånna, oct) få några ftålten ån ^ar febt tljem ftå i formar; 
utan oct) alla mtnflar, toäggar, gaftar oct) ^örn, BefpecfabeS tneb långa 
raber af fåbant fpnt, Ijrcilfa Belåten at ufråfna för miblöftigt wore; 
©ocî font if)e nu efter fwnbena BorttagaS, få må jag nämna tt)e för= 
nåmfta Iiioilta jag funnit mara ftåenbe tjår i ,pålfingefprforne; nåmt. A: 
af tnanfon; oct’ B: Axvtnfolt'.

A: iTîanfon åro treffe, nåmt.
Sr: Christus, få åtffillig fått. Mofes meb ftaf t Rauben, font 

år bögber ofmait om Rauben; Aron uti fin fPråftabrågt. Slje 4: ft 
©mangelifter, AIattheus meb en ångel. Marcus meb et Sepon. Lucas 
meb en Ofe. Johannes meb en Örn ]: N. B. Johannes oct) meb en 
Falf t tjanben, t>urc£?ficf?tig ; f)toar uti ligger en fniggonn; vid: Joh: 
Molanus de S. S. Imagin: L: III. C: 58 :| Johunnes ©öfarett meb 
ena Bot t f)aitben, oct) tljer få et SamB. Slje 12: Apostlar nåntl. 
Petrus meb itfcfel. Andreas meb forjj. Jacohus ffjen ftörre, meb 
fmårb; Johannes uti ena fittbanbe grpto. Philippus meb torfs fom et 
T. Bartholomceus meb fitjf. Thomas meb ffiut. Matthceus meb 
tlubbo. Jacolms ttjen mtttbre meb ften i tjanben. Simon meb fåg. 
Judas Thaddœus meb ffiut. AIatthias meb tyta. Paulus meb fmårb. 
fPåfmartte v. g. Gregorius, Urbanus, Leo, Antonius, etc. meb '■’> 
tronor öfmer t)mar anbra få f)ufmubet. Longinus meb et Blobigt ffiut 
fråmft få ffetfen. Erafmus uti ena grpto. Olof meb pra oct troll 
unber fötterne. Erich nteb åfte i twnbena. Lars meb tjalfter. Hen
rich meb ring få fingret. Jofeph meb tång. Anicetus meb rafab 
ffalle.

B. Axvtnfon åro tbefja :
Maria ChrilIi DJiober få mång fått. Magdalena meb Ijmitt tlåbe 

i tjanbena. Anna meb fanna. Helena meb forfj. Catharina meb 
t)iul. Gertmd meb ena fprfo. Salome meb en aff. Barbara meb 
et torn. Agatha meb fjmjt ftåber. Clara meb Monstrans i Ijanbena.

apmab förenåmbe marten angå månbe fom måftabelS ftnneS fatt, få 
mib tl)efsa od) flera Belåten, fom oct) mib t fe DIcålaba; tt)et more mib= 
löftigt t)år at Berätta; .piftorierne gtfma nogfamt fåbant tilfänna oct)



Iagneruc aro allom funtge; loaranbeé ogiörkt for Uiti-; at egeutel. ttämita 
tiberne när t|ef;a töeläteu |jt uti ,Jpâtëingaftyrforne inïommo; ti) faft äit 
Annaliftæ t Ijet Berätta, v. g. at ftrar efter Constantini Magni tib, t 
IjanS affållige iSons Conftantii regemente; Imilfett ofta nåmneS orätt 
för faberrt ; Blefmo Andreæ, Lucæ odj Timothæi Belåten förb ifrån 
Canaans Sanbe til Constantinopel, näml. A. C. 360. Sozomenus 
ffrtfmer t|et Äepfer Theodofius |abe fått igen Joh: SöparenS |ufmub, 
ocl) fört t|et |ent åt Conftantinopel, låganbeS t|et neber på et runt, 
Hebdom fatlat, ocl) t£)erftäbeö låtit ttpBpgga et foftBart tempel, fom fal= 
IabeS S. Johans fprfa, uti Ifmtlfen Iptiiy Beläte ocl) fatteS på fantma fått, 
font förenåmbt år, meb ena B of, ocl) tl)er öfmer ligganbe SamB, i t£>en 
månftra |anbetta, ocl) meb tl)eu |ögra |aitbenS 2 fråmfte fingrens ut= 
ftråcfanbe, utmifat ocf) petat på fantma SamB. etc. etc.

Så fan man förmifm intet tf>er af fluta om tjbett tit |ärmarattbe 
Seläteu; utan förmobel. tåufa; fom mtb Början fabeS, at tf)e förft åro 
Ijtfomeu Secul: VII. ocl) VIII. £)d) mar f|et intet nog, at fåban 
SräBeläten |opetaIS ocl) rabtalS fatteé l)år ocl) tl)er i fprforite, utan til 
öfmerflöb iuftålteS ocl) aitbra SBelciteit od) Sinebilber, v. g. Crucifix, 
ftörre eller mittbre; XiPParen S. Giöran på fin |åft, meb t|er mib 
ftåeubeS Suugfru ocf) SamB, faint genomftungna Srafe. (: ,'Hibbateu S. 
Giörans SBelåtc uti S. Nicol: Äprfa t Stockholm år giert An: 1489. :| 
fît ftort tråfaat meP 3 ImfrouPen tl)er utt fatt. ©t'epp. ’Aprt'a. 
ibufioa. etc. etc. förutan en t)oper meb Epitaphier, fmårb, fragar ocl) 
fåbaitt mera, font nu i t|ef;e pterfte bagar åro ått Betjålbna, ocf) upfatte 
marba; fåfom |åbanefter uti Ijmarje .ftprfos anmårfnittg år at igenfinna; 
marattbe od) t|ef;e förenåntb SineBiIber, uti t|e mibffepeliga 'JIafmiffe 
fiber, fjällen för fjeligbomar, Iifa fom t£>e infatt Belåten; SDocC tut utt 
anfontna Evangelii flora Hnfet förntörfab od) fållen för tl)et tl)e i fa= 
ning mara ntåttbe, böbe tråftumpar; faft ått tl)ett gemene t)open ån fan 
tpcfa loäl ont tl)em; ja! ttågre fa fåfuttige, at t|e fttåla fig tit at ffrapa 
något af tl)ent, od) fabaitt afffrap Brttfa til åtfftlltga låfebomar för folf 
ocf få; t)milfet ftelfma SBeläteu funna odj utmifa, fom få ffafba finnaS 
mara. (Senare tillskrifvet:) T|et od) i ntttt tjb ffebt år — — tl) mört'!

§: 5:
[Supplementum.]

vit SHuufarne od) t|e 'Jkifmiffe |jtfäitbe Cardinaler moro tcfe alle= 
naft illflnge at giöra ffabeligit frånteri meb tljcfja förenämba SBelåten; 
utan od) mpcfet muttmige at föra fram många låttga feigner ont 11)ef;a 
^eligbomar, iuBillauöe fottet alt t|et tofot mara ntåttbe; t|et år öfmer
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nog funntgt af thetas Legender, Labler od) ffriftet; fâfont Bellarmin!, 
Hardingi, od) Joh: Damafceni; at allenaft 3£f itänutaS nid; flatl- nt= 
märcfa; fd at en font tl)cm låfev, radtte fa onbt t ntagan. Sag fdr fyår 
enbaft införa något om ft)e förenämba Simtebtlbet, at t)dr meb mtfa 
prof af tljeraS fabelmärf:

1: Dnt t()e många Crucifix eller Korft; maraubeS algetnetta fdg= 
nen at Constantini Magni SRober Helena Augufta Ijar Chrifti forfj 
Upfnnnit A. C: 326; ocf at Constantinus Magnus marit tljeit förfte 
font et fdbant Signum Crucis, duobus lignis trans verfum conjunc- 
tis, j)abe upfatt; fåfom Eufebius Iftoilten lefbe i flatté bagar, berättar; 
lib: I: de Vit: Const: Cap: XI; fatlanbeS tl)et owirjQiov arj/usHov. SJictt 
t)uru fljetta, i fpnerljet ont Helena, dr falffel. upbidjtat; tfjet utmtfar 
iblattb attbra, Dorfcheus t Heptad: Differt: Hift: Theol: II. Dd) 
tt)en font met l)iuab trd dr, od) l)ar legat på jorbett, eller neber i ntttllen, 
öftrer 300, aren, t)att fatt Idttel. förftd tbettita fdgnen toara af Ijfa ofa= 
ning, font tf)et berätteS om fPropljet: Samuels böba lefatnett ; 1) to i Ifett 
böbbe i Sauls fiber, mdttg 100 dren för Chrifti SRanbomS anatttelfe; 
at £>an A. C. 406, blef f)el od) Ijdllen igettfunett i CanaattS lanbe, od) 
förb til Constantinopel ; Ctler font Ignatii fropp, font toilbinr updto, 
blef i Theodofti bagar, offabber igenfunnen. Sbocf Ijafma SRuttfartte fd 
inpcfet f)är meb uträttat, at Äorfj ocf forfanbe Ijar marit inpcfet gängfe, 
ocf) dit dr f)oS tfjen enfatliga fmpett; fe Tit: IX: orbet Kovjj ; brufanbeS 
tf)et fd inpcfet l)älbre, font i Ijebenbomett Äorf; eller Thors l)ammarett 
Ijcir t ftor mörbnab, til gatt od) galbur, gdn[g]fe mar; l)mar om måre 
Antiqvarier mpcfet ffrtfma.

2: görutatt förenämba Crucifix, mar od) et annat Korfv mpcfet 
LrttfeIi f)ät i mdra fprfor, font tl>et ocf) mangftdbes dit t bag tgenfin= 
neS, maranbeS utffurit på ena liten taflo, meb fl)et öfmer mdlat od) 
blobftdngt attfid)te; Ijmilfen tafla dr uttgenfärltg f al. breb, 11 qvart: 
lang ; utfatter p p: Cap: IX. a. §: 3. Orörlig, IutanbeS ttteb foten litet 
tilbafa, fatteS t forna fiber mtb fprfobören; etc. etc. ©dgnett om fl)etta 
dr fålebes: at «rdlfarett Christus i fina förnebrings bagar I)abe fdnbt, 
jdmte egettfdnbig bref, til tlje Edeffers dtoitung Abgarum fin ndSbttf, 
l)mareft $an3 Slitficfge fans mara afmdlat; fd at Abgams tljer af fatt 
tgenfdnna Chriftum, ocf fjdllit meb Ijonont brefmdpling; fåfom tjjefja bref 
od) införas uti Sixti Senenf: Bibliot: Lib: II. p: m: 83. Slnbre be= 
råtta fjär om attorlebeS, ndml. at Veronica, etta Matrona t Serufalent 
f)abe mött Chriftum, ndr dpatt IebbeS ut til at forftfäftaS, ocf td pd md= 
gen aftorfat bloben, fpotten ocf tarante af Spans Slnfidjte meb fin ItdS= 
but, pd fjmilfctt ta 'babe blifmit intrpft "t)auS SlufidjteS bilb. förutan
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trenne Fabel, omföreé ätt en amtar ; nämt. at Nicodemus fabe gräl]: 
Christi Slnficfte aftagit på cita Utan tafle, od) fatt et forfjtedn tfer 
uitbcr; ©åfont tfefja ätt befintel. ferétafler utmärda.

Dliett furu alt tfetta är ibel upbtd>tattbe, tfet later Dorfcheus od) 
flere ttteb [tarda ffäl förftå; roarattbeé Ijtioift ofelbart, at tfetta !orfet 
meb fpjfanbe är toörbat i långliga tiber nära nog itt på toära bagar; 
tfet afnötanbet än utmärder.

3: åpwab Diibbaren S. Giöran roibfomer od) tfen fiftorien [om
är ont fonotn, Suttgfrun od) lanibet, ttteb tfen unberltgganbe Srafett ;
froilfet alt merenbelé roar fatt fram toib DlItaret i forna bagar; Ijfa font
tfen mälabe Christopher på gafmeltt ftrar tfer öfroer; @å roar oef är
algemena fägnen, at fan warit ett !rtgéöfroerfte, meb tilnamnet Trope- 
lophorus, ifrån Cappadocien, A. C. 295; froilfen när fatt fid roeta 
at uti fattö fäbertteslattb eller Lybien låg ett grufroelig Srafe för ett 
©tab, font förgiftabe Sanbet, ffulle oef ttu änteligen upflufa Äottmtgé= 
botren, fttnanbes fwarfen fonungen fielf, et) feller någon febntff frigs= 
macft femte förfroara; froarföre ruftabe Giöran åftab, meb farneff od) 
[pint, .fatte fig fur fäften, roågabe lifroet, rättbe Srafan igenom meb 
f pin te t, friabe Sungfrun od) lambet; etc. DJlen at tf etta är ett blott 
Fabel eller hieroglyphiff typus, tfet fan en fwar möblöft fitttta; faft 
ätt på mång åren, ja! itt efter Reformations tjben, tfentte S. Giörans 
bag är firab tf ett 23 Martii, årl. tå Evang: af Matth: 16: 24: = för= 
flarabes; Slfroen altaren uprättab, S. Örjans altare fallab; famt S: Ör- 
jans roifa [ungen; etc. Ocf efururoäl åtffitlige föregifroa tfet fär meb 
förftåé gräl]: Christus, font far frälft @ubé förfaml. ifrån fatan; GKer 
od) Äonuttgar oef Diegenter font böra förfroara fit folf od) rife; Gller od) 
på ttågon [ärffilt perfon, v. g. Georgius uti Alexandrien; etc. etc. 
©å fp nes för min ögon, förtttobel. tfemta ©inebilben intet funna af-- 
btlba grälf: Christum, entebatt brebe totb tfen ©iöratt på fäften, ftår 
ena Sungfru, fafroanbeé meb fig et Samb ; tå Sungfrun betednar för= 
famltngett eller 33rubett, fotn följer Sambet Christum efroart tfet går, 
oef Diibbarett en annan förfroarare emot Srafan eller fatan. Sde feller 
fan tfetta betedtta ttågott frtgéöfroerfte meb roärlbéligit froärb; etneban 
tfet berätteé at froarfen Äottungen fielf, ide feller någon febntff macft 
futtbe frja Suttgfrun. Om förenämbe Georgius Athanafii företräbare 
berättaé mera furu fan är blefroen en Martyr, än at fatt någre bråpe= 
Iige giärntngar giort til @ubé förfamlittgs froma; froarföre menar jag 
meb Giöran i gemen förftäé görfamlingené frimobige Särare fom ttteb 
Slubanö froärb ftriber oef öfroerwtnner falffa Särare od) fättare, font ttteb 
feraé förgift roilja böba brubena oef @ubé ©tab; Sblanb frotlfa roar
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ft) ett (tore od) namnfunige Athanafius, font meb rätta meb tienne Ör
jan Betecfnag, emebait tjben (tämer in på (amma Seculo ; orten näml. 
Lybien etter Alexandrien Broareft trenne Athanafius .loar Stffojr, oct) 
meb frimobigBet (tribbe entot t^e Arianer oct) elafa tattaren Julianum; 
taltabeg malleus hcereticorum, jom Ijar näftan (amma uttpbelfe (om 
förenämbe Tropelophorus; BIifmanbe albraförft uti Cappadocien fåbana 
©ineBilber upfatte t t)us oct) förfor, tit at mara Sanctorum xaroQ&m- 
para et martyrum certamina; etc: ©tåenbeg på måitg (tåtte tienne 
Athanafius rnålab, jämmät afBitbat meb en fp a mare t Banbena, cdj et 
(pint etter od) (tor nagle i tt)en anbra, meb en unberltgganbe SDrafe ; 
©äjes oct) mara tl)en (ont BemiIjat ft)et (åbana ©tnnebtlber måtte up= 
(ät t as, (äjanbeé: Qvi adorat Imaginem Regis, in illa adorat ipfum 
Regem, cum Imago nihil aliud fit, qvam Regis Forma et Species. 
9Jîen Ijuru matt rätt (fal förftå, emot ft)e sPafmiffa, fljefja Athanasii orb, 
tf)et förflarar märcfet. Cheminitius oct) ftere rene Särare af mår bt)ra 
SutBerbom. purtt tienne Örjans Silb är nu t)o§ of) anten albeleg ut= 
tagen utur furiorna, etter (atter ijterft; tt)et ffal införas mib f) mar je 
©ocfnftjrfo; Bafmanbeg man prof, på et eller annat (täfle, at ftjenne (tore 
Örjans Ijäfteu marit i^olig, oct) (åfom et giöme för fyrfanS registrum 
etter ffrefne Ijanblingar. S. Örjans mifo äro nu t)är få, (om finnga 
funna, äfmen (om S. ©taffanë ; bocf utmifar flutet af alta Verfer til 
förenämba mifor, at Båbe Örjan; (om är et gebt oct) gantait ©menfft 
orb, af Aur, Ör, Aurf, Orf; (om Bemäffer Pjh ©pint, oct) Aurfjan, 
en fhrtbeman; äfmen (om fl)et berättes ont Georgius etter Giöran; 
(åfom oct) Staffan I)abe marit t)är l)ålbeit för tjelgon, h) flutorben lt)ba 
fa ; =Jtalp CBub oct) S. Örjan! =Jicilp (Sut) oct) S. Staphan !

5 (eitare tiber äro ögonen öjutabe på tlje pafmiffa, at tf)e albeleg 
förfafta Giöfran].

4. St^et ftora USrafstet etter "ilmbavet meb o Ijufmubcn uti (att, 
är en hiftoria t)är i ©merige af tt)et inel)åtlet, at när S. Sigfrids meb 
f)Ottom Bjt anfomne 3:21 Brobers (ötter, ifrån Ängland, näml. Unaman, 
Sunaman ocf Vineman Blefmo bräptte af Gunnard Gröpe i ©må= 
lattb, i Vexiö; (ont tå fallabeg Öftrabro, mebatt Sigfrid mar miftan= 
beö i SSäftergöthalanb at tl)er upbi)gga fprfor ; Bmilfa (orgel, tjbenber 
när tlje attlättbe Bragte Bottom at refa tjt ut til Vexiö, od) när Ban 
ficf meta B^areft Bang Broberg (ötter moro bräptte, od) tljerag böbe trop= 
par faftabe i ftött, Babe Ban gått til (anta fiöftranb, od) inert åtallat 
@ttb pan mele låta Bottom få igen tl)ef)a troppar; tå ftra.r et (åbant 
(tort faat meb SLrp Bufmuben uti (att Babe foramit flptattbeg på matnet 
inåt itranben tfjer Sigfrid ftob; Broarfcre tog Ban fl)ef;e 3 Bufrouben up



t fit ffiöte, fäjattbeS: tjevve! fe od) fxxmtias fyetta! ta ■ fyet ena Ijwf= 
nutbct Ijar talat ed) fagt: üfyet (fal blifxva fxxmat; £>d) när ttjet anbra 
frågabo: ilåv? ftoarabe fyet tribie: på bavn od) Bavna bavn; fa]ont 
wäre Antiqvarier, E: Olai, Joh: Magnus, Meffenius, D: H: Spegel, 
od) flore berätta; toarattbe fyefje orb ocf mineSntärfctt fatt od) rnåtab un= 
ber Ipoalf 10 et t Vexiö fyrfo: Satellites Gunnari Gröpe hic trucida- 
runt très Nepotes Sancti Sigfridi, eorumqfue] capita in proximxtm 
lacum demerferunt, Anno 980.

61) tint Ifyr meb toara månbe, anten mera bidjtanbe än fanittg, få 
bliftoer tt>et Ij är toib, at faft toib början af (fyriftna'Sârans inplantanbe 
mäng nnber od) järntedn fïebbe; ©a war bref toib fyetta tilfället något 
falfft od) upbidjtat, ät minftone tt>e böba ImftoubenS famtal; efter tt>e 
fibers wanligljeter, när od) f£>o ftefte lärare wore befajabe af fpäftoiffa 
fi)ran; förutan fyet at annaliftæ äro ftribige äftoett t aitfeenbe til tiben, 
ti) fontlige fättia A. C. 950; foml 956; foml. 980; en etter annar 1030; 
fåfom D. H. Spegel ffriftoer uti it. Jp. II: Set: 6: Sot': Cap: L p: m: 
371. äftoett Vailovius in Vit: Aqvil:

5: Qfepet font i många fyrfor än är IfyitganbeS meb et rep ifrän 
Ipoalfioet, beterfnar förfamlingen, i anlebning af Matt: 8: 23. Ipoar ont 
prebifaS pä 4: ©önbagen efter 13 bagen; Ijtoar om 600 Postillor funna 
läfaS; albraförft infomit A. C. 770 et. 780; toaranbeS bocf t)är toib af 
mängom enfalbigom fyet omen, at font fäbaitt fïep toänber fig nnber 
©ubStiänften i fyrfon, fäbant toäber fïal ntäft bläfa öftoer Ijela toeïona; 
SJlen af fantma grmtb font fyet fäjeS om toäbreu af fye få fallabe SBar= 
frubagar.

6. iUt3la Äycfan, etter rättare fagt, belgebottto Strittet, af nt= 
arbetab od) förgplb mäfjing, etc. font od) mangftäbeS t)är i fyrforna fin= 
neS ftä, ntäft pa Siltaret ; @ä är fyet infomit fyer af, at ©io: itonung 
S. Erich Edvards Bondes ©on af Äottgl. Familia, fom blef iloititttg 
efter fin ©pffonebarnS il. Sverdkers L8 böb, A. C. 1150; od) rcgerabc 
ioät t 10, åren, in til 1160; tä Ijan, fyen 18 Maji, blef bräpen t Upfala 
af Henrik Scateler il. i Sanmard od) IpinS ©on Magnus, font ftob efter 
©merigeS ilrotto, för fyen arfSrät fful, efter fina Sliober Ingrid, Ragvalds 
Knapltöfdes botter, I)an äga manbe. Dod för fina bräpeliga bater blef 
fyenne Erich förb blanb IjelgonenS tal A. C. 1255; Slenen nptagen od) 
ffrittlagb 1257;förb ifrån ©amla Upfala til fyet Sfya 1273; Ijtoilfet ©frjit 
ätt i bag är at fe fram toib Slltaret i ©ontfyrfon, od) uti ftörfta mörbnab, i 
forna tjber uttber jpåfioebömet, Ijälitt; för S. Erichs been ffnll, fom fabeS 
fyer ineltgga, äfioen en gamat gemen frotta; bliftoattbeS meb ftor proceff 
burit, fyen 18 Maji, emellan @. od 9i. Upfala IteIa länga tiben fram=
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at, in til Äonuttg Guftafs L‘ tjb, cifnacn t honung Johans bagar, A. 
C. 1577. öd) cmeban |an bief mörbab for ©mertgeb ftörfta Patron, 
o'd) |anb ben ret ©frinet fatten for ftora |eligbomar, få blefmo od) an= 
nor fma ©frjn giorb efter ft)etta, od) S. Erichs QGjn fallab, brufab 
dfnoen i flere ftjrfor, od) bnren !ring åfrar od) ångar, babe t|en 18 Maji, 
font od) t|en 4 Julii, at ttjem |elga od) figna ; tå od) S. Erichs Saner 
etler fmala fanan; font ån i många Sanbbtijrfor finneb qmarltgga; barb 
ttjår jånxte, Vexillum f. Laharmn Sacrum fallab, f'å Ijttnlfen S. Erich 
mar målab, od) någre aitbre, od) meb fåban orb betecfnab, font jag fett 
t) af mer: O! Sancte Erice! Eex et Patrone Eegni Sveciœ, ora pro 
nobis. Slt fåbant Saner bief t Sturarnas tjb od' brufat A. C. 1495; 
at fråmja hjdan i friget emot IRtjfjen, fånbt ifrån Upfala af Slrd)ieb: Ja
cob til ©tocf|olm od) fatt i ftjrfcn mib S. Örjans altare; t|et ntmifar 
i)ljm©jrönifan. Sljen mafalöfe Joh: PeringSchöld ; fom od) D. L 
Svedberg Ijonorn nåmner; nti Ulleråf: 9Jiinebtnårf: 2: glod: 7: Cap: p: 
54. 55. införer et långt bref, Ijnru ^elftngarna od) Uleåboarna Ijabe nt= 
låfmat en årlig afgift, t|erföre at tf>e meb tienne S. Erichs förbön 
Ijabe flupit Peften fom grafferade |ob ttjem 1440. öpurubaita böner 
sDtunfarne brufabe når Erichsntåfjan firabee, od) ©frinet fljetta barb 
oinfring åfrarna, införer J. Peringfchold i förenåmbe -SRum; åfmen for= 
tare P. Dikman uti Ant: Ecclef: 8: fl: p: 131; (After Reformations 
Ijben ftob ©frinet ftilla i fijrfon, od) prebifabeé af Matt: 16: 24: =. 
til t|eb, 1529, i Örebro JJiöte, od) febermera 1540 i sJii)löfå fåbane 
IeIgebagar blefmo afffaffabe. öcf på tfjet ingen må tånfa tfjet fåban 
IeIgeboma ©frjn Ijafma intet marit i bruf, få mit jag Bemtfa tfjet faut 
mara af tljen öp. öp. Ijmareft tijbeligen beråtteb fjuru ©ulbfmeben De
metrius od' Ijanb åmbetbbröber i Ephefo giorbe rang doyvoög, Sv.: 
Qilfiuertempeh |milfa ©frjn eller fmå fijrfor t|e fråmanbe föpte, font 
foinmo tjt til at tilbebia afgubiitait Diana, föranbe lljeiit Ijent meb ftg 
fåfom et IjeIigt ting. Act: 19: Cap: 24: = 27. Ijtoar om fan låfab 
Witfii, Mels, Leusdenii od) flerab ffrifter; ^mtlfet od) Jjfmerboerne, 
nåittl. ont S. Erich, få mtjtfet begårligare eftertogo, fom t|e i Ijeben= 
bomen moro mane at btjrfa Difa eller Diana t)år t norben, fom tlje t 
Ephefo od) |ela Afien tljeraö Diana; |toar ont måre Antiqvarier 
funna låfab, i ft)itcr|et D. O. Rudbecks Atlant:

7: öpmab Sbufiuan angår, fom merenbelb år fltjgaitbeb ntfatter 
uttber Iimelen i alla sJJrebifeftolar ; ©å år t|er ont ingen fmårigljet at 
finna orfafen, näml. af Matth: 3: 16; |mar meb betednab t|en ,Jelge 
2lnt>e; Dlen |milfen t|en mar, fom förft låt infatta en fåban ©ittebtlb, 
t|et fan man för mifjo intet fåja; Jiågre förgtfma t|et förft mara ffebt



t Pictavia A. C. 544, eï. tî)er omfring, när ff)en prié trär be Kräften cd) 
Abboten Columbanus tt)er präbifabe. sJJiett cm tljc på tï)en tibeu reban 
utfmpdabe präbifeftclarne meb tl)e få nämba cfmertäden eller lymlar, 
tfjet är otcift; faft än man f)är i Ianbet t)ar febt ingen f)imel mara fatter 
cfmer präbifeftolen, utan atlenaft ena I)äitgaitbe Sufmo, fåfom i Seråfer 
©odn, etc.

§; 7. [§ 6 saknas.]
[Supplementum.]
(Sf)Itru Ijögt treffe fcrenämbe Seläten blefmc upfatt, få mäl på 

mäggarne, fem i äreminet; få mere tf)e bed böbe träflabbar, ed) Euttbe 
t)marfen meb nutnb, eller Räuber fig förfmara, eller britfa fötterue, när 
nagen fara mar å färbe; blifmaitbe många fërâttbringar unberfaftabe; 
bed ide tl)e, utan tf)eraé tilfjäugare; fåfent flytta fëljattbe EerteL fatt 
utmifa; Jiäiitl. SIje mere mäl fërft uptagne i Cappadocien, ed) tf)er 
ifrån fenttte til Italien, fjroareft SJiffepeu Paulus Nolanus, A. C. 425: 
lät tfjent upfättiaé enbaft fër tfjen erfafett, at felfet fem fatnattfettt til at 
f)ål(a ©ubétiänft, måtte IjinbraS ifrån onpttigt tal, ed) af fåbatte Silbers 
åffåbanbe få tilfällc at ärittbra fig fylgottens lefmerne, marter ed) falige 
£)äbanfärb. JJten tf>et marabe intet länge, för ätt tl)etta Ufus mänbeé 
in abufu ed) fpribbeS emfrittg fem ett peft; tljerföre ttöbgabeö Epi- 
phanius Siffepen i Cypern i fin tfb; Amphilocius Siffepett i Iconien, 
Serenius i Mafftlien af Sranfrife, etc. at fåbant f)äntnta; JJIen fljet 
flap albeleë lëft, A. C. 692 uti Synodo Trullana Qvinifexta; fem 
tIjet fallas), emebatt tfjer ffulle til fint afgiëraê fjmab tfyrftäbeé tilförettbe 
uti t£>et 5 ed) 6 JJtöten eflutit mar; fjmareft Can: 82; uttrpdel. tallar 
Seläten 2tnzåg f. Venerabiles. Dd) elytrumäl A. C. 700, bief en 
tmebrägt f)är om, i tp en l)eper af Siffepar ftobo faft på Selätenä b pr= 
fan, i förmågo af förenämbe JJIötetS fint; ®tt bel ftribbe tfjer emet, i 
fpiterfjet % t Constantinopel emebatt Äepfer Philip Bardanes l)abe 
låtit fatttanfalla et JJIöte, Ijmareft Seläteftermare egiflabe all Seläten; 
tljet ed) Leo Ifaurus gierbe, A. C. 727. JJIen fPåfmett Gregorius 
t^en IL Iabe fig Ijäftigt tf)er emet; fatte Ifaurum i battb, ed) meb t Ije 
Francers tilftiälp bref fettem utur Italien; tp fid tljetta Dmäfeubet 
fmåra öfmerf)attbena få i tf)et JIemerffa fem i granfrife ed) flera Sättber, 
IfäIft ett mib nantit Damafcenus, fem l)abe nantit af ftor lärare ed) 
förfamlittgenS pelare, på fantma faf arbetare [mar]; ecf) fallas tfjerföre af 
Mart. Chemnitio ed) Montacutio, Selätefrämareé Patron; utfärbanbeé 
ntåttg ffäl at ftabfäfta fåban fåfänga; fåfent

1. Jft Oittb ©ielf gierbe meniffan til ©it Seläte.
2. Jlt beläten tiäita til tfje aflebttaé fyber.
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3. 3(1 genom Mofen fabe Cub Befalt tfet SeIaten ffulle mam 
uti SaBernaftct.

4. Cherubim more faite öfmer Slrcfett.
5. Seläten oef målabe hiftorier tiänte för Söder ät tl)em fom intet 

läfa futtbe.
6. Christus fättbe fielf fit Contrafaite til Abgarum.
SDfen furu giltig ffåft tfefe moro, fan en fmar finna, förutan fl) c t 

fom tilförenbe §: 5: N: 2. infört är om Abgaro.
Cfter flenne förenämba Leo: Ifaur: fom til ftprelfen fans @on 

Constantinus V; fom fallaS od Copronius; Ifmilfen lät A. C. 754; 
falla tilfaman 338. ft. SifEopar, på et sDRote uti Stambol, tå flutit BIef 
tt)et all Seläten ffulle Bortläggas. .IaanS ©on Leo IV. efterfölgbe 
famma förorbning; men när l)ait affontnabe, od) fattS Cnfefru font at 
ftp ra meb Siegemente unber fonenS Ompnbige år; näml. Irene, oef 
Constantini VI. minorennitet; öfmertalabe sJDåfmen Adrianus femte, 
at uti et SJiöte i Nicæa, A. C. 787 ; Bief elxovofwvia få upfatt, at 
tfeu fom ogillabe Seläten, fatt ffulle BanlpfaS. ©od när förenämbe 
Constantinus Blef tnpnbig od) antog fielf ftprelfen, ogillabe fatt fmab 
tilförtte giort mar ont Seläten; fmar emot Michael Nicephori ©on en 
Siègent i ©refelfanb] fig mpdet labe.

Sfen mpdet Beröntl. Jlepfar Carl Magnus, A. C. 794, giorbe et 
SDiöte i Francfurt a. Mains, tå BefIutit Blef, at Seläten må mäl; fom 
mib förfta marit fabe; ftå i fprforna; tuen ittgaïmtba font fel g on at 
mörbas; tfet famma ftabfäftabe fanS ©ott od) efterträbare tit ftprelfen 
Ludovicus Pius på et SDiöte t Paris, A. C. 825; til fmilfet od) Michael 
Balbus af DfterSiife fabe fina utffidaba, fmilfe oef tfet famtpdte; åt= 
niutaitbeS gob framgång meb tfetta, emebatt någre rättfinige Stffopar 
föllo famma goba mening, v. g. Agobardus i Leyden, tfen Aure- 
liffa Jonas, oef flere; fmilfe meb orb oef många ffrifter, ftribbe emot 
tferas påftåenbe, fom mele förfmara Seläten ; fåfom af Jlprfofiftorternc 
är at igenfinna; om fmilfaS ffrifter, i fpnerfet fmab förenämbe Siffop 
Jonas utgaf, Bellarminus far mpdet at tabla. Sfett förrBem'i Mich: 
Balbus fabe en ©on, fom fet Theophilus, fmtlfen när fan Iucce- 
derade fabern mifabe än ttterh alfmarfamfet uti tfetta ärenbet, i tp fan 
lät en bel bräpaö, eu bel bôtnaê til Sanbêftpcftigfet fom Seläte bprfare 
moro; fåfom Annaliflæ Berätta A. C. 830 oef tfe näftföljanbe. SRen 
efter fattö böb, fänbe tfet fig fom tilförenbe Berättat är om Irene, at 
fang Cnfe=©rottning Theodora fom mar älffare af Seläten, oef fölt 
meb fåbatt ©ubStiänft, lät, ntebatt f ettneS regering påftob, Seläten fomma 
til fögfta graden, få at alle tfe Blefmo fålbne oef bömbe lättare, fom
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33eläternas bprfan nefabe; t) Jiulf et fïebbe A. C. 870, cl. 869. I) ma v af 
fatt ffönjaö, at af tt)e fmagare Mritlen eller qminor, Iytfma beläternas 
bprfaube t) af t ftörfta framfteget, od) febermera finn en peft rntba ocl) lange 
grafferat, äfmen A. C. 1120; fåfonr Zonaras på fin tjb berättar; Ijfa= 
tebeé Nicetas font Iefbc mib början af Secul: XIII; eljurumål på font= 
Iige orter, i fijnerfset Sranfrife ljölt fig nära nog, in tit 1200, efter tt)en 
prisioärbe Ä. Caroli Magni goba S'örorbningar om SBetäten.

§: 8.
[Supplemenlum.]
.spurn tt)ct t)ar marit beffaffat tneb 23etäten t)är i märt .Spelfingalanb ; 

ttjet fan man någorlunba finna af tljet font berättat är i föregåettbe §. §. 
maranbes tbetta uti fort begrep infattat, at emebatt tt)e t)är i Iyben= 
bomen; t)mar ifrän mange Särare milja påftå tl)et 33elätemaferiet förft 
är utfomit; moro matte at tyifma fina afguba betäten od) tt)em mörba 
fäfom gnbar; fä mar intet fmärt för (Slyiftne Särare font t)jt infommo, 
at öfmertala fottet tit fäbatt tBelåte bprfan, t)älft t£;e moro fluga, at fä= 
bane j q utes funna gräta, tala od) giöra unbermärcf; famt befrämja fljeraé 
tinteliga bätnab pä ftö od) ffrattb, etc. etc. få at tl)e antingen l)afma 
titbebit belätet, fäfom fielfioa exemplar, af tljen eller ttyu perfott; etter 
ät minftone unber belätet ment tt)en, font ttjet afbitbabe; mörbanbe i fä 
måtto mera fielfma perfon, od) något ntinbre t)anö betäte; ©åfottt än i bag, 
tör Ijättba ! mången för feb Ijafmer af tljen enfatlige l)openom, t)mitfet nog= 
famt jag, od) ftere meb mig, funnit lytfmer, när mib fprforneä förbåttranbe, 
fenftrenä utrpmafnjbe, etc. fäbatt träbeläten äro unbantagen od) ä fibo 
fatt; maranbeS nogfamt funigt, t)ioab attbre af ftörre liuö omfäbanebe= 
läten förftå melat; fä at Nicol: Lyranus må mät föra fin orb öfmer 
Daniel: In Ecclefia Dei populus fæpe decipitur a Sacerdotibus, 
fictis ntiraculis, Lucri caufa.

Tit: III. 
om

$pt!o=gatbar.

§: 1.
Äprfogårbar, ftörre od) ntinbre, ftnnaé l)är i lanbet loib alla fprfor, 

Ijmilfe at minftone äro jämätbrige meb ftelfma fprfan eller od) mpfet 
älbre; enteban af &t)rfof)iftorierne funnogt är, tljet pä tlje rum od) ftälletq 
Ijmareft tt)e böbaS begrafningéplatfer marit, fottet ide atlenaft ^ätlit fin
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©ubsttänft, böpelfen förättat, begat JperranS sRattmarb, etc. utan cd) 
febermera när fye CfyriftnaS ftcra förföljerfer (tanabe, fl) er upbpgt altaren 
od) tårtor; Baronius, Annal: Eccl: 12, framförer fyet Apoll: Petrus, 
25 åljr efter Christi t)imelSfärb, Ifabe cd) få giert t (Staben Rom. 
Jpmab Eufebius t)dr eut ffrifmer, fyet fan lafas lib: 7. Cap: 10. 12. 
lib: 2. Dec: 40. (Dd) cnteban, när fyrfan migbeS, tSiffopen cd) fye fern 
!jenem fölgbe ffulle gå rnnbt omfring fortan, förfyenfful bpgbeS, t ferna 
tiber, fyrfegårben, på alia fiber cm fyrfan; StRen nn t fettare tiber ide 
albeleS få; ti) på femlige ftällen fyller fyrfemnren en bel af bcgårbeit, 
på eftra, eller mäftra, eller nerra fibena; men intet på fyen febra, fmareft 
fye böbaS begrafningS ftällen äre, ju närmare fyrfan, ju Ijeberligare; Slcen 
fyen Sierra fibaix Ijar marit, mera i ferna bagar, än nu nefliga Ijålbna, 
i fpnefyet på IaitbS bpgben; erfafen fan mara, belS at fyen fallas Baf= 
fibait, ligger i ffuggan, etc. men fyen febra, på I)cgra, cm et felen, utan 
före fyrfefenftren, ed) mera; fjmar til gamle matten, ed) attbraS efterfölgb, 
tupfet fytlpit.

§: 2.
Kt fyefye Jfyrfcgarbar äre merbne migbe, fyet em är ingen tmifmel; 

emebatt gemene f)epett ätt t bag met tala om fyettne migba mullett; Ijålla 
Ijenna fyeliga, od) brufa tit f)marjel)anba gpdleri ed) galenflap; Såfem 
jag uti et annat litet märd, em ©tgnert ed) påfxveffa qroarlefxvor t 
^eleungalanP, infört Bafmer; maranbeS än i frifft minne l)mab buller 
ide allenaft gemene feltet, utan od) en bet sJlrefter, läte t)öra, när fye 
fem böbbe t sJleften, åljr 1710: ffulle ide läggaS t fyrfegårben, utan på 
anbra ftällen.

Jpuru migflen gått an, fyet mere alt för miblöftigt at l)är framföra; 
SRan fatt fåbant finna, af fyet fem em Jfyrfomigningen berättat, 
Tit: I: §: 6. 3'ag lägger fyetta til, at när fyrfegårben af någon t)än= 
belfe BIef el)elgab, ffulle l)ait äntel. på nptt ffäraS ed) renas, tmättaS meb 
might main etc. SSfyeS utan Ijafma SRunfarne på alla 'Jlåffabagar gått 
meb brinanbe IiuS frittg em fyrfegårben, ed) fungit några latinffa 
fånger, fåfem fye igenfinnas uti fyeras pfalmböder unber tit: In die 
Pafce per Cymeterium; alt til fye böbaS begängelfe, fymilfaS freppar 
läge i migba ntullene, fjafmanbes en fycar fit mifja rum ed) grafftätte, 
efter Ijmarje gårb i ©odnen, utmärfte meb Vofy ; fymilfet erb P. Dik- 
man uti fina Jfyrf: Jpanbh 7: fl: p: 57. fäger mara, Vå ed) Vox; SfRcn 
l)är i Ianbet, meb IKorfy ftörre eller minbre, feftbarare eller fämre, alt 
fem fyen böbe marit Ijafmer meban Ijan lefbe ; på Ijmilfa forf, fyeraS 
namn mere utffuren, åt minftene initial 23offtäfm[e]rne ed) töemärfet, famt



Åratalet etc. nar Ufet IabeS t jorbette; ti) for Ijioart od) et Ijt faites et 
forfj, fjtoilfet bard näft efter Såren, od) ftältcS toib tt)en böbaS fotter, 
eller på öftra fibotta, enteban tf>c bobo, tå t fpiterfiet, äfioett nu, toättba 
f)ufmubet åt loäfter, trantpanbe t graftoena pa forfet, tf>et tl)e t liféttben 
måft fättia of to er l)uftuubet. sJJceu Ijtoarföre ögonen toänbaS åt öfter«, 
äftoen när troppen IciggeS i forben, fora tå meutffau lefbe od) @ubS= 
tiänften giorbe i fprfoue; tt>et är berättat tilförenbe, Tit: I. §: 5.

§: 3.

förutan tf)efje Äorf;, fora i forna über, raäft på alla fprfogårbar, 
få raång ocl) tät ftått, at en meb ntöbo funnat fratnfomma; bod tut 
mpfet förntinffab od) obrufelig, mångftäbeS ; äftoen at fättia torp t ffogar, 
toib toägar, på ftranber, od) auttor rum, tljer ttågor böbt od) oraforarait; 
ÀittneS od mångeftäbeS attbra graftoårbar, fåfont 2. j F-fjäll ar, IjF-ftenar, 
ftörre eller mittbre; utfirabe meb l)toarjel)auba utt)uggningar, få toäl i 
l)öntett, font toib lanterne, od) mit uppå; famt annor nttnemärden, alt 
efter tfjeraS gobtfinnanbe font tt)era förfärbiga låter, ,pioilfet finîtes 
l)äbauefter anfört toib Ijtoarje Ät) rf o S märfioärbigljeter. ©od är tljet i 
gemen at berätta, at utfjuggningen, i alla 4 l)önteit, af 4 (Sioaugelifter= 
tteS nantit, eller tljeraS Silber; fe Tit: II. §: 1. begpntcS l)är i Stoerige 
at brufaS för 250 åren tilbafa; Safont .p. Joh: Peringskiöld uti 
Monum: Ullerak: Part: I. Cap: II. af Mag: Erici Andreæ grafUätia 
i Upf. ©omît)rf: attraärler, fytoilfen böbbe 1 f»04. Slje förraögne, font 
inga ©rafftenar fig förffaffat, Ijaftoa på Äprlogårbarne uprättat öftoer 
tl)eraS grafioar på fprfogårbeit, Stupor fallabe, eller SfiuIit af trä giorba, 
ftörre eller mittbre, gemenare eller foftfamare, efter IitoarS od) eitS toilfor; 
fåfont tljejje på mång ftätlen, äit betjålbna ftå, merenbelS alla fåfont fmå 
f)uS bpgba; meb f)toarje|anba tnittemärfett prpbba; od) font jag menar 
tt)erför fallaba Stupor, at % böbe tfier ftupat Ijaftoa, äro af böbenont 
flagne, fa 1 ne, tteberlagbe od) fhtpabe; tljet gamla orbet, Stupa, bemärfer.

§: 4.

Sfyefje Äprfogårbar äro Ijår i laubet ombetoarabe meb ftennturar, 
doogårbar, 23ogårbemurar, Hiugmurar, fallabe, belS tl)er af, at tt)e 
23o, bevoara, omfringfatta, omringa, fprfatt od) fprfogårbeit; tp tt>et 
bemärfer orbet 23o; belS od) fl)er af, at uti t£)ef;a ringmurar, äro ide 
allenaft fmå bobar, rum od) Sfap åt Sodnfolfet, utan jämtoäl Hingar 
infäfte, at binba Äprffalartte uti; fåfont P. Dikman menar, åganbe treffe 
SogårbSmurar, på ömfe fibor, efter belägenljeteua til toägarna för folfet 
at fprfatt, 1, 2, 3 el. 4 öpitittgar eller portar; Stegdufor fallabe, tl)er=



före nt på ftelftea püriert, Mr ett luta, etter palfport, ptear tgettom fel= 
!et itt= ecl) utgå tttånbe, ftiganbeS öftrer tpen uebra beten, fem tilfluten 
^öl§, at tete ftojn ed) attbra biur måtte tufemma, ti) få teal t Itebett= 
betitelt fem t Crt) r t ft e it b e in e tt, t ft)tterl)et t JGfteeffa tiberne, teere fåbatt 
rum pelig ^åKett; utt Början af lutheranismo ntåttbe åfteeu trål åVuttg 
Guftaf Erichsfon, af år 1554, ftabga ed) förerbtta, at fprfogårbarne 
ffttlle trål acptaS; fåfem att t bag Äprfeerbtttttgett Befaller.

3 tt em tpefja 23 e g å r b ö rtt u r a r firntaS ed) teara Bpgba tetfta rum 
för tpe böbaS Beettr Seenptts, SenFantrar tt>erföre fallabe; åfteeu fem 
Sarl?tt9 för IjfBarerna ; faft ätt på femltge fprfogårbar, fåbatt BttS åre 
Bpgb tit tetb !prfemureu.

§: 5:
[Supplementum.]
'tit efter CPttbS Befalntug, Dtfeutffau af jerbene gterber ed) tagen, 

ffttlle b über femma til jerb igen ; fäbertte ftra.r i V. Ï. ed) alt feban, 
l) af te a Begrafteit fitta böba; tl)et fatt ingem efuitigt teara. tit tpe paftea 
ed) paft fina unfta grafftållen; tf)et är öftrer alt futtigt, af alla f)ifte= 
vier; åfteeu teål gattffe ntånge upråttat ©rafteårbar, Stupor, etc. ed) 
lagt öftrer grafteett IjF ftenar, pallar, etc. utntårfte meb åtffillige 
SitttteBilber ed) mitteSerb. etc. fåfem tilföreitbe pär infört år; tearattbeS 
mpefet teibleftigt at Berätta, fntru meb tl)e böbaS fropar år tilgångit, 
meb t te å ett be, Balfameranbe, fteepanbe, ed) annat mera ; ptuilfet l)år titt= 
ber tienne Tit: intet fommer at ittföraS; fe Tit: IX: Segraftttng; utan 
eitbaft em Xinttet eller Stallet; fem itu år ftnbnat in em tpefja l)år före= 
nåntba Äprfegårbar; men i ferma tiber intet få, emebatt inga Bpgba 
fp rf er pär teere; utan par tpet gått, fem peS ©refer ed) Latiner ed) 
flere, at på votfja ftållen, imiö ftober, på Sarg od) bogar, åro graf- 
ftållen utieaL, för pela ffåcpteit fem ttårtearattbeS tper omfring Bebt 
pabe; ptuilfet på 100 ftållen ått i bag år at igenfinna. Sebermera åro 
fåbatt grafftållen tommen at ntletaS närmare in teib Bpartte; ja! fatt 
påttba! pär peS ef), fåfem peS fpe Romare, in uti pttfett ; ptear af tpc 
Betaute Lares ed) Penates fåjeS paftoa ttrfpruttg; fåfem Ifidorus lib: 
XV: Origin: Cap: 2. Alexander ab Alexand: Genial: Dier: lib: VI: 
Cap: 14. Joan: Meurfius, Exercit: Crit: Lib: IIL Cap: 20; ed) flere intpga; 
9lt tninftene par tpet ioarit pär gängfe, ed) ått peS många eufalbtga, 
teara fan, at neg mpefet fpråfa em tomtegubbar, Spttngar, Utba= 
lingar, ed) tplif Spöfen, fem förmenaS teara fernen af tpe böbaS i 
lönbent ttebgrafteett freppar uti pttfett; ptear em jag uti et teärd em Spo-- 
Fett ecp SpoFeri ffrifieit pafteer. Åutttta ecp än tperaS fägner af mangent



KctllaS für giltiga, font tata Sttt Iiturv jpoTeit, etc. Kwilfa på Iprfogdr= 
bar od) Dtdtteplatfjer oftaft Wifa [ig. Jpwarfbte at förelomma ftjet få= 
bane Tpttngar, eller UtbdIntugarf eller DJtbrbingar t Ipufett [fulle up= 
tomma, blef uti Italien förbubit %t inga bbbe ffulle [å BegrafwaS 
Kenia uti gårbatna; fåfom Tolofanus in Syntagm: Jur: Univ: lib: 33. Cap: 
23. N. 8. ffrifwer. Slfet wore od) intet at twifla om, at ju Kär i Iau= 
bet wore ganffa många od) flera BegrafningS [tallen funig, ån font tt)e 
nu fpueS på bürg, Kögar, od) Bacfar, t [fogar, wib [lober od) fiöar, etc. 
ont få månge ffrifware od) ffrifter wore l)är at tilgå, font KoS tl)e Ro
mare, Kmarcft [opetalS fåbant år at tgenfå, få wål på ftjet ena font 
attbra [täflet, v. g. wib tfjett Appianiffa, Aurelianiffa, Flaminiffa, 
Latiniffa, Oftienfiffa, Lavifcanffa [Po: Labicanffa], Nomeniaffa [?o:No- 
mentanffa] Attalanffa, etc. wägarna; l)war om Tacitus, Svetonius, 
Leander Albertus, Georg: Fabricius, Kirchmannus, Rofinus, etc. 
etc. IdfaS funna; marattbe fuller fpär od) några ©tenffrifter, Diunftenar, 
DltteBacfar, od) DèeSpogar at anffåba; faft än pergaments Brefwer od) 
attbra gamla [attblingat bortfomue od) förbdrfwabe Blifwit ; fåfom t 
görniälet til tljemta IL fs'l: Glyfisvall: dr Tlagat öfwer; waraitbcS fangob= 
lift ^wab Joh: Adolphus Cypræus uti Annal: Slesvic: Lib: 1: Cap: 
2: införer, at follet l)dr i Dtorben upfafte flora jorbf)ögat, eller od) Köga 
ftenröfar, på ftna BegrafningS ftdllen, emeban t^e Ipabe intet Idrbt Ionften 
font tf)e Diomare at uprdtta Pyramider.

Gfter Ifebenbomen ffebbe Ipdr, font anorftdbeS, ttdr tlpe Gfiriftne Be= 
grofwo ftna böba, tl)et måtte mara på tfjet eller fl)et ftdllet, anten uti 
fprfogårben, eller in uti Äprforna, Kwilfa fenare grafftdlle, man finner 
od) warit Kafwa Brutetig uti Auguftini tipen Berömt. TiffopenS Hipponenf: 
bagar; tfpet Kait fielf Berättar, Lib: de Cura pro Mort: Cap: IV. SJocf 
td för tiben, font tfpet od) dit Ijdr merenbelS tilgdr, at grafftdllen itt uti 
Eprforne utfebb BIefwo åt 'Trdfter od) förndnta 'Terfoner ; [marför falla= 
beS fåban runt Bafilicœ. fåfom Constantinus Magnus Idt giöra en 
graf åt fig uti Apoftlarnas dtprfo t Stambol. Ambrofms åt ftg t 
fin UpBpgba fprfo; Cor: Honorius åt fig i S. Pers Iprfo i Rom; od) 
månge flere; fåfont af Ipiftorierne öfwerfmtigt dr; ©d) f)dr efter af Kwarje 
IprIoS DJctneSmdrfett Iommer at tnföraS om grafwar in i IprEorna ; faft 
dit fåbant uti Gratiani, Valentiniani od) Theodofii tjber Blef icfe få 
albeleS efterlåtit; od) an mera förbubit af Äepfar Carl Magnus; f)war 
af tt)eu feben uplont, at ffje rife od) Ipöge Begpnte uprdtta GJrafGKorer 
utom Iprlemurarna, boel få at iitgåttgeit war uti Iprfan; fåfont dn Kår 
i ©merige nog dr at igenfinna; men få eller inga Kår i Jpelfingelanb; 
af förffoiting för Ipöga Kdrffaper ; Tocf Blef tlpet förendmba förbnb fnart



ttOjj anbrat, act) åter igen efterlåtit at fa Begraftna tf)e baba tit utt fpf= 
tarna; Btatlfen feb ait BrttfaS adg Bar t lanbet Bfiaer alt. ,Snrn tl)et Bar 
gått nteb tBetta ntam lanbS, fan IafaS Gretzeri lib: II: Cap: 8: de 
Fun: Chriftian: äfloen Onuphrii libel: de Rit: Sepel: Mort: fain tiger 
inférer et ftor register på förnäma iJferfanerS grafiaar t manga fyrfor 
acf) loapnBuS. Sag nämbe, at Bär fam anarftäbeS, efter infamen GBrt= 
ftenbam, Blefioa grafftälten BeBrab nteb laacfer namn; åfioen fyrfogår= 
barne; Bwilfe iitiotgbeS åfioen faut fartante ; Binar am §: 2: Banblar; 
tBe fa OabeS : v. g. KotprjirlQia, f. Coemeteria; Sepulchreta ; Dormi- 
toriaj Conditoria ; Conditiva ; Degvietoria ; etc. Sv: Sofvme= el. I) va i 1 o= 
farna re ; (Bttös åfer; tBet ad) Affame fäja: (Sottes=Slcfer ; laarattbeS 
mäd)ta eftertänfeligit, at Ebræerne nämna tBem, intet C1HS : 
h: e: dömas mortuorum, Sv: Sio&ae Igus; ntan JV1S ;
h: e: dom: vivorum, Sv: Jlefvaanbee bite; fnfattt Pererius laitnar, 
äfiaen Schichard : de Jur: Hebr: Cap: VI: p: 169; eBurutoäl alge= 
mena namnen B1-1S tBem ära n=; -np; Stsïï; Ont flera Befant 
Itain[n] BaS Auctores v. g. Monumenta; Tumula; OIToria I: Of- 
fuaria; Cineraria; Sarcophagi; Martyria; etc. et främattbe arb, ant 
fittå BarnS grafftällen Brufar Fulgentius Placiades, när Ban Ballar tBem: 
Suggrundaria, fåfant Cafp: Barthius Berättar, lib: XI: Cap: 2: Ad- 
verf. iJlt äftocrt taäl uti Girefelanb faint tBe attbre arter, fåfant Bär, 
fi)rfagårbarne BIefiaa aniBeiaarabe nteb fteenmurar, jarbiaallar, iJilanf eller 
Staqveter ; tl)er om flutna IafaS Strabonis, Taciti, Busbeqvii, Afri- 
cani, Wormii, etc. ffrifter.

Seban 1730, Blef afarftaarl: Bär i Sanbet af Gnfinta iJlrefter tBen 
gaba ad) gl: Sebett omBptt ant mifja Grafftällen til Dioifja ad) at Sjfeu 
Ifulle BegrafiaaS i Orbiting Bwar efter annan på h)rfagårbeit, utan au= 
feenbe til grafftällen.

§: 6.
[Supplementum.]
•1<3urn Bär fam anarftäbeS, mera farbambagS, ätt fam nu, Ätjrfogår= 

bar ad) tBe TDbbaS grafiaar, ära nngcfet laärbabe ad) i BeIigBtt Bålbne; 
tl)er ant iaare nag at berätta; TDacf i fortl)et är tBetta, at iaib Banbena 
gtftaa Bwaban tBetta fantet är, ad) Bwarfare Reningar för graföpttiugar 
gifiaeS; etc. etc. iJteml.

Jlt Babe BoS Ebræerne, fam B1-1S Gireferne ad) Latinerne, jag 
nämner f)är intet BeBuiitgarne ; mar tBet far gabt ad) giltigt uptagit, at 
tBe BbbaS trappar fïulïe få ligga i ,Tta ; tå näml. när tBe Bleftoo Begraf= 
wen, Bwareft tBe ftänbigt ligga ffulie; eller fam tBet BeS oft algemeut



fåjed: nâr tî)c btefiro jotbfdfle; il) at Mfciiita Ijfett, etter föra tf)em 
ifrån orten Ijwareft tfe ööböe, tit en annan beftåltan; ffjet war oct> an 
vår Mufeligit oct) låfwetigit, fåfom if)et reban war Brufeligit i fPatriar= 
djeruad tjber i gamla Teftamentet ; âfwen uti Apoftlarnas, Conftan- 
tini Magni oct) fettare tiberna; SBIifwanbe altfôrtfenffut fl) era d froppar, 
been od) qwarlefwor, font prifel. ocl) mål Iefwat fa be, fålne för fåbana, 
âfwen Wvil rumen Ifwareft ffe lågo, font iitgalunba röra8 ffulle; wib 
ftort ftraff til giöranbes; fåfom af Caiïiodori, Tholofani, etc. etc. ut= 
trpcfel. år at igenfinna. Svetonius in Vit: Octavii Aug: — Befoidus 
in Conf: Pol: Vitæ et Mort: lib: III: Cap: I. — äfwett Cicero lib: 
IV: de R. P: fatia fåbatt rum Sanctitates öd) Religio fas; oct) at 
ttjefjom ingen fföfting etter rörelfe måtte tilfogad, emeban tl)e woro tit= 
ffrifne: Perpetuæ Securitati ; margubed eftertänfeligit, at fåban rum 
oct) ftållen; font ån futtigt år af wåra fprfogårbar, oct) på fprfogårbarne 
©rafftåtlen, at ttje i forna tjber woro ocf tit wifia Ictngber od) brebber 
afbetabe, od) meb miff a tecfn utmårfta: af Bwilfa et aliénait t)år införed, 
v. g. IN. FR. P.X. IN. AGR. P. XX. font i faft wore intet at få låt at 
iåfa oct) förftå, om man icfe fabe ftg befant ftiten od) fåttet at ffrifwa; 
tp tfetta angår et grafftålled Brebb od) långb, od) bör utfört, få IdfaS: 
In fronte pedes decern, in agrum pedes viginti. 9lf tfetta meb 
fwab mera, fom får fmtbe af många Sfrifter införas, fan man finna 
tjwaban alt tt>et fommit år, font ån i bag brufet. år i wåra Sörfaml: 
v. g.

at Äptfogårbarne od) grafwarne t)ål(a§ i fåban wörbnab.
at grafftåtten åro utmärft meb wifa tecfn, åfwett meb Äorfj, font 

icfe långe febatt öfwerflöbigt brufabeö på alla fprfogårbar ; fe §: 2; på 
t)wilfa ftobo ffrefne atlenaft initial ©offtåfwerna efter tt)en böba; v. g. 
RN. S. M. O.D. A. B. S. S. H. D. etc. etc. t)wiffa få tåfaé borbe: 
Pcw Nilffon. Malen Olofs ©otter. And: Bengtffon. Sigrid Hans 
©otter; tå od) S, fatted oftaft framföre, fom bemårfer Salig; v. g. S. 
E. M. S. etc. Salig Erich Michelffon ; eller od) meb flera Monofyllab: 
v. g. S. H. B. H. D. ttjet år: Salig Ifnftru Brita Helges ©otter; t)War 
öfwer od) oftaft ffjeitna Siunebilben fatted: 1. H. S. eller fålebed I. |A|. S. 
om f)wilfa bofftåfwer fan blanb många flera ldfad, Joh: Nicolai Difqvif: 
de Nimbis Antiqv: Cap: VII. §: IX. od) Hrabani Mauri Opera de 
laudib: S. Crucis, Tom: I: lib: I: ... p: m: 210 etc.

at för graföpningen utgifwed peningar; waranbed til at fe af tf)e 
gamled ffrifter oct) fprfotångber, furu tfefe peningar råfitabed fåfom bö= 
tedpeningar, i tp orben Ipba i förenåmbe rullar: betalning får tbet 
f>an vovöe ftenen ; eller för Stenens vovanbe få el. få mpcfet. dpwil=



îet Turnebus, Caffiodorus, Paulus J[uris] C[onful]T[us] : oef fielt 
ont firm orter dfmen Berätta; fmarföre marba grafftenar oct) ljffdllat 
fallabe Lapides Sacrati; dfmen grafmarne, aggeres confecrati; fdfont 
af Qvintiliani oef flereê ffrifter nogfamt âr at igenfinna.

2(t af fdbait imrigb rum âro cmftber mibffepelfer, lat: Superfti- 
tiones framfomtta; fmar öfmer reban Auguftinus i fin tjb flagabe; 
fdfont feeS fan af Cap: 34. de Morib: Eccl: Cathol: fmilfa far up= 
rdcïna onöbigt âr, tp tfen font ndgot litet far giert fig unberfunntg om 
Sanbfens Beffaffenfet oef gemena fopenS àfmcntpr, fan mal finna, fmab 
du ft'er; tôr fdnba! meb tfen migba mutlen font tageS i fprfogdrbarne ; 
furu fogelfnaror oef fifïegant tfer IdggeS; fmar til tfe böbaS Been Bru= 
faS; etc. etc.

Tit: IV.
ont

Vlåefor oef Vlacf=Staplar,
famt

Vldppmng cil' fïdmtning oef fftingntng.

§: 1.
SBib en fmar f'prfo ftdr en Stapel, ftörre eller minbre, alt efter 

SocfnenS ftorlef, oef fldcfentaS mpfenfet; mtbantaganbe Vprfor font Horn 
aga, fmareft f Idcf or fdnga; fmilfe Staplar far i Sanbet fafma marit 
merenbelS Ijfa Bpgbe, t forma bagar, men nu ndgot omBptte, feban tfe 
BIefmo fpetSaeftige etter Sornlife giorbe ; ftdenbeS far icfe enbaft d fôbra, 
fpbmdftra el. fpbbftra fibona; fdfont P. Dikntan attgifmer; utan fa 
ömfe ; oef fa mpfet jag far anmdrft mib alla ^elfinge=Staplarne, netto 
d tfen fibo, fmareft ntdfta beïen af SoefnenS Bpar äro Belägna, fd at 
en fremanbe af StaplarnaS Beldgenfet mib Vprfan fan aftaga fmart ut 
Socfnen ligga ntänbe. 9'idr Staplarne förft BpgbeS, fe Torn.

§: 2.

Ilti tfefja Staplar fdnga 1. 2. 3 el. 4 Vldefor, fomliga ftörre, font= 
Iiga minbre; fomliga pngre, ttdgra gamlare; utfiraba meb fmarjefanba 
SinneBilber, pdffrifitingar oef miitemdrefen; Sdfont ait finîtes mara up= 
fôrb mib fmarje VprfoS mdrfmdrbigfeter. Sfe gamla Vlaefor i 'Pdfme= 
bômet maftfe] mib förfta anfomften böpaS eller miaS, fmilfet ff'ebbe meb 
mpfet mdfenbe; forte!, dr tfetta:



Seban tpe ting, font til tï) etta ttaârtet forbraê, ja jo m mäht, fait,
olja, töfelje, mprrpa, etc. Ijttnebttlar, ecl) tplift, cito toäl titlagab, font
SSifIoptm uti Dlläjjoflåbertte, od) ftafioen t pattbetta, jatte fig iteber på 
ftopleit, til tpes några pjalnter looro jungne; ptnilfe t orbniitgen fittitas 
ntjatte uti Pontifical: Rom: lib: 2; Dlär fangen toar äitbab, [teg pan 
np, ocf) förft loälftgttabe ma t ne t, nteb jävbeleé bönejätt; tpär itaft b Ian= 
bae faltet i ma t net, Eorfjtoiê, ta od) eit lång Bön Ictfteê, jaint utropa=
be§: fetten mare met <Bber ! pploar på jioarabeê: Sa ocf met» tinom
2tnba ! ©ebatt Begpnte fait nteb îoatnet Beftrpfa îlacfatt titan ocf) ittan ; 
Dpe sPrefter join närtooro, tioattabe tienne genomioâl, od) jeberntera tore= 
îabe Bort ioatnet meb pattbfläbet; ptoar på juttgoê mange pjalmer, af 
Davids Bot; jdjoni Pf: 145. 146. 147. 149. 150; tå SSiffopen jatt; men 
efter fången fteg Ijan up od) mcb pögra tumen gtorbe forfj, utan på 
flocfan, jeban pan pabe boppat fingret utt tl)en fielga oljone; lâfanbeë 
tpär lotb en lång Bön; CSfter Böttett ftröf t>an Bort Äorfet meb paitb= 
buten; tå åtflille Antiphonier ocl) refponforia jebermera pölloö. @e= 
bait ti)e looro änbabe, giorbe SStfIopen meb tumen t oljan boppab, 7 ft. 
Iorp utan på flocfan, ocl) 4: ft: titan, fäjanbeö pioar gang : Revuen mal-- 
figue tig, ocf) bemare tig! 3 namn ^bers, od> Sone od> 2tn- 
bae. ^rib mare met» tig! tl)är på läfteö en lång Bön. ©eban tog 
SStfIopen rôt'elfen; punir iuib fïebbe join tilförenbe Berättat år; näml. 
IjeIa IlocEan Bereites ; fåttger ocf böner pölloö ; bod anbre ån tilförenbe. 
©ift Epftc SSiffopen CSieangclit SSofen, od) meb l)cnuc giorbe Eorff öftrer 
Elodait, od) gid fin rnåg.

Iiuru alla tpefa Böner, åfioeit jångerna, orb ifrån orb, på latin Ipba, 
»oro pär alt för toiblöftigt at framföra; tljen font liar luft at jåbant 
fe, Ean låja ide allenaft förenåmba Pontif: Roman: utan ocp Laun 
Bochelli SSoE de Ecclef: Gall: J: Bona, rer: Liturg: lib: I: Cap: 22. 
p: 433. Cafp: Calvör: Rit: Eccl: Part: 2: Cap: 8. p: 93. Mayeri 
Muf: Min: Ecclef: P. 2. Cap: 6. §: 4. sDlett åititit niera pttru Dann- 
haver, Hodom: Part: 2: Phant: 10. pag: 515; od) Schelvig itt ber 
Prüfung b ef sPaBfttl) itutS, p: 172 etc. tpentta gamla fåfängan ogilla 
od) Mlfafta.

Dm itu fpenna böpelje, liar tagit fin Begpnelje af [Påftoen Johanne 
f[)en III; eller af Joh: XIII; el. af Johan: XIV; tljet är oloift at Berätta, 
emebatt Äptfopiftorierne pär om ftribige äro. Baronius, Qvenfted, 
Balæus, etc. påftå Johannem XIII f)afn.»a förft böpt en ftor floda; od) 
gifmit penne Dtamn efter fig; pwilEet fïebbe A: C: 968: el. Secuh X. 
Dlleii emebait Alcuinus, font loar Caroli Magni Præceptor, od) lefbe 
Secuh VIII; äfioen pärom ffriftofejr, jå jpneS jåbant i Bruf loarit längre



tilBaîa. 9Jlen ttiet år fåfert, at font alla fprfor gofrooS nantit nar Ufe 
b optes, od) ïjaft witnen, etler gabbrar; fe Tit: I: §: 6. sJdtfa fïebbe od) 
Wtb ÄlådornaS bop; tå od) gåfwor förärabeS; äfwen när Älådan ftöpaS 
eller giutaS ftulle; tpoarföre od) tfyeraS namn tf)är på fatteS; fåfom tt)et 
än Brnteligit wara månbe; faft än alt tl)et förra är afftaffat. Uti Macri 
Hierolexic: p: 105; formâtes 11;et en Älåda uti Ferrariensiffa Älöftret 
Ifar 11) et namnet, Sperone etter Spare; iljerföre at grefinnan Mathildes 
förärabe fin ©para, af @ulb, meb äbta ftenar infatta, til omgiutanbet; 
när Hinnorna i ftöftret flagabe öfwer trångmålet at omgiuta tljen gamla 
fprutna; fjwarföre är od) tiennes t)eberSnamn infört uti latinffa verlerne 
font Blefwo fatte på !lådan, od) finnaS npförba uti ofmanBft Hiero- 
lexico. sJlt od) ©äftaBob Blefwo fållen när Älåcfor böpteS; flfet witna 
Baronius. Qvenftedt ; Calvör od) flere månge.

§: 3.
©fefta Älåcfor BrufabeS, få wät til fläpning fom ringning, fåfom än 

BrnfeL wara månbe; od) tf)et loingft tilBafa, tp AlucFu--Flappir l)örbe8 
Ij är reban A. C. 1000. 1160. 1250. Uti tt>en latiniffa fprfan od) HLafwe= 
bömet fatlabeS flådor Canes latrantes, ideo qvod diabolum pellere 
poffunt; fåfom Pet: Binsfeld: de conf: Sagar: pag: 383, fftifwet; HLt 
2n fmå t)anbflåcfor tjar od) jag funnit Ujefja orben: Fuga Diaboli. 
gört^enffnt är intet at unbra tpoarföre i forne tiber få mångljanba fläpp= 
ningar od) ringningar t)är fïebbe ; fåfom jungfru Marice Hämtning ; 
^eligmåls ringning; Siåtaringning: WJeFuringning; tBånaPoring-- 
ning; Xrettingeringmng; år6mot6=ringntng; förutan tf)e laga-ring- 
ningar tit Dttefång, HJiäfm od) aftonfång; tp uti lagen ftob nttrpfel. 
UItt fFal AircFu FloeFu ftaftua fori ty, at l^on ftaC Socbn til tiba 
Falla ; Ijwtlfen mening ån i bag merenbelS på alla flådor Ijär finîtes 
wara ffrefwen; Hlien l)wab Flåmtningen, font nu l)är BrufaS, få wäl i 
©täberna, fom på lanbet, morgon od) afton, angår; äro wäl månge font 
tt)et Berätta, at tl)eu BegpnteS b är, år 1601. 1602 od) 1603, til at meb 
Böner afBöja ffjen bpra tjben, l)äftiga friget, od) farliga peften, fom gittgo 
i fwang l)är i Hiifet ; Hlien emeban nti 1571 årS Äprfo Srbning, näntneS 
Flampta utfunget, eller, pro pace; fpoilfet jag få förftår; faft ingen 
fagt mig tl)et; at tf)et war, fåfom nti mit BarnSmine fïebbe, näml. när
I;ela ©ubStiänften war fluten, od) verfen pro exitu utfnngen, föll Ijele
förfamlingen neber på fttätta, od) i tpftljet Ijabe Bön til @ub; unber 
bwilfen, flåcfaren ide altenaft rörbe meb fträngen 3 refor Ufen lilla
FlåeFan fom fatt up öfwer fjwalfwet i (floret, utan od) en attnar war
ute, od) flämptabe uti flådatt, i ©tapeln; sJlfwen finîtes uti Upf: sJlrdfteB:
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Laurentii Petri Neric: ©Lift; vit 1566; wäret ncmtbct åtffillig flagg 
Hämtning, Ifmilfet H)en ©al. Sctbren til ftörfta belett förfaftar ; Sbrttien= 
fful ar ed) fläpning l)är Ijod ef; mt)fet gantai, ed) infenten nteb Hjen 
sJlafweffa religion; em Ijwilfen Tit: VII: Ijattblar.

Slagen attgaenbe l)ttru mång tl)e äre, fl) är em I)ar jag inga wiffa 
förerbningar fatt ëfmerfemma; utan efter gantai febmatta flår man Ijär 
femligeftäbg 9; femligeftäbö 10; meb Iifa åtffilnab mellan l)Wartl)era; 
sJ\t några få ftällen, flag 3 flag rätt tätt tilfaman, IjwiIfa bed' fem ett 
rädttag; Orfafen til tl)ef;a flageit meb fläppeit f'ä flådbräbbene fäja Hje 
fem 9. ft. rétcfna, wara anten t()är af, at 3 flag täfnag på Ijwarje ©pjf, 
meb l) milfa Chrifti Sefamen näglabeg wib ferfjet; (filer at betedna Hje 
3 ftera Sanbdplågor, l)wilfa at afbebia 3 gånger flegg för l)wartl)era, 
emeban bönen ftälleg til ©lieu SreSniga @uben, gab: ©ett: ed) ,p. Dlnb. 
SI)e fem påftå 10 flag, fäja fåbant ffe, anten at påminna tlje 10, sBub= 
erben; eller Hje 10 plågor i Sgppten; SUer tlje 5 Christi ©år, 2st flag 
för Ijwartljera emeban .pang sJlerfen Lefteb af 2"I Siaturcr. Sller fem 
et fuUfomligit tal, fem inefattar alla anbra. Sljetta må alt wara i fit 
geba märbe; sOten tf)et är wift, at fåfem reban i Mofis tiber SfraeIg 
barn Iiabe fäfert tedn af ©ilfmer Srumeterna, när tljer nti blåfteg, anten 
flått, eller ftovranbe; sSlltfa l)ar man Ijär Ijog Habor i Ocerbeu, länge 
t)aft, ed) än fafwer, wtf; åtffilnab när Hjet flämpteé ed) ringed jämt ed) 
fl ätt i flådorne; ed) när tt)et fimntaö, ramlag ed) Oerbentel. flappag 
på Hjem.

•purn alt flåduflappir ffulle upl)öra i Omn= el. ©pmbelmefona, ed) 
orfafen Hjer til; tper em l)afwa månge wäre Antiqvarier ffrifmit; fåfent 
Loccenius, Schefer, Verelius, Rudbeck, Dikman, etc. förtljenfful är 
enöbigt fåbant berätta, l)älft fåban wibffepelfe är itu egillab, od) reban 
förbuben uti Äprfo=Orbn: 1571; fe fol. 49.

Tit: V.
em

Äprfo^årbärgen.

Sna l)war .llprfa åger et pärbärge, .pärbre, ©paitmåldbe, ©äbegl)ud; 
af fprfan RprFofmrbdtge närnber, l)War nti äre afbelabe tittar, eller 
wifi rum, til Srenetienbend infamlanbe, fem årl. ffer, af 2?f belar, utaf 
tienbe=@panmålen, fem i ©ednen wärer; men tpen 3=belen, eller tertial- 
tienben, föred, meb ffaftet, eller palmen, uti .llprfefierbend fjänber, at äga;
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alt efter tf)e många Jtoitgl görorbningar, fem tjb efter annan Ij år cm 
utfårbabe åro; maranbeS jåmmål !unnegt Imru ©merigeS Jtcnungar, 
efter Ijanbena, icfe allenaft ftabgat fljet mifsa SIfFortningar fïola tagas, 
til åtffilligt, utaf tljenna Jtprfcf)årbårge ©panmålen; fåfem tå Jtcnung 
Guftaf I: år 1547, förorbnabe VOjnfå(n)t>en til fprfornaé nöbtorft; 
åfmen weberlagen til krafterna, etc. etc. utan ed) upråttabt ^nbetnings 
rear Fet; t£) et år, mifja anflager, til mif;a fPerfoner, af mifja Jt»rfof)år= 
bårgen; Jpmilfet alt af mebfegabe upfatö i fortset tan aftagaS, för Ijmarje 
©ocfit fprfa I)är i Jpelftngelanb, fåfem fljet nu för tiben finneé mara 
förorbnat, uteflutanbeS fljet gamla, i fpiterljét weberlagen, eller tfm få 
tallabe Jjoraringar til Jtprfoljerbarna, Ijmilfa uti l)ögftfal. Jtung Carl X12 
tjb til Grenan mietet inbragaö måitbe.

Specification på Jtprto4)årMrge=©patimå(en uti .pelsuttgalanbs 
©öbra Contract:

Ilti alla Jti)rtel)årbårgen äre följanbe Ülftertningar, på all åren, 
Iifa nåntl.!

2: 2)omfprfo4umtor, til Upsala; efter Jtung Joh: III. förerb: 1587.
1: Sunna til SBiBeltrpcferiet ; ©em nu febermera belaS til Scholar.
1: Sunna til fProften i sPrefteriet.
1: Sunna ©amfpaii, til Jtprfomårberne i ©ecfneit.
40H belen af Ipcarje flags ©panmål, fem infaller i fprfoljärbårget

til Uarnbufet i ©tocFlpolm; efter Sr. Chrift: förerb: 1637.
SBjn=@åben år mål all åren Ijfa, efter Jt. Guft: Adolphs l)år i 

lanbet aiterbningar, 1612. 1617. 1626. Sften oljfer i anfeenbe til 
Jtprferne, åfmeit meberlaget ed) anflagen, fåfem af följanbe upfats fîmes :

0ocFn :

@feg...................
©öberala .... 
©aburftab ....

Jpanebo .... 
iöalburnås. . . .
SlIpta................
Ufmanafer . . . 
3årlsö..............

2Bjm@äb 33ef)àlüt
SBebertag Stnftaget jEil fjirilïa

îr.
2:

3:
4:
9:
6:
3:
9:

fi.
7:

7.
3.
5.
3.
1
5.

f.
2.

1.

2. 
5.

îr.
12:

fi- f. Ir.
50:

125:

ii. f-
Trivial-Scholan i Gefle. 
til Gefle Triv:Schola.

I

til Academ: i Upsala.

Slrberåb........... 5: 7. — 97. til Gymnafium i Gefle.
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Gocfn :
SBjn=Sab S3eï)dttit

SBeberlag Slnflaget 271 fjruilfa

Ir. fi- î. Zr. ». Zx. fi- f.
Uttarstotf . . . 2: 7: 5. 10: til Militien; tl)et attbra

Grottan bel) à Hit.
SJfo....................... 3: 7: 1. 68: HudicksvallsTnSchola

Sfengftö .... 3: 7. 1. 67.
( af Ijtmlfa Ij öra til Gefle 
ISchola 45, til Ihvall 22.

Sforala ................ 4: 6: 5. 75: I til Hud:valls
Tröttö............. 2: 3: 3 32. J Triv:Schola.

N.B. Academ: Gymnafii od) Scholæ Setiånte, åtniuta, je b a it tf)e 
toanliga affortningar åro afbragna, alla ©pantnåls Sorter, od) Sfågarne 
eller fapptalen; SJfett Militien allenaft Stag od) font, t ©fifflat, ftruïit 
mål)l; ti) Slrter, Iafrett od) !antalen åro Grottan bepllna.

.GelSungalanbS SRorrci Contract:

GocEnen
SBjnIab SBebeil

bef)àl. Slnflag til Ijtoilfa.

23: tunnor til Triv: Schol: i
Hndivall

Gnattger............. 4: 7. — 62 20. — til Söderhamns Fact:
Pædagog:

19: — til Gefle Gymnafmm
Sfintanger . . 2. 7. 2 30:

Tuna................ 5: 7. — 16 40.
Sbenor .... 2: 3. 3. 15.

Sorjja................ 6: 6: 2 85.
■jpg................ 2: 7. 3 34.

Sfogftab............. 3: 3. — 12 12.
SlSbo............. 1: 3. 5. 6. til Militien t «Gelêinge=

.Garmanger . . . 3: 7. î. 23. Sfegementet.
Såttenbal. . . 2: 3. 3. 28.

(Sttarp................ 4: 3. i. 37.
Serft ô................ 4: 3. — 38.

.Gajella .... 1: 3. 3. 17.
Sforbo................ 3- 5 3. 16.

Sturafer . . . 5: 1: 46.
SelSbo............. 8: 5. — til Academien Upfala
StuSbal ............. 8: 5. — 177 I
Séria ................ 3: 7. — 30. I til Militien t ^elStngel.

,Goftoebal .... 2: 7. 3. 12 I 1
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N. B.- - - - - - - - - - Sorutan tf)et förenämba, är o cf tf>ctta at märcfa un b af=
fortningarne, at pä tt)e ftätten, Ijmareft SBeberIagen, i fpnerijct uti % 
fcuare tiber, Blifmit, anten tit IjeIa etter Iytlfma beten, iubragna, fäfom 
uti Gnånger 10, Smnnor, uti ©fog, tyïlften, 12 Siuunor ; i iJbgftab, 
äfioeit Ijfa; etc. <Så fyifma fåbana tit Grottan Snbragtte toeberlag fatunta 
Beffaffentjet, font tf)e manliga iJtffortningar.

Sdjefiu VOeberlag tjafma marit af olifa orfafer förunnaba, bets för 
©iäftningar; bets för Paftoratets ringhet ffttl ; bel§ lifstibö Donationer; 
etc. od) tilförenbe, mäft tit alla Paftorater attflagna, mera etter minbre; 
iDbut feban Jfonung Guft: Ericffon. I. år 1544, tät afffaffa fljett fria 
giåftningen uti iPraftgarbarua, Begpnte od) ttje toeberlagen ittbragaS, od) 
tlje anbra få fmåntngom efter ^anbetta.----------

(Supplem: Tit: V. od) Omiff: §: 33.)

Dm Siottbc afgiftcit.

I: Jlftjanblingen.

§: 1.
,pitrubatt mening nuire förfäber i Jiorbeu l)aft om Stonbe afgiften, 

tt)et fan man finna, få mät af ttje gamla font npa Jfprfo=SBalfar oct) Vag= 
Bocfer ; matt går tilbafa til A: Ch: 900, tå JÎ. Ingo, II, tät genom 
Sagläfaren Ingo [o: Viger] Spa uprätta Sag SBofen ; feban efter t) o nom 
Jt: Erik VIII; t()er nåft Jf'. Olof Skotkonung; ptermera Jftutg Stenkil; 
^witfen fomlige mena mara famttte font ttjen förenämbe Jf. Olof; S: Erik; 
Jf: Knut, An: 1168. Jf, Carl VII. Jt. Jert, A: 1251 ; Jf. Birger Magnufa 

lSott, 1295; Jt. Chriftopher genont JtrdfieBiff: Nils Ragvaldffon An: 
1441; od) alte tt)e ftere ättba fram tit Jf. Carl, IX; An: 1608; tå man 
finner uti Sagböcferne, få mät Uph font Heising: Jfprfo=SBaIf I: glod: 
fåbatt orb mara införb :

Xfrifler bobp Xfircfiu bpggia od) tionb giora ; Jtbamber oef Igans 
Spner gtorbe tionb fprft od) Salomon firefiu.

JTen tfmaban ft)e ftjenna fägnen l)abe tagit ; tpet är intet få tät od) 
fäfert at utleta; Jfatt mät Iyinba ttjen gamle Zamolxis Pythagoræ Sär= 
junge, font Iefbe på Jtren efter märtbenas ffapelfe 1170 = 1180; Iyoilfeu 
Scytherne t) af ma mpd’et at tacfa före tit ft)eraê goba Sagar; babe od)



41

Iemnat ttjeni fåbctnt; t niunerpet pmab Adams od) pans 0onevs ILionbe 
angå månbe. Speff utom wet man tt)et, at emellan Japhet od) pans 
affomne, pfmerBoerne, od) Sems Barn t Ofterlanbom mar en färbeleS Be= 
Eantffap od) ftörfta Ijfpet t tungomål od) feber; p. p. Od) faft än af 
tpen p. ,piftorien ingen unberrättelfe finnes om Sionbe, för ån uti 
iPatriard): Abrahams bagar, A. M. 2030. p. tå pan gaf åt Melchi- 
fedek tionbe af att; Gen: 14: 20. Paulus Ebr: 7: 8. 9. utförer Effet od) 
nämner jämmål af ASptet ; Så ft)tteS Ijfmål fangobljft tt)et tpe rättfinige 
för l)oitom något tplift giort pafroa. JpanS ©one Ifaac tilfïrifma Rab- 
binerne l)afma »arit tpen förfte font efter fabernS löfte od) förorbning 
utgiorbe Sionben, emeban tpet läfeS uttrpcfel. Gen: 26: 12; råfningatalet 
af pann årsroåjet, od) tpet för Sionbe af giften fful; mena Rabbinerne ; 
fe R. Maimon: Lib: 9: Melach: R: Sal: Jarchi, in Lev: 27. R. 
Abarban: ad I: Sam: 8: 17. Selden: de Syned: Lib: I: Gap: 2.

Om fPatr: Jacobs löfte til (Pub om ILionben af att Ef)et (Pub 
pottorn förläna tädjteS, Berömer od) (Pubs ©aning, Gen: 28: 22.

glereftäbeS om Sionben finîtes intet mara ffrifmit för ätt i Mofis 
bagar A: M: 2454, när (Pub utför!, föreflrifma mättbe mif; lag för fit 
folE om ILionbe afgtften. Od) emeban på faft mång ftällen i V. T. 
Befalles om Sionbe ; få fptteS nöbigt mara fpetta font följer fortet Be= 
rätta, nämt

A: PiUfu mång flags ELtonbe t V. T. upråfnas.
B. prnav ittaf tpen råfnas ffutle.
C: på p nu 11'a ILtbev af året; od)
D: fät pnhlFom tpen belas bovbe.

Lit: A.
iJcog månge af JP t) rf o fä b e r tt e pafma ftabnat i tpen goba utlatelfen 

at 3. el. 4. flags Sionbe upräfnaS i V. T. ffrifter, af pmilfa
1: Decima Prima ftår föreffrifmett Lev: 27: 30. Num: 18: 21. 

Deut: 14: 22. 26: 12. od) märdftälb äfmen i Hifchiæ fiber, 2: Chrön: 
31: 5. 6. Nehemiæ bagar, Cap: 10: 37. pmar mib mänga anmärfningar 
od) nttolfningar giorbe äro; v. g. fliär Lev: 27: 30, nämneS få od) får, 
ocp alt tpet unber rjs |: frant unber ftafmen :| går; at perbarne låta 
Greaturen ut= od) ittgå igenom ena få trånga bör, at et allcnaft i fänber 
gått, ta perben tpem mäl fuitnat räfna, ocp tpet tionbe meb fin ftaf i 
pattbena, ittboppab uti rob färgo, utmärft tpet tionbe i orbningen gåettbe; 
mara purtt tpet mara må; til afgiften; fe R. Majmon: de Decim: 
Cap: 7: Sect: I Bochard: Hierozoich: P: I: Cap: 44. —. Good- 
vin: Mof: et Aron, de Decim: Lib: 6: Cap: 3. —
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2: Décima Secunda1 fallaë ocf Décima Decimarum; Sv: IEionbe 
ôf 'Cionte ; font Leviterne ocf fPreftente fïulïe affönbra ocf giftoa i 
fpmterfet tfem font ffiftctojë ticinte toib f elgebomen ocf Beioafabe 
©ubstiânften toib Semplet ; ftoar ont LcfaKeS Lev: 27: 33. Deut: 14:22. 
od) LeratteS 2: Chrön: 31: 6. Mof: Kots: tract: de Decim: fol: 199. 
od) mange ffereS uttolïningar fär om funna täfaS.

3: Décima Tertia eilet float! Cribtemvs Cionbey ndmtteë Deut: 
14: 28. 26: 12. fioilfeit af Hieron: fallaS nihn%od£xat4r] tferföre af tfe 
fattige främlingar oct> Gnfor fa be tfcraê bel tfer af.

4: Decima Qvarta1 fallaS ocf Annua eller årliga; fölen font tfenna 
ar famttta meb tfe förra, font åri. Borbe utgiöraS, få är onöbigt något 
fär om Berätta; Dcf må man toäl får införa ftoab Burmannus efter= 
tänfel. ffriftoer om Sionbett, at tfen loar aIIenaft »Lnafanba, näml. i få 
måtto, af tfen ffttlle årligen affönbraS på all runt od) i alla ©täber åt 
Leviterne od) fPrefterne ; ftoilfe tfer af ffttlle fättba tioube belen åt tfem 
font ffiftetojS tiänte toib IfteIgebomen ; men på tf et 3:bit året ffulle ide 
allenaft förenämbe fPrefter, utan od) Gnforne, främlingarue od) fattige 
font i portante Bobbe ärttå tferaS belar. ©åfom fan fär om loiblöftigt 
ffrifftoejr, in Deut: 26; ocf Synops: Th: T: I: Lib: 4. Cap: 12.

Lit: B.
iPtecir af Sioubeu ffttlle belaS, tf et ttäntiteS uttrpcfel: i förefatte 

V- T: ©pråf; faft ätt fiffar icfe få enfanerl. nantngiftoaë. loaranbeé bocf 
at fe af Subarnaé Talmud, furu åtffillige meningar tooro upfomtte om 
Sionbc af frncftBäranbe träen ocf tplicft ffulle giftoaS, eller od) intet. 
Slt af Cilb PHpnto ocb Cumin uti gr: Sefu Gfrifti förttebrittgS år, 
giftoaS månbe; tf et är flart af Matt: 23:23. Sfen font färom fttnb= 
ffap få toil, läfe Sixt: Arnarn: de Decim: Wilh: Schicard: de J. R. 
Hebr: Cap: 4: Theor: 15. Varenii Trifol. Sac: 8. Gerhard: Harm: 
Evang: Cap: 158. And: Qvenlt: Ant: Eccl: 4: de Decim: ocf flera 
font fär nämbe ftttnaé ; i fpntterfet far Scaliger giort en uträfningé 
tafle* på all Sionbe utgiften, in Opusc: Coccej: ad Com: in Amof: 
4: Cap:

SBaranbeê mäcfta eftertänfelig tfen loafra förorbnittg font ät. Hischias 
i Jin tjb giöra månbe, ont tfe många Upfpnings--PHan öftoer Cionbens 
våtta hanbbafmanbe ; font uttrpcfel. är ittförb, 2: Chrön: 31:11. = 19. 
Äunbe toäl fättba, at ocf tå för tiben, ide alt rieftigt tilgå månbe, 
anten på fåbant fått at tfe givige Pveflev togo meva ån tfe bovbe 
bafvoa; Iffa font i Eli bagav; I: Sam: 2: 13= = 16; ocf febermera oftaft 
ffebbe, ättba til N. T tå ©attittgené SRunb Jef: Chriftus ftraffabe
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'Pveftente for fdbcitt fna(pet, åfmett mål genom eftertånfel. tifnetfer, v. g. 
om vifa fovnbonban; Luc: 12: (5åv8öfoug&an od) rifa Pïîanen, Luc: 
16. t)mitte utan alt tmifmel enfannert. ft)ftabe på preftenta ; tt)et fantatt= 
Ijanget af 33. f). nogfamt utmifar;

@ller od) at Xionben for fniUabes af tljein font tljen utgiöra borbe, 
Ijtafom t Nehemiæ bagar, Cap: 13: 10. i Malachiæ tiber, Cap: 3: 8. 
9. 10. i Joh: Hyrcani år af Maccabæernas tibeljmarf; p. p. p.

Lit: C.
pa Ijmilfa tiber af året Siionben 6orbe lefmererab, tljet fan matt 

nogfamt fitttta tljer af, at tljen ffulte följa firar efter Sovfilingen font 
framljafmab finite på mifja tiber; Lev: 19: 23, 24. 23: 10. SbIanb 
anbra ffrifmer Buxdorf: in Synag: Jud: Cap: 12: fåtebeb tjår ont: 3 
månaben Etui, font tömmer in meb Auguft: ffulte 33ofïapê tionben 
Iefmererab ; i Tifri eller Sept: ©åben ; i Schebat tljeit är Januar: af 
Mranbe träen; bocf intet på tlje förfta 3: åren; fåfont Rab: Ab: Efra 
förflarar Lev: 19. od) Num: 18: Cap:

Lit: D.
Pit all Siionbe mib börjon björbe egentel. Levi ©lådjte til, od) Prc= 

fterne fåfont et arfmegobb, emeban tl)e intet Ijabe några jorbe lotter, få= 
font alte fl)c attbre @låd)ter i Canaans Sanb; tljet ftår tpbel. Num: 18: 
20 = 24. 5)ocf Ijurtt tljen ffulte ffiftaö; tt)er om är t)är tilförenbe be= 
rättat, Lit: A.

§: 2.

(Sljnrnmäl tienne Ohtbb Sag ont Siionben mar liar ocf tpbelig; fa 
frågad bod' om tljen må ftållab ttnber Jus Naturæ, PTatuvfene Ilng ; 
eller ttnber Jus Politicum, Wåvltglig ; eller Jus Ecclefiafticum, RyvHo= 
lag, font ocf) fallab Ceremoniale. £>d) emebafn] Sårarena Ijar utinan åro 
icfe enfe, få framföreb får någre ffjerab meningar font iag fe fått:

a. Sor PTatuvfens Hag på Ueb Siionbe af giften, af Alex: ab 
Alexand: Gen: Dier: lib: 3: Cap: 22. Wilh: Zeppero, de Leg: Mof: 
lib: 4: Cap: 40. Joan: Stuchio de Sacrant: Gent: Fol: 160. Ba- 
ronio, Annal: Eccl: Tont: I. Sect: 74. taganbe ffål)len tfjer tit at 
Abraham gaf tionbe för ått @ubb Sag tljer ont gifmen mar; Gen: 14; 
åfmen Jacob, Gen: 28; Plfmett mål ftebtttngartte ; p. p. p.

b. Canonisterne påftå tpet mara Jus pofttivum Divinum, @ubë 
ftånbiga Sag, font bör attib giålla; men intet mara unberfaftab någon 
ånbring af mårlbjlig ©fmerljet; tljet meb mång orb Marcus Antonius
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de Rep: Eccl: Cap: 2. Rud: Hospinianus de Orig: Bon: Ecclef: 
Cap: 3. Panormitanus de Decim: Hoftienfis §: 7. de Decim: JIaf= 
nrnnte Gregorius, Innocentius1 Clemens odj flere föregtfma ; braganbeö 
in til bewjë, Matt: 22: 21. 23: 23. Luc: 11: verf: 4L 42. SKen Bel- 
larminus lib: I: de Cler: Cap: 5. Joan: Major in 3: Sent: dift: 37. 
qv: 36. Frans: Gomarus de Decim: ad Cap: 7: Ep: Ebr: ogilla 
t Ijenna meningen.

c. Gn bei fäja trenne Sionbe=Drbning mata jus politicum eilet 
en xfât-l&îltg lag, odj tljen enbaff for Ifraels S3arn.

d. $innaë od) f()e fom föregtfma fl)et mara Jus Ceremoniale 
jom enbaff mar giällaitbe i V. T. l)o8 Subarna.

e. Stbrre beten jidfta fdbant mara Jus Mixtum, bets polit: belö 
ceremoniale.

f. J. Wiclef tilfïrifmeê Ijafma pd Conftantin: SJibte, Art: 18, 
jagt Sionbe afgiften mara ingen Sag, utan allenaft friwillig Tttmofo= 
gift; tt)et od) Anabaptifterne od) Trinitarii pdftd; fdjom en Bof tt)er ont 
trpfter, 1568, ntmijar.

g. H. Grotius de Jur: N. et G. lib: I. Cap: L §: 17; ftäller 
Xtonbe (Drbfnjingen fdjom Sagen om Sabbaten, belö Morale, belö 
Ceremoniale.

h. Seldenus de Dyned: lib: I: Cap: 3. gibt dtffilnab emellan 
Decimæ qvotam od) Substantiam; tl)et förra är jus pofitivum, ft)et. 
jenare är jus naturæ; SI)et od' Frans: Duorenius de Sac: Ecclef: 
MinilL Lib: 2: Cap: 2. Gisb: Voetius, in Pol: Eccl: P: L lib: 4. 
Tract: 3: Cap: 5; ji)neö bejafa.

i. Junius l)trar fig jalebeö: at Fundamentum formale, är jus 
Naturæ; tl) Ttrbetaren är xvärb fin ton; 93ïeu determinate l)oê Su= 
banta mar Jus Divinum; Jpmilfet tt)e JIafmiffe bejafa, od) flere; ja jom 
Svarez: Lib: 2: de Leg: Cap: 24. And: Rivetus Exercit: 80; in 
Gen: 14: p: 386. Alex: Moneta de Decim: Cap: 2: N: 1. Lay
man Th: Moral: lib: 4: Tract: 6: Cap: 2. Canifius de Decim: Cap: 
3. Carpzovius de Decim: Lib: I: defin: 125. n: 15.

SJien man ïentnar nu V. T. od) fontmer til N. T.

IL Ttflpanblingen:
§: 1.

SIieb Snbajolfet tog od) tueras enffrjte Sagctr jmåntngom en änba.; 
Ipoarfbre fittneë t N. T. inga mifja förorbningar om Sionbe afgiften 
mara jatte garden af Chrifto eller af t)an§ Apofflar ; ti) l)ioab tljen 
Bejahung angår, v. g. tä Chriftus Jäger: Ttrbetaren är xuärb fin £.on;
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(Stfwet (ßttbi tt>et (ßttbt ttUrjotrev ! p. p. od) Paul: Xbe font tiana 
mib Slltaret jïote b^Oma fin näring af altaret; p. p. fan »ål förftåö 
om greffer ocf) Sårare, od) om tueras unberljåK; fåfont om artbra rätta 
arbetare; Dllen fä fan ingaluttba tf)cr meb förftåö någon befpnerlig 
Xionbe=Itel ; utan atlenaft nobtorftigt uppehälle; mera eller mtnbre, 
font fïabligit ar; Ijmilfet ocfj Tarnovius, Reinking, Dedikenius, Joh: 
Azox: Bened: Carpzovius, J: Adam Ofiander, p. p. p. intaga; faft 
än tfje jpåfmiffe ocf) tï>e fttåle Oljpror af Kjeras ägg nog blabra ff)er 
om, at Sjonbe f)örer än t bag fPreftomen tit, fåfont Leviterna i V. T. 
Dlteit at nu t N. T. Ijta font tt>e t V. T. böra ocf) nu intet aga eller 
brufa några SorbaIotter t af rar ocf) äng; ffjet gitta tfje intet Iföra, än 
fiber efterlefroa; fåfont Gentiletus pro fidel: Gal: Cap: 15: ftrifmer; 
ocf) bagel, epempel bemitna.

§: 2.
pmtlfett nu tf)en förfte mara månbe, font i N. T. befalte Xionbc 

afgiften utgioras åt prefhrna, ff)et är intet få mift at berätta; ti) 
fpoab måre gamle ÄprfoSlalfar iuefmtla, at Cbrifler bôt>b ftrcïu bvg- 
gia, ocf) Xionb gibt-«, tf)et tan mara fnararc en fägn än fatting. Slagre 
äro font tilägna tfjenna Orbniitgen Äepf: Constant: Magnus, font re= 
gerabe A. Ch: 307: = = 337; tf)et Wilh: Zepperus ftrifmer de leg: 
Moral: Forenf: lib: 4: Cap: 10. Sfnbre gå längre fram til Carol: 
Magnum, A. Ch: 800; fåfont Cranzius förmäler; lib: I. Cap: 8. ffjet 
bocf J. A. Ofiander ogillar, påftåenbeé tl)et Jlepfer Otto, font lät bpgga 
Staben Magdeburg, A. Ch: 972, marit förfte uphofêmatt; Theol: Ca- 
fual: Lib: 5. Cap: 2: p: 569. Johannes Stella IjdlIer fPåfmen Gre
gorius 4:°l för en fåban Sionbe Orbningé ftiftare, i Sx. Ludovid rege= 
mentë über, A. Ch: 834. p. Sfnbre berätta annat; boet mare burn 
ff) et mara må, få är mäd)ta eftertänteligit fljet mår tärbe Ol: Verelius 
ftrifmer uti fin H: E. om Äprfo=©tprelfen, orbett Ipba få: pag: 34: p. 
''Jlepfer Constantinus, Ijmtlfen görfamlingen f)ar at tacfa för fina ntäfta 
"privilegier, påftob ftg mara Upfptiings UTrttt |: Episcopus :j utom 
"Horfamlingen; tfjet är: pan förbeljölt fig rättigheten at ftcirffåba od) 
"bönta öfmer görfamlingené utmärteé ärenber, få mät font om tfjef) SBe= 
"tiänter; Dllen then ^mmärtes beflälningen, fåfom at lära, utbela Sa- 
"cramenterna, beftraffa, belägga meb fprtoplictjt; intet höra unber fin, 
"ntott Sorfamlingens otnbönte. Och faningen at fäja, emeban förfam= 
"lingen, tgenom Ghtiftne Jlonungaté tilffpnban, npttiat få ftora förnto= 
"ner, och genom fljeraé malfamhet fan lefma trpgg för utmärteé målb= 
"famhet, tl)er til meb Sliffopar od) Jlprfoherbar uppehälle« od) belöueé



"af JtroitoiteS JJlebel: ©å rnåfte utan ttuifroel, ^luavcfen någon BlpgfeI 
"eller tacffamhet B00 tigern toara til finnanbeê, font wilja, att rättigheten 
"»ib utioärteS upfidgtett ffal betagas honungen. Sher emot Igarrorer 
"tt)et af et ftraffmärbigt Ijögmob, at i Hje fater, font intet angå Slmbe= 
"tes Snwärtes »äfenbe, mera Igafttta affeeitbe på egen mpitbigbet, an font 
"på ^eIc görfantlittgenS bäfta.

§: 3.
©juruwäl on Otoälbiger, oc£> then font intet later girigheten bebraga 

Iofbheten, et) Igetler fjögfärben förblittba fp neu, nogfamt urftilja fatt, lg»ab 
egenteligen Igiwart od) et ftånb titljörer; @å uttoifa boet tfbeböcterne huru= 
bana äftoentpr toarit haftoa nteb Sionben, få på then etta, font på then 
attbra orten; JJrof här af, toil matt allenaft några införa: e. g.

uti Secul: I:
Sntpga Jtprfolgiftorierite ttget ingen to if) tionbe afgift toar för JJrä= 

[terne at tilgå, utan aUenaft htoab förfamlingen frambar them til uppe= 
hätte, när JperranS sJiatttoarb utbetabe».

Secul: II:
Silffriftoeb JJåftoan Evarifto et bref, l)toar uti förmäleé at en Si= 

flop eller sJJreft är Iifa font ett toigber JJian nteb fine huftro, görfam= 
littgett, och bör ftpra uti all ting efter fit egit behag, äftoen nteb Sn= 
fontfternc. p.

Uttber Telesphori nantit ffriftueS ttget han förorbttat at ittgett [fulle 
få fäja något emot ett JJräft, ep heller taga något af Hgeras iitfomft.

Higinus förmetteS Igaftoa giort flgett förorbtting, at ett Siftop ge= 
nom fin fuällhet firf upftttna JJiebel til at förbätra Äprfoneb od) sJJre= 
fternes Snfomfter.

Seoul: III:
sJJdftoen CaIixtus ftabfäfter förorbningett at Sörfamlittgett eller Jpr= 

fatt är toigb nteb sJJreften, fåfoitt ena Igitffru nteb fin JJiatt, od) får intet 
råba, ätt mittbre Haga på honom, p.

fPåftoett Urbanus ftabgar at then font unbanfnillabe JJrefterua tige= 
raê Snfomfter, ffulle banlpfaê.

Äepfer Maximinus tager bort ifrån JJrefterne all tfgeraS ittfomft.

Seoul: IV:
Uti Antiochen : JJiötetS 25: Jlrtid': HlletS Siffoparne fri dispoli- 

tion öftoer ÄprfoneS Snfomfter, at taga förft åt fig få mpcfet nöbtgt 
»ar; bod lemita fouit åt them fattigam.
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$ fbrenåmba Secul: IV; war sPafwett Damafi BefalningS 3: I1Ir= 
tiefet, at att fprfoneS Snfomft ingatunba matte fotttma i SefmanS pån= 
ber, utan enbaft ntt 'PrefterneS; ftabfàftanbeS fin mening af V. T. ©fa= 
beBrbb, font sPreftomen aliéna titfom.

Secul: V.
sPKt tt>et Milvetaniffe PJÎbtet bief tpett 27: Ptrt: giorb tfter ont, at 

3: Domare ffntle wara at Befhtra ont ÂprfoneS Snfomfter; bocf allé= 
fatnan af tpet Ptnbetiga ftånbet, men ingen af tpet wårlbgtiga.

3 famnta Seculo gaf Siffop Gelafius ut en fdbatt Befalntng ; få= 
font tpen 29: §: utwifar; at ÄprfcneS Snfomfter ffntle betaS i 4: betar:

1: beten åt Siffopett.
2: » åt p'refterne.
3. » åt tpe fattiga, oet> 4: beten til Iprfo=Bpgnab.

Secul: VI.
Ilti et Stlbte i Sranfrife i Orliens, pwareft 33: ft: Siffopar moro 

närwaranbe, unber Ä. Clodovei regering, Ipbbe 16: Art: fåtebeS:
Ptf alt tpet font framBärS t fprfone, gefront offer ocp tionbe, flat Si= 

ffopett taga pålften, ocp tf)en anbra t)ätften ffifte tpe Ptnbetige fig entel= 
(an efter ftåttb ocf) mitfor.

Dpen 17: Art: ar wiblbftigare od) Ipber fåtunba:
Dm tpet font tt)c trogne offra Aprfone Båbe af jorb oct) ntarcf, wjn= 

Bärg, lifegne, tpefftifeS egne påfwor; ffat efter tpe gamla ©tabgarne alt 
wara unber SiffopettS wåtb; PJlen af tpet font fatter på Altaret, ffat 
Sribiungen bfwerlemnaS Siffopen ; tt)e attbre 2 betar Gtärfomen. PJlen 
Sionben ffat pmart år IefwereraS Dribiungen, etter pmart 3th år t)eel. 
Docf följe wi Ifarutinan tl)e Plomare, at Siffoparne uttbfå pmart år ett 
fiärbepart, etter pmart 4ft år altfaman.

3 tfjetta Secul: VI. uti et PJlbte i Cöln af 43: Siffopar, BeflbtS, 
Art: 5: Ptt tpe wårlbglige ingatunba ffntle Ifafwa i anbtwarbning tf>et 
fprforne titt) brer.

Uti fpåfwenS Gelafii tjb woro 23 Siffopar på et PJtbte i Sranf= 
rife, oct) DrIien oct) upftålte tpen 18: Art: fåtebeS, at Siffopante pabe 
wåtb efter gobtpcfo Ifanblfafwa fprfoneS Snfomfter.

Dpet anbra PJibtetS i Mantifcon i A. Guntrams bagar, 5: Art: 
år af tpet inepåll, at Dionben åfwen wåt af grucpten, efter gamla wa= 
nan enpåtleligen ffat införaS tit sPrefterne, pwitfe tper af pabe at meb= 
beta något tit fattigaS nptto, ocf) fångarS utlöfen; tpen tpetta intet giorbe 
ffntle BanlpfaS ; 60: ft: Siffopar woro tå tilftåbeS.
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Seoul: Vil.
Htt Gallicien af Spanien efter JÎ. Ariamiri Befalittng, fyöllo 12: 

ft: Siffopar et Söiöte, ref) upvättabe följanbe punet; Hjetta wart giöromäl 
angäenbe:

2: Art: '„’It SBiffopen intet ffulle fa npbära Sirtbtungen af Hfet fem 
feltet frambar; utan Hfen berbe attinäitbas til fprfotteê fërnôbcnbet.

3: Art: 4. ed) 5: Art: fërbtuba SBiffoparneê fnäflfet toib 'Hrefte= 
Iprte= oef) tp lit a toigningar; p. p. p.

Sf)ett 32: Art: ntt Toletantffa SDWtet unber ,ft. Sifenandi ftp= 
reife, ta 59: ft: SBtffepar teere nänearanbe, Beftar af fåbant iitel)äll, 
nanti.

©irtgfet är en reet HI alt enbt, efter I)teilten ed) 'Hrefternes finett 
törfta ; ti) mange taga bert Hfet fprfette tilltörer, ed) fälebes BIiftea fpr= 
torna fërfalna ed) obpgba; p. tfjerfëre ffela sHrefterne af Sienben ed) eff= 
ren, ärliga räntan ed) frudften intet mera taga än Sribiuttg. p. p.

Secul: IX.
Gfter Äepfer Carls Befalnittg bief et SDWte beramat i Arles, ed) 

febermera uti Schalon, Ineareft iblanb mpdet annat blef ftabgat ed) 
fträngel. förBubit, at 'Hrefterna ingalunba ffulle gapa ed) fara efter toiuft 
ed) intemfter, fäfem fteultne fotpar efter maten.

SfM ffulle falla för teiblöftigt at fär ittföra naget af tpet fern 
ffebt är Seoul: X. XL XII. XIII. p. p. p. Slr ed) enëbigt, etnebatt 
neg ed) allem futtigt är, tffeffa tu efterfëljanbe ting Imftra alleftäbeS tei= 
fat fig framme, ttäml.

1. Jlt 'Hrefterne faftea famanblanbat 'Hrebife=ämbetet ed) tbet 
teärbjliga !Regementet, cd) teelat jämteäl beftpra em tfyet fem becf mera 
tjërer unber Jtonunga teälbet ätt til 'Hafteafappatt ed) 'Hrebifeftelen ; up= 
bid)tanbe Hfeff utan alle^anba tttebel at fä infemfter, Bcbraganbe gemena 
f)epett at fäbant teere ett Chtbe orbiting ed) en Hag Ijfa fem för tearit fabe 
i V. T. ät Leviterne, ed) ätt teärre, at H) er mebelft futtbe Hfe ttteb fit 
teäfenbe anten förffaffa I)imelrifet, eller ed) fåtta folfet i ban ed) ftörta 
tfem tteber i fjelfteete.

2: 3Ir ed) ide fällan timat, at teärbjlige éfieer^eten tagit bert 
ifrän 'Hrefterna et billigt teälbe eller fërerbning uti ätffilliga tnäffl, ein 
fprfeteäfenbe ; utan ecf) ntt mer eller mtnbre, nu alt faman, af tferaé 
infemfter ide allenaft til frigë belfof, ntatt faft mera af l)aat ed) aftettub 
ëfteer Hferab inbrägter, p. p. ed) tlfet tl)e ide fielftee funttat finna, fä 
l)afioa rt'ërflagsmafare giftett teib Ifattbetta.
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§: 4.
förutan t$en disput font want Igafmer emellan sJlrefterna od) ttje 

äöärlbgligc ont Ijerramälbet ôfmer tioitben, fa âr od) upfomit, mâft af 
förenämba orfaf, at uttber wifja Titlar dr Stonbett förbelat, v. g.

In Décimas Perfonales et Prcediales ; Prædiales fattas tt)e tionbe 
af gifter font fit) ta af dfer od) äug, sBoffap, fiffe od) fogebfänge, p. p. od) 
böra Ieftocrerab af alïont, pä fige runt od) ftällen Igmareft fåbane (Ott b s 
wälftgnelfer âro ntt Stonbegtfmarenb fgänber fomne, in ont gôrfamltngen; 
pä mtfa tjber när tlje Iganbfågtte äre; od) tljet efter Igtnarje Sanbbort 
febmättjo, anteu fäbett räfttas i baitb, färfmar, p. etter ©fpljltal, tRöftal, 
p. anten tigen uttröffab od) eitbaft leftoererab reett fäb; etter od) meb 
palmen; SjfaIebeb meb Ijantpa, lin; p.

Perfonales Decimce äro fäbane fom förnäme s])erfoner inebbeta, 
tfwtlfa attten tttga afmelbgärbar efter jorbagobb äga, utan anbra Sttfotn= 
fter efter Belöningar; eller od) om tlje något fåbant Brttfa ; ett miff 
Summa ärt. gifmeb anten i Contante Reningar, eller något annat; au= 
ten efter et uprättat accord, eller efter tlgerab roätbeljag, mera eller tttitt= 
bre; od) tljet Igwareft tlje Boenbe äro; t)mar ont läfab funna Borelli,= 
Canifii, = Carpzovii, = Klocks, = Rebuffi = Tyndari = Wammefii 
od) månge flerab ffrifter.

Sfgejj utom fitttteb od) tfgett belning, at Decimæ fallab ett bei Spi
rituales, en bel Temporales ; Slje förra Ig öra til Jfi)rfo=23etiänte, od) 
ttgerföre nätnnab fåbana Poffeffiones ipfius Dei; Patrimonia Chrifli, p. 
SIge fenareftå nttber tigen märlbglige öfmerfjetett; påftåenbeb Erneft: Goth- 
mannus äfmett mäl Chrift: Lehman, in Chron: Spir: lib: 5: Cap: 
47; od) ttågre attbre at att Sionbe Bör räcfnab iBlattb Regalia. St)er 
emot, på 9Rötet i 5liaurenB: 1522, ftob Glereciet faft pä tljet alt tionbe 
Borbe Ijöra tljem tit, men intet Sefmän. fåfom Hartmannus ffrifmer 
uti Obf: Pract: lib: 2: Tit: 53. Ilti tljet Lateranenf: sIRotet, 1215, 
Blef tilförenbe fatttma fatb brifmen od) påBuben; tgwar ont Balbus, Schur- 
fius od) flere läfab funna; bocf är rnädgta eftertänfel* icfe allenaft Igmab 
tilförenbe infört är af 01. Verelio, §: 2; utan od) Ijmab font Goth- 
mannus anförer ont llgentta fafen, taganbeb ftg til ftprfo L Sam: 8: 
15. IG. 17; od) Chr: Lehman, t) ur it od) när mälbet öfmer Sionben är 
fommet ifrätt tige sRnbeliga til tlje SBärlbgliga.

§: 5:
.jgmab Hgett frågan angår, anten Sionbe=afgiften Bör ffe Natura- 

liler, eller Civiliter; få Ijar i alla tiber tfget faft ftått, at tlget förra, 
men intet Hget fettare må efterlefmab; Såfottt Barbofa de J. E. Lib: 3.

4
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Cap: 26 §: 2; iiutnat ; matanbeê mtjcfet macfcrt at Iafa, tpuab mu en 
richtig Sionbef t)at ffrifioit Brunnemanus uti J. Eccl: cum Not: 
Strykii, lib: 2: Cap: 6. §: 14. od) än meta J. A. Ofiander uti Theol: 
Cai: P: 5: Cap: 2. oct) många flere. löten mi Iemna utlänbingar od) 
tomma til tl)et begijnta om Sionben tiema i ©mevige.

III: Stfpcmblin gen.

§: I-
Dlt Ijär i Smerige har marit näftan lita beffaffen^et meb Sionbenf 

jom uti anbra Diitenf tt)et fan ingen meb ffål)l nefa. .Ipmab i äpeben= 
bomen ftebbe ocf) meb ttgeraS afguba greffer ; tf)et more alt för miblöftigt 
at jtrifma om; nämner atlenaft tfjet, at jom alle babe fmgc od) läge 
inom SanbSf od) ganffa månge utom Ianbbf blotabe eller offrabe åt af= 
gubarne Dänbeliga gåfmor, få BIefmo od) t()erab Sällar eller 'Prefter otro= 
ligt gifne. Kiär tå thetta alt for tiocta mbrtrct meb mi)cfeu möbo tom 
at förbrifmab på ti)rfoI)imclcnf od) jmå Iiuja ftrimor uptpfa af Saniu= 
genb Iiubf marabe intet länge för än tl)en ffabeliga töcfnen od) förgif= 
tiga bimban upfteg utur miba od) biupa påfmiffa träffet od) mprau, jom 
förmillabe båbe t)iärnan od) jipten; jå at fottet t)är intet bätre, utan 
jnarare märre råtabe ut, jåjom på anbra orter i Europa; til tl)eb @ub 
af fin ftora barmhärtighet upmäcfte Äonung Gudftaf Eriksson LAef at 
Ijfa jom Äepjer Conftantinus Magnus, frja od) förjmara Åörjantlingen 
ifrån biefmulffa SOteniffor od) menifïliga biäflar; jämmäl l)ioab Sionben 
angå månbe; jom af tf)et följanbc fortel. fan påmittitaS.

§'•

.puru ifrån A. Ch: p. p: 830, uti ät: Biörns regementb tjber, tå 
Ghriftenbomen fom förft in i Otifctf the Påfmiffe Prefter habe at råba 
öfmer Sionbenf men intet Äonungarne ; tl)ct utmija til öfmerflöb måra 
Chroniko=Sfrifmaref ide atlenaft mib bör jon, när the främanbe pre= 
jter, hjtfänbe ifrån Slrchie SBiffoparue i Hamburg, mälbet åt fig taga 
månbe, jåjom Anscarius, Rimbertus, Adalgarius, Hogerus, Regin- 
vard, Uno, Adaldag, Libentius, Unvanus, Libentius ILlllLs Herman- 
nus, Alebrand, Adelbertus, Liemar, Llumbertus. p. p. hälft tf>e 
moro utjänbe båbe af Äetpare od) påfmar, od) fålebeb af ftor mpnbigljet 
od) frihet jåjom bpre Legaler ; utan od) jcbcrmcra, när egne SMffopar 
od) qmarfittanbe Slnbelige Sliän regerabe jå i tl)ct ena Stiftet jom tl)ct 
anbra, v. g.
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A. litt Upfaîa; Severinus, Nicolaus, Sven, Henrik, Copman- 
nus, font allenaft wore Stffrpar; tttett tfyefje följanbe ttäbbe Srcfyieb: ti
teln, nanti. Stephanus, font agbe Solen Carlacnap Iallab ; men ine= 
fallet mar efter Bofftäfroenta: Canon Apoftolorum, Reyula Laicorum, 
Amuffis Clericormn, Norma Aulicorum Riorum; fymar af fyanP 
mpnbigfyet röneP.

Johannes; Petrus; Olaus Lamhatunga; Valerius; Ulpho; 
Jcrl font uprättabe et Collegium t Upfala, men Beftob af Bara s])re= 
fter, oefy tngen märlbjlig, faft ait falerne font tfyer flärfläbabeP fyörbe treffe 
fenare rättare til. Laurentius fyan arBetabe ntanligett pä, at fPäfmenP 
loälbe matte faft ftä. Fulcho ; Jacobus, difponerade Tertials tienben 
ifratt Kulla Socfn ät Chorales eller SangsPiltarne i Upfala Iprfo. 
Johannes, AIagnus Bofon lät Bpgga Arno Slott i Pfälarett, Bpgga 
Cpfala qmarnar, p. lägganbeP alt unber Srcfyie SiffoparneP rättigfyet. 
Johannes fyan giorbe taxan om Srubmigning, Äprlogäng, Sjlftolr Be= 
grafning; p. Um 7: laga fyus, p. Nils Alensson förölabe rätt mpelet 
SrcfyieBifIoparP infomfter. Nicolaus Catilli, Bragte tfyen petting font 
IallaP S. Olofs Sfatt ifrått Trundhems ränta til Upfala genom fin 
girigfyet. Olaus Ifyn Wife. Petrus Philippi; Hemmingius; Petrus; 
Birgerus; Henricus Caroli, fyan föröfabe oefy SrcfyteB. Snfomfter ; Jo
hannes Gerechin ; Johannes Haqvini ; Olaus Laurentii; Nicolaus 
Ragvaldi Bpgbc Slottet Almarnastäke ät SrcfyieBifEoparne ; Johannes 
Benedicti mar fä mpnbig at fyan meb fit anfyang tmingabe Jtmtg Carl 
VIII, i SanbPfIpcfytigfyetr oefy IaKabe fyjt in Jt. Chriftiern i Uanntaref. 
Jacobus Ulphonis fyan förflaffabe fig flora ågobelar pä mänga orter ; p. 
föfte efter at fättia Steen Sture ifrä IlijIfenP ftprelfe, pä Jperrbagen i 
Ielge A: 1494; äfmett 1497 i Leckö; oefy fyjtflaffa St. Hans t ftället; 
p. Jpau upbrog tiänften ät fin fläefytinga Gudftaf Trolle, fom Blef 
tfyen fifte SrcfyieBiffop i Upfala, mebait päfme=ntpubigfyeteit regerabe fyär 
i Kfjlet, oefy meb et orb fagt en KfjffenP föräbare oefy npftubfare til alt 
onbt, fä emot Sturerna fom Jt: Gudftaf Eriksson. JpanP Succeffor 
Johannes Magni Svinfot mar font fyan Iunbe Ipbtg Ufmerfyetenr boel 
öfmermätton förmäten, tp när fyan refte fyit i sJforblanben at Vifitera 
fyabe fyan meb fig 200 Pfan oefy mille anfeeP fom en Jtung ; p; ffyet JC 
Gudftaf intet tåla Ittnbe ; tp ftaef fyan fig ituban oefy for fin mag. oefy 
omfiber uti ftort elättbe oefy fattigbom böbbe A: 1544, b. = 22, Mart: 
57, är gamal, feban fyatt i 19. är marit ntom IanbP od) tfyer af 4 är i 
Rom, fymareft fyan Blef fyeberligen Begrafmen in Templo Vaticano.

©lulle matt tut mib fyaubena fyafma alle tfyefse förenämbe Srcfyie= 
BtfIoparP Synodal=Protocoll, oefy ätt mera tfyeraP rätte od) fullotnlige



SefmerneS Beffnfniugar ; ja ffütle jannevï. rönaS faut mara tfet Alexan
der Fabricius ffrifroer uti Bofen font ^an fallar Deftructorium viti- 
orum: äfmen mal Casp: Loefcher in Funere Papatus; Steph: Sze- 
gedinus in Specul: Rom: Pont: — Seckendorf de nimio Pont: 
Dominatu1 Avaritia et Luxu; Myconius odj flore ; jag ma od) fcir 
nämna Dan: Anfander] od) ^an8 orb uti Bofen Nova Cone: method: 
non Nova, Holm: 1685; pag: 195. på (Subs barmt>ärtigt>et od) 
Prefteno girugliet àv ingen dnbe.

©fulle man od) nu fät infora något om SBiffoparna uti tBe anbre 
■Stiften af dijfet, unter spåfmeböniet, få Ijafma tfje marit af fautma 
fpnbe, e. g.

B. uti Lindkiöping, Herbertus ; Hicbiar dus ; Gylo ; Stenar; 
Colo ; Johannes; Carolus; Denedictus ; Laurentius ; Henrih ; od) 
flore i orbningen räfnabe i Chrönikorne 29. ft: in atleS, tå Jacobus 
Magni, är tl)en fifte af tf)et flaget. Dm Bmilfa D: Haq: Spegel ffrif= 
mer, JL pift: II: bel: 2: SB: pag: 219; at tt)e förbe få ftor Stat1 at 
månge görftar l)abe minbre, braganbe åt ftg få mpcfen ege[n]bom af 
SBpar, pemart, ©fogar, SBärgSBruf, åfrar, ängtar, p. at tBe intet annat 
futtbe ffiöta än tl)et märlbgliga, B^f^anbo fina egna Cancellerer1 Jpof= 
sJlrebifanter, Camererare1 Jpofmäftare, ©taflmäftare, JLiltare= od) Jliof= 
mäftare, Jtocfar ; SBhmbffånfar, görfnibare, p. p.

C. nti Scara Stift, Sigfrid; Unni; Asmund; Thurgotus; 
Godshalh; Adalvard; Acilinus; Adelvard fom od) fallaS Rodulph- 
vard; Rihulf; Hervard; Storbiörn, BanS förnämfta fl)f?la mar tl)et at 
föröfa fPrefterneé Staf ocf Stol; jag menar fåbant mara: VPålöe od) 
3nt'om|l; tBe anbre i orbningen til od) meb Magnus Haraldsfon, 
44: ft: in ailed efter mårc månge Antiqv: räfning fom tf)em alla namn= 
giffmejr; utrnifa nogfamt tl)et famma fom Bär tilförenbe om SBiffoparna i 
Upf: od) Lindkiöping infört är. D. H: Spegel i JL fp: II: bel: p: 
295, fluter Cap: meb fåban orb: SBiffoparneS gobé fring Btla Ianbet 
moro tBe Bcifto SBpar, ©fogar, Dmarnar ; p.

D: nti Strengnäs Stifte; Efchillus; Gerderus; Vilhelmus; 
Offo; Colo; Anund; Ifarus; Storbiörn; Frender; Sigismund; p. 
p. p. Sllle til antalet äro 24: ft: til od) meb Magnus Sommar, fom 
för fit enfinta Bmfrmtb ffnll at påftå sJVrfmiffa Säron, Blef afjatter ifrån 
ämBetet af J\. Gudftaf, A: 1536.

E: uti Vester ås, finnaå fl)effe "Jlåfmiffe SBiffopar, David; Af- 
mund; Henrik; Petrus; Ælianus; Robert; Denedictus ; Magnus; 
Carolus; Petrus, od) tBe flore följanbe fom npräfnaS i många Jlroni= 
for od) falebeS onöbigt är at Bår införas, alle til antalet 21: ft: til od)
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meb Petrus Jacobi Sunnanväder; Ijwilfen för fit föräbert ff'uü, emot 
Ä. Gudftaf I: genom ntang Bref, fom Äonnngen om Ifdnber fått, od) 
upwtfabeS for t) o nom t Consiftorio, 1523; fattes ifrån ämbetet odj for 
til Trondhem, bort fom tilBafa od) fief ftraff t Upf: 1527.

F. 3 Vexib Stift, pfme od) Ijnferat på förenämb fatt, 25: 23i= 
ffopar, ifrån S. Sigfrid til Ingemar;

G: SifalebeS i Åbo Stifte, ifrån S. Henril:, til üd) meb Arvid 
Kurlc 23: ft: Siffopar ; eprumäl trenne fifte war mpefet trogen för Ä. 
Gudftaf od) IfanS SanbwdrnS sFtan Nils Arfvidffon, od) pälpte p= 
nom meb fit sFianffap, Gewdr od) unberl)åll ; sFien måfte bocf fit) unban, 
Ä. Chrift: grpmtne utfdnba tpran Severin Norby, ifrån Åbo till Dfter= 
Botu; ftdllanbeS fina ref o ifrån Nerpis Sotfn på ©iött åt ©tocfplm, 
men fartpget af ftorm jämte folfet förgicfS i DrgrunbS ffdren. dpoar 
om Guft: Erikff: Hift: af E. G. Tegel ffrifwen od) trpdjt i Stockh: 
1622, utföri. pttblar.

§: 3.
Slf t()et föregåenbe fan någorl. fpnaS tp fa fallabc SlnbeligaS ftp= 

reife öfwer Saonbcn od) flere sPrefternes od) ÄprfoneS Snfomfter, meban 
sPdfwiffa wdlbet påftob; sFien efter f()ou tjben fom en aitnar fldpp i 
ffdllan l)dr i Oiifet; när tf)e Gwangeliffe Siffopar wifte gifwa Gubi 
tt)et Gubi till)örer, od) Äonuttgarna tpt tpm tilfommer, od) icfe wara 
(Jerrac uti tperao ämbeten; Jer: 5: 31. 1: Pet: 5: 3. faft dit tibe= 
Böderne utwifa, at od) icfe få af tf)em, wib wifja tilfdHen, t)afwa föft 
formera fine Snfomfter od) f raff a elben tinber egna grptor, åt minftone 
meb förflag, emeban mad)t od) mpnbigpten dro tf)em afffurne at ftabga 
od) föreffrifwa några görorbningar eller Placater om Snonben od) sPre= 
fternaS Snfomfter; utan fåbant Prer nu wdrlbjliga Dfwerpten tit; få= 
fom af efterföljanbe dr at igenfinna, tå man pr förft nämner i gemen 
tlje görorbitingar fom SwerigeS Äonungar ifrå reformations tiben l)afwa 
ntfdrbat, om Xiottben, od) feberntera ntbrager tpt angeldfta i fortpt 
af fantrna görorbningar, jämte mera fom Hiftorierna wib pttbena 
gifwa.

§: 4.

görutan tp Sagar ont Sionben od) sPrefterneS Snfomfter fom uti 
wara Swenffa Äi) rf o=23 a Ifar igenfinnas ; ont poilfa något infört dr t 
§: 1. ©å ptr man o cl) flera många attbra efter Reformation tiben, 
ifrån Ä. Gudftafs Er: L diegemente, til ndrwaranbe tiber, af åren 
1528, i Yefterås; 1556, i Upfala; 1566. 1572. 1600, i LindKöp:
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1604, t Norköp: 1612 i Nyköp: 1617, i Örebro. 1630. 1638 i 
Stockh. 1644. 1650. 1663. 1664. 1675. 1678. 1681. 1697; ed) få 
wibare.

©d) på fl) et en fjmar finna Ecitt futrit jämwäl SwerigeS Jtrnuitgcir 
nnber Jlåfwebömet I;aft at beftpra meb ©trüben, få infereS I)är några 
exempel allenaft:

Olof Skolhonung, at t)an warit mietet frtfrftig emrt JIrefterna 
fnn l)itfnmme, upmuntranbeS fine Unberfåtare at giftra tl)em tt>eras 
grba uttberfyill.

Stenchild, II; war af farnnta grba tjiärtelag,
Hcdftan. IL SjfalebeS ; men
Ingo, IV; girrbe anrrlunba, tp t)au frrrrbtjabe intet mera til Jlre= 

fterneS unberf)åll ått tiänlig febr; men intet rffmefrftrbigt.
Sverdker II; war frftrftig, ref) gaf mietet til fPrefter ref; Jtlöfter.
S. Erik IX; IjfaIebcS, äfwett l)attS Srn
Canutus, frm ref) efterlet DHunfarne i Julita Jtlrfter frit fiffe i 

©Iffarlebp.
Sverdker III, war få frem emrt Jlrefterne, at f)au rd) frifallabe 

tf)em ifrån alla wårlbjliga SrmftrIar ; t)war af tfteraä wålbe wcfrte rf= 
wer ffranferne.

Johannes, I: frifallabe uti et bref 1219 Siffrjten Bengt i Scara 
ifra alla utlagrr; ref) frrrrbnabe t (jet Siffrparne ffttlle åtniuta Safereu.

Birger Jarl girrbe en fträug frrrrbttittg at ingen ffttlle unban= 
fnifla tirnben, utan gifwa tf)en ridjtigt ifrån fig.

Valdemar Birg: Järls Srtt girrbe tfjen änbringen 1253, at en 
Sribie bel af ©irttben ifrån wifta rrter ffttlle fera til Upfala ©emfprfe.

Magnus Ladulås lät utgå 1305, en tpbelig frrrrbttittg rm Cton= 
ben af greift ocb bobt. äfwett rm Älåcfare=lrttett.

Birger war rftabig; tp furttwäl fatt utgaf frrrrbttittg, 1297, åt Jtre= 
fterne i ^efftngfanb, rm IferaS rättighet af Secfnefelfet, nätnl. Cionbe af 
lap, Sttomtng, PVtfbtuaruv; p. äfwett Ttftavbyrb-- rd) iî7at|ïott, frm 
war lief od> Ief--Suvutf; Sag menar tf>et war, Srrbfafa, Smrr rd) 
©ft, wib SarnfängSfuftrurS fprfrgång ; frm på frmliga ftällen fär bru= 
fabeé ättba til 1710; görnpat sJIrefternag Privilegier, 1303; p. Så 
nöbgabeS fait Ijfwäl febermera frrminffa tfjeraS Snfrmfter, ffattlägga 
tÇem; p. p. emeban tfe flrgr fig til lättir, mälluft ref) fmgmeb; Ijwar 
rm fan IcifaP D. Bazii H. E. p: 125.

Magnus Smek, febatt fan I;abe funnit tfet ©trttbett rd) JIrefterneS 
Snfrmfter were tagne til frigSbefef; girrbe fatt änbring på åren 1325. 
1333, 1346, at tfe wib tferaS gamla Privilegier lefwa må, rm TSirtt=
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ben od) h)lift mera; äfwett mat at tf)en beten af Snonben font för legat 
tit fprfor od) Älöfter ffullc förunnad sPreftomen.

Albert tog på 2 ård tjb, Ifalfwa beten af Äprfotionben til frigdbefwf; 
boet förffonat sPreftomen för måtbgiäftning ; af dr 1387.

Erik XIII, Pomeranus, eftertefbe fnart inga sPreftel. Privilegier, 
utan tog bort ifrån t tient, efter egen gobtpcfo.

Carl Knutffon VIII; en gob Äonung; boet af 2trd)ieb: SDIunfar 
od) sPrefter od) tlferad ftraffbara Iefwerne af t)ögntob od) girugfyet, föran= 
taten at taga några betar af tlferad Snfomfter til Gronand beljof; ©åfom 
Grönifonte nogfamt utwifa.

,puru 11) et gicf uti Sturarnas tjb ; Ä. Hanfes od) i ft)nert)et dt. 
Chriftians II. tjber, tt)et dr altom funigt; Sag menar ingen marit fa 
grt)Ht font ttjenne fift nåmbe; tt) f)eter l)att od) Tyrann.

§: 5.
Sj font me nu mibare til några af wdre T}ögtupti)fte Äungard ut= 

gifna förorbningar, om Tionhen od) tt)lift; nanti.
Si. Gudftaf Erikffon, l)att utftdugbe SBtffoparna, intet ifrdn sPre= 

bifftolen, utan ifrån Äottgl. Sidb=Iamaren od) tt)e ft)f;Ior font tl)em intet 
tillf örbe, at tt)e uöbgabeö Iemna tt)e iite^afba ©lotten, oet) frppa Suta. 
p. p. ©tie förorbningar om Siionben od) sPrefternad infomfter, iag fe 
fått mara utfärbabe af trenne Äonungen åro fljefja fölfanbe,

Anno 1526; b.= 24. Jan: i Vaftena SDiöte, blef förorbnab, at Twa= 
helavne af Siiottben, öfwer I)ela SIifet, ffulle tagad til giätbd afbetal= 
ttittg dt Sipffa ©tåberne, för Idnte penittgar i förra frigdtiberna. SJien 
I)uru sPrdfterne labe fig tt)er emot, od) dggabe Stlmogen emot dtonungen; 
tl)et fan igenfinnad i E. G. Tfegels] dtrönifa, p: 137. p. p.

An: 1528; Henr: bag; förorbtting om sPrefternad rättmätiga up= 
börb; Ijwareft mdugt)anba flag uprdfnad.

A? 1542: t)ela Gronoti[on]ben af Jönåkers pdrab tit SDifpen Mag: 
Måns Sommar.

An: 1544, d........ i Vefterds=Ordinant: §: 10: at Sttmogen rebe=
ligen ffulle utgiöra GDubd Siionbc af att tl)et matt affa fatt bäbe til watn 
od) Sattb ; wib ftraff til giörattbed.

An: 1547. = blef nöbig ©panmdl af Äprfofyärbärgett tagen til IPjn= 
0åhr efter Ifwarje förfamlingd ftortef, font wib p. Siattwarben brufad 
ffulle. sDlfwen preftevnas VPeheHagr i ftället för JfJemand Sidntor tl)e 
för meb möbo upburit. af Gripsholm d: 9: Julj:

Aung Johan III; tian utgaf tlfefja förorbningar, ttdml,
Ann: 1570. at 42: Sif 5: fj. Gronotionbe Iabed tit Wadftena 

Älöfter.



Anno: 1572, um ©tuberanbeS uuberfåll af en bel Äprfotionbe.
[Anno: 1580] Ä: Joh: III: SBreff af Stockh: 1580, d. 30 Aug. 

I1It tfe fprefter font tcfe mete fmärja fig tit Liturgien et. sPafm. sDtafan 
[måfjan] finite mifta alt SFaftionbef ocf att meberlag af Lrmtan.

An: 1582, en fororbmng om Ljfllotf ocf Teftament: NB: tienne 
mar få nnrcfet nöbtgare, fmn man fan finna af ^örftaringeu rtppå Or- 
dinant: i Vefteräs, 1527; ocf Art: XIII. Stt när en Dreft beg, tog 
Diffopcn att tfet fatt ågbe i lö|t ocf faft; men Strfmingarne ftngo intet; 
fa framt intet fäfert Teftamente mar uprättat; Dten mar tfet giort, 
få ffulte tfet fåtebeS mara ftält, at 1: beten förbe Diffopett tit; 2: be= 
ten tfe fattiga, ocf 3 betett arfmingarna.

©ont tjfrnät på förenåmbe tjb ogitlabeS.
Art: XV. utmärcfer ocf tfet, at när Drefterne beföfte tfe finfa, ut= 

betabeö tfem intet £. Dattmarb, för än tfe tåfmat få efter få mpcfet 
tit Doften; p. p. i Teftam: etter Sjfftot.

Anno 1586, af Örebro d = 6: Maji; Art: VII. Stt Xiottbett 
ffulte betas fåtebeS; 31' beten förbe tit Dreften ; jämte ©faftet eller 
falmen ; ont ©äben funbe föras i DveftenS Iabo ntaf åfertt men i mi= 
brig fänbelfe, bara rena ©äben, font tröffabes uti Donbans gårb. Tfe 
attbre 2: betar, förbe fälften tit ,Sprfott od) fätften til Scholar od) 
fattiga.

Socf mar DvefternaS pticft at noga tilfe od) räfna låta, at meb 
Tionben gid' ricftigt tit.

Art: VIII; BefaIte tfet 1: Tmttta ©pattmål af ftvoarjc Lajlf font 
fött af Tionben, ffulte utbetaS åt tfe ©tuberattbe; 1 tunna af 1 Säft, 
ocf få proport:—

An: 1587, d. 28 Febr: görorbning, at Upf: Somfprfa af Tton= 
ben ffulte årt. itiuta 2: Tunnor ©pantnål.

Äititg Carl IX: fan förorbnabe
Anno 1601, furu SjfftoI i Tfterbotn ffulte Iefmereras ; p. p.
A: 1603; Tm en rätt od) ofmifetig Ttonbe.
.Sung Gudftaf Adolph, fan ftabfäftabe Tionbe Orbningen
Ann: 1612. 1617. 1626; meb BefaIning at efterlefma fina förfä= 

berS af Stren 1528 od) 1572.
Item: om VDjn--Saben i Öfter= ocf Storr=Dotn; od) ont DvefternaS 

SBeb ertag.
Ann: 1617 d = 10 Jan: od) 24. Feb: om Teftament: efter tfe 

Söba; om Tionben af ©äben od) Lreaturen; p. p. befräftanbeS tfe 
förra af åren 1556, 1572 1601.
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Anno 1622, tilbeltc Academien uti Upfala; förutan 300 gårbar, 
pa laitbet, 30 Somter i Staben, oef 4: qmantar; all Äprfotionben; för= 
utan 5Kffortningarna i 8: ft: qpärbärgen; af fmilfa 7: ft: Ifdr i Ipelfinge= 
Ianb tf e aller ftörfta Sorfner dro, nanti. Boldnäs, Jcrlsö, Alpta, Dilsbo, 
Sadurltad, Hnnebo od) Ofvanaker.

Anno 1624, på Jijfsbagett, giorbeS förflag til et Consiftorium 
Generale font ffulle beftd af 12: ft: Somare ; 6: ft: af Eccleflaft: od) 
6: ft: af Politicis, tl)e tfer ffulle beftpra om alt t£>et font förbe Sdro= 
ftanbet til od) alla tferaé Snfomfter; giöra Stdfning för all Sionbe 
Spattmålen; p. p. p. SJien tl)etta goba förflag bief intet märrfftält, 
för ntifta orfafer ffnl, font Igdbaiiat fomnter at införas.

Anno 1630 d. 28. April: om IEtcmPe Smor.
Srott: Chriftina, IgenneS fgörorbningar dro ttgefge:
Anno. 1638; d = 2. Jun: af fenneé fgörntpttbare G. Oxenft. p. p. p.
5Jlt JJrefterne noga Snfeenbe bära öftrer Stonbett.
An: 1644. t Stockh: ta åtfftlltgt förorbttabeé, v. g.
a: §: 18. Jlt Sionbe gottgbarite, font troro fatte tfrå 1638, ffulle 

af (Jaffas, od) JBonberne på tro od) rebeliglget räfna od) utgiöra Sjonben.
b: Jlt fRibberffapet, 5Kbeln od) JJrefterne för JJrd fteg år b ante, troro 

befriabe för tfe 2: Stonbe afgifter i Slprfot)erb[drget].
Anno 1649, d = 28 Mart: i Stockh: at Jiågarne på alla 5Kffort= 

!tingar i Äprfofdrb: jdnttrdl SSeberlagen borbe IeftrereraS ; §: VI.
An: 1650. d. 28 Nov: i Stockh: §: 14 Kt all Sionbe bör all= 

mogen föra inom Sagfagun til Snelgaftraren ; famt tferföre betala i Std= 
berna JJorttullen, när Ifett tjt föreS.

An: 1652. Jpmab Gymnaf: od) Scholar Igaftra til löner ttpbdra 
dftren af Gronotionben. p.

Srotningen trete od) uprdtta tfet förendmba Consift: Generale.
Äottuttg Carl Gudftaf. fatt ftabfäftabe
Anno 1655, d. 27, Junii tfe S'öforbnittgar jom Ä. Gudftaf 

Adolph od) SJrottning Chriftina od) [t: om] Siottben p. p. tilförenbe 
utfdrbat.

Äuttg Carl XI; uti fané Minorfennitet] utgaf Hed: Eleonora
Anno: 1660, d. 28 Nov: görorb: §: 8. 5Kt font ftor flagan mar 

öfftrejr Sionbené Sörfttillattbe, JJrefterne od) attbre, matte få Siottbe=foug= 
bar; Xgtrilfet od) bemiljabeé.

Ann: 1663, d. = 30. Jun: af Stockh: Instruction furu qpärabé= 
fougbarne fig förfålla böre trib Äprfotionben.

§: 2. Se efter at Stonben rdfttaé på åfrarne af Äprfottes Sep=
tttdtt, Sidtttbett.
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§: 3. sProftrcffmng fï'er t Sensmctnens odj fiärbingSmänS när= 
maro; od) Sängben tfer öfmer uprätteS af Äprfcljerbarne fom od) 
tt)en upläfer på sPrebiteftolen; p.

Slt allmogen tete förtungeS meb för I)ögt prof.
Slt Stionben tageS af Bcitre o ef fäntre fäb, alt fom årsmäpten är. 
Slt Jtprfofärbärgct ffola mara 3: npcflar, .pärabsfougbett en; 

@n tl)en fom Äprfoljärb: är tilflagit, od) en åt åtprfoferben.
• Slt Siågarne utlefmereraS åt tl)em fom tfern åtntuta böra, men 

afftrpfes när tlje Stionben emottaga fom tfern icte BeroiIjabe äro.
Slt riktiga målfärille förffaffaS, IjmiIfc betalas af obptta ©pan= 

målen i Äprtofärbärget.
Anno 1G64. d. 1. Sept: Siifëb: 33efl: = H: Eleon: p.

§: 4: Sionbe jyougbar må tt)e fielfroe fålla, fom äga.fri Difpo- 
ffition] öfmfefr Äprfofärb.

§: 5. Slt Officerare intet ffulle giöra intrång uti SBeberlagen 
eller tl)e anbra belar, fom fl)em intet till)örbe af Sionben.

§: 6. SBjnfäbert bör förft af Slffortningarne tagas.
§: 8. 23arnt)ufetS 40bi belen ffulle od) lefmereraS.

Anno 1672, d. 10. Decemb: SififSbagS] 33efl[ut] i Stockholm:
§: 9. Slt äfmen wäl Sionbe bör ärläggaS af tfern fom lagt 

åfrar tit äng; v. g. SSrufS patroner, p. p.
§: 10. Sionben borbe gifmaS efter utfäbet; od) febermera borbe 

gamle manen efter Ijmarje BanbSortS beffaffenfet i et fom annat 
til sPrefterne giöras.
NB. 211 Xionbe (IStbntngen (fulle ånpo upläggas od) förbättras.

§: 18. Sionbe af Metaller od) 23ärgSloäref fmtbe intet bemil= 
jaS, faft ätt sPrefterne fåbant äffabe; 23rufS=@garen fmtbe äntå ttå= 
got gifma tljeraS sPrefter.
Anno 1680. d: 25: Oct: Sörorbtting at ÄprfotionbenS 40P bel 

ffulle lefmereraS til Vadtfena frigSmansl)uS förnöbenfet.
Anno 1681. d= 19. Ap: af Stockh: I)urn Sionben ffulle belaS, 

nä ml.
1. Tertials Sionben åt sPrefterne.
2. Slffortningarne til en Ijmar fom tfjem Ijafma borbe.
3. Officerarne efter tljeraS anorbntng.
4. Pfmerffiutanbet efter Ellads Contribfutions] anorbning.
Anno 1682, d. 14. Jun: görorbnittg om Sibel=XrpdMLtman af

Ijmarje fprfofterberge.
An: 1682, d= 27: Oct: Refol: öfmer PrefterffapetS flagatt, furu 

Officerare od) Polit: Perfoner illa fanbfafbe ÄprfotionbenS belar od) 
greop au tljeraS anbelar; Slt fåbant borbe intet ffe.
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Anno 1686: fjörorbning ont Augment pa Scholae=Setianter= 
nes löntngar. sJJeen t)urn tfet tilfom, dr warbt at lafaö D. Jefp: Sved
bergs sPrebitan font i)an införer pag: 746. p. p. uti Sotena ©abbato= 
<5etganbe fallab; Tit: <l:n Jiorunberlig PrebtFan fållen på Stochhohns 
©lott, 1686, d. 4: Maji; In 4=, Ann: 1734.

Siïfetta Augmente! i Reningar, bief feberntera uti Ji. Carl XIIf 
TiegernentS dr, förwanblat uti Spatttttdl af befalbtta !Rågar af Jtprfotion= 
ben i pärbärgett ocf tplitt.

Ann: 1697; d. 17. Decemb: af Stockh: görorbtting ont sPrefternaS 
Sionbe= od) Upbörb af et font annat.

Samma drb Ti. Sefi: d= 22 Dcccntb: Tiar sKlmogen tïagabe öf= 
mer Dffict font sPrefterne giorbe, belS at följa sJipa= Siionbe= Drbttingen, 
belS tfen gamla, uti tfe ftpcfen font Sntomfterue mäft angingo; äfmett 
öfmer Siionbe=IRdtnareb otilbörlige fanbfafwattbe od) sProftroffningenb af 
bdfta Sdbett, begidranbe Wtfj famanfåtning; p: Slef fa flutit, at 
Knten ftulie sPrefterne ftricte följa tl)en gamla, eller od) fl)ett sJlpa Sii= 
Oitbe=Drbningen, od) ittgalunba giöra efter fit gobtpcfo; tl)erföre förorb= 
nabeS at SattbSl)öfbittgarne ftulie i Inoarje Sortit föranftalta l)milfentl)era 
Drbningen tfe ftricte efterfölja wele, sPrefterne od) Kl)örarene.

'Konmtg Carl XII. faft att fan ftabfdftabe fine ffore görfdberb 
goba Sörorbttittgar om Sijonben, od) floats od) ettö belar af Jiprfofdr= 
bdrgeS Spattmalett, p. p. p. Sd mdfte fatt flita alla fitta IefnabS bagar 
uti frigSelbar; od) fdlebes nöbgabes uttber tfe många od) fmdra frigb= 
åren giöra dttbring meb Jlprfo=Siionbens belaube til frigS befof, på åren 
1716, 1718, p. od) flere îprîoneê Sntomfter; Såfont altjb tilförenbe 
ftebt dr, fd utom, fom inom=lanbb, v. g.

Anno: 1531, af Örebro sJJiote, in Jan: Kt all KprFotionben, od) 
dftoett »Ena KlacFa af Ijtoarje Soctnfprto tagaS ftulie til ©iälbb afbe= 
talning t frigSåren.

Anno 1547, d. 9. Julj ; blef lafmat tfet drfdtning ftulie giftoaS 
för tfet sPrefterne od) Jiprfotte miftat i frigSdrett.

Anno 1678, d. 2 Mart: Ti[ifSbagé] Sef[lut] i Halmftad, Idfioabe 
od) tfet famma.

Anno 1683, d. 3: Jan: IR. S. at fmarje 5:Jt Siuttna af Siiouben 
font mar tagen til frigS befof, ftulie drfdttiaS.

Dm tfe Pentngar fom af KprForna o cl) Prefiegårbarnee Inven
tarier fom mtber il. Carls XII. Idnga od) befmdrliga frigs über ut= 
lånas månbe, ttta man intet nämna, tp fåbant, Ohtb bättrat! blef bprt 
betalat meb fögtfal. Jtungenb bpra blob od) böb, mib Fredrikshall 
Anno 1718, d = 30. Nov. fl. 9. om natten.
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åtonuug Fredrik I: Sum fribett fober, men ofriben ober, ocf nu t 
racing åren unber war Spre Äuitg Frederik alt fribfamt warit; få Jar 
ocf Jwarje ©tånb nu fått ftörre Privilegier au tilförenbe warit Jafwer ; 
tfet alle Dijfobagb SefIuter öfwerflöbel. wib Janbena gifmer; fa at om 
tcfe t all ftpden; jag nämner Jär enbaft t J em fora ora Sionben fa at 
beftpra; fått igätt tferaS wälbe fora war för Ä. Gudftafs bagar, od) en 
tib ft)er efter; ©a lära ti>e intet Jaft at flaga t J er öfwer, at tfe oct) 
frihet Jaft wib DijffenS ©tänberS nog många ©amanfomfter tferaS g-ör= 
flag om Snfomfterna at frambraga.

@tt etter annat prof Jär af frarabrageS; v. g.
Anno 1723 d = 16: Octob: Dlt Tertials Stonben må IefwereraS 

anten t färfwait eller t ©fäppan; af Dlfermänen.
Sionben af ©trömiitg Hälften tlfer ftffaren bor, od) Jälften fl)er 

Ifatt ror.
Anno 1731: Di. 33: = 33ewi!itiitgctt om Cion&e-PSamanfätningen
An: 1739. Dî. 33. äfwett om Cionbe-Samanfätningen; Dlt Sant= 

©fan ffulle af Dlffortningarne intet tagaS när ingen ©paitntål flås in 
i Äprfojärb:

Om inåtnmgs.-Qåtten få wäl af Stonbe= font aItuor=Sfanmal, 
od) tv;Iift mera; font nu öfwer alt funigt är; är onöbigt at l)är något 
framföra; bod' är ätt något för tlfem efterfomanbom at i fenan fatta, 
fom tfetta efterföljanbe fan wib Ifaitbena gifwa.

§: 6.

Dlf ti)etta föregåettbc, font I)är fortei. infört är; ti) än Jar jag fe 
fått många ttflifa o cl) flera görorbningar, v. g.

©wenffa Byrfo--CDrtiningen An: 1571: pag: 72; befaller utgiöra 
rid)tig Sionbe at sJlrefterne efter Ät)r£o=33alfeu od) gantai febmättjo.

1650: Åörorbttittg at Cudftlfus--Itunan ffulle tagaS af (froitotionb: 
nteb mera; fan en t)war lättel. finna Ifttru DSärlbglige Öfwerfeten far 
ntad)t at förorbna od) förbela Sionben, octf tlf er ttti änbring giöra när 
få omtränger; p. p.

SOien få Ifafwa od) Ecdeftaftici giärna welat Jtafma Janbena i fa= 
tet, ide fällan; utan ofta nog; belS på ttfet, belS på annor fätt; Iiwar 
af et eller annat må If d r framföraS; v. g.

DlrcJieb: Laurent: Pet: Nericienf: görfIarning uppå Vefterås 
Receffen, fom giorbeS 1544; od) alla tjej 24: §; tå Jan låter förftå, 
v. g.

Dlt iPrefterne borbe intet mera ttpbära än til tJeraS nöbtorft.
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Slt prefteBorben t «peïftn^eîanb Beftobo af (sfattejorb, fammanfîuten 
af @ocfit=mänerite ; p. p.

SlrdjieB: P. Kenicii Vifit: Act: i Upf: 1(315. §: 20. t'(t tf)e font 
ffuKc [ta fftrfoplidjt, ffulle fbrft fänbas tit Prüften font bönta ffutle Burn 
långe tl)e Borbe ftd i roapnBufet, od) om tt)c ffulle intagad i Proftefftr= 
fon, eller fjema t ©ocfnfftrfott.

Ipan toar od) tl)en font jämte tf>e flere Prefter fötlftnbrabe tt)et goba 
Åörftaget font Iluugeit påBöb, at et Collegium Generale font få mät 
11. Gudftaf Adolph, 1624, font ©rott: Chrift: 1652, ffulle uprättaé, af 
12 perfoner, 6: ft: Ecclef: od) 6 = ft = Politici ; 4>nmr om tilförcnbe 
Berättat är; 01: Verelius giör fåbaitt omböme f)är om:

"2;£)e font tutet giärna funbe förbraga fåbaitt, at man fa noga ffulle 
"ranfafa tf)eras j: prefternes :| förel)ällanbe, od) moro tl)ef) utom af tl)en 
''inBiluingen, at tt)enne l)elige Slätten |: Sacrum hoc Jus :| fomme tl)cm 
"enbaft få albeleê til at ff)e BbKo för otilBörligit, giora anbra, utom 
"Såroftånbet, tf>er af belad)iiga, mele intet tåla, at Politici ffulle mara 
"Cammerader. Stfmen font mau intet ffulle meta, at åtffitja, IftiHtb 
"font Gubi od) Ifeftfarenom färffilt BeBöfmer.

SlrcBteB: Laurent: Paulini Const: Ecclef: 1640. =
§: 4. Stile Såöter font falla af peccatoribus ffole få förbelaé, at 

2: betar fättbas til Confiftorium, od) Ilbie beler Blifmer mib ©ocfnffttfott.
§: 8. .0uru nteb Äftrfoplicf)t ffulle förl)ålla§, p. p. p.
lpmab font tilförenbe om Slrd): P. Kenicio år Berättat, angåeitbe 

Conf Generale, tl)et fannabeê om tienne I.: P.
SlrcBteB: Joh: Ganuti Lenaus,
Ann: 1647, på fit förfta SlrcBieB: ämBetS år, d = 9: Sept: rcfol- 

verade Been at ett fsitttte på sUtebelpab flogen, måtte Iagföra§ od) ftraf= 
fad til Iifmet för trulbom; od) alle fl)e font föftc fåbaue ont BKSlp ifrå 
ftufbomar ffulle ftd fftrfoplicBt.

.pan mar od) IBett font Bnbe at ittäft Beftftra nteb ÄftrefoBerBårgen 
Bär i ejpöfbinge ©omen, när belttingen auftälte».

SlrcBieB: Laur: Stigzelius1 lät förftå tl)ct ©ionbe Orbningarne font 
påBittba: fofft, Falf, gvje, må intet cfterlefmaS, utan sPrefterne IBeni in= 
tet Begtära, idqjve] propter honeftatem; Upf: Synod: Act: §: 7. An: 
1671; d. 22 Sept.

Slrd): Joh: Bazius, af Synod: Act: t Upf: 1678, d= 4: Decemb.
§: 16. Ipurubana Böter gifmaä ffulle för GronoBrott ; Od) at få= 

bana Srubar måtte lägga Ilrottan af ftg ntcbau sPreften tBem mjer; 
men för od) efter Bctfnm Btnne på fig.
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Dlîern vif Synodal=Actefne at Berätta, ma matt intet; it) uti få= 
batte finneS mera OeconomtfEt ån Ecclefiaftiqve ; oct) altjb Etagan öf= 
mer fattiga SnEomfter od) StottbenS forminfïning ; etter od) tptift.

Sag far Bår Berätta en rolig Banbelfe font ftebbe uti mina unga 
bagar nå min AaberS gårb, Välftad, när tå t)är maranbe SanbSt)öf= 
binge ©ref Otto Vellink tftlt SanbSting 1688; ©om tå för tiben 
SanbS.pöfbinge Instruction tt)bbe at oc£) JEprEoBerbarne ffutte mib SanbS- 
tingen upmifa JEprfotRaEningarna ; Eom omfiber JEprEoBerb: ,p. I. Afr- 
næsius] uti T[una] fram, BcEtaganbeS fmåra tt)et DiäcfenfEapentc more 
upBrmtne när en bet af fPreftagårben Brann; p. SanbSt)öfbingeu fabe: 
-p. Paftor! tt)et mar ingen oIpiEa utan IpcEa för ©ber at få ftebbe. Sag 
Bar låtit mig unberrätta, tt)et 3 icEe atlenaft är för fträng at taga ©i= 
oitbeit af ©bre Sftmtare ; taga JEo i IjEftol tl)er icEe 5 el. 6 ftnnaS, utan 
atlenaft 2: et. 3. fpåftå ärfätning för @åS, BmnBte, torfiff, p. p. Bmar= 
eft in natura fåbant intet finnes; p. od) än mera taga pålften af alt 
fom gifwee tit FyrFan. .p. Paftorn fmarabc: Sa! ©berS Excellence! 
Sag giör få; od) f()er til Bar iag ju gob ffät)I; tp iag är ju mtgber 
nteb JEprEan; Ejoxt är font mina É;nftru ; p. ,p! SanbS^öfb: fmarabe 
ffämtcmiS: ©å Bar tå ,p. Paftorn 2: Spuftrur ; .pan tärer od) tå ligga 
om nätterne i JEprfon ; tp Sag Bâter tBet ©ber Buftru i fPräftegårben 
är utgamut od) fängeligganba; p. Sa! Bmt är få! ©berS Excell: fabe 
Paftorn. SiBer på fabe Jp. SanbSBöfbingen rätt alfmarfanit: .pr Paftor! 
Sag fäger ©ber til; tt)et 3 Bäbaitefter ingalunba får få taga; tp 3 rå= 
Eett i ftort aufmar. DIien fta 3 (intet, på ©ber migfel meb EprEon, font more 
Bon ©ber Sagfäfta Buftru ; få får B*-'» tå ärfma ©ber, när 3 bö, od) få= 
IcbeS taga i ten af ©bra ägobelar; Diep ! itäj! SiEe få! fabe JEprEo= 
Berban mib neberBucfanbc Bufmub; ©berS Excellence! So! få fEal tt)et 
ff'e! om S intet Bcittren ©ber.

Od) få gicf .p. P: fin mäg, nog ängSliger, tp Ban mar mpefet rj= 
Eer, ocB EBer jämte Brober meb SgeIenS 2 böttrar.
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IV:

Tlfbanblingen.

om

Dtdrmare unberrättelfe af Siottbe=Spanmaleit
uti »Jelftnglanb.

§: 1.

Gfljuruwdl ett eller anar fammetêman Ijar önfBat t (jet fôrfïaget font 
prjöwärbe fPreftmanen ip. Olof Ekman, Superintend: wib §if=armen 
giöra tnåttbe, uti fin toacfra 33of, Siomobo--Iofte fallab; Cap: 9. Dut 
8dro=dmbetet§ |Mid)t od) out 23ariten§ uptuctjtan i Scholar; Ifwareft ïjan 
til tl)eit förtrdffeliga fronton for Vanb od) DtjBe, tl)et 6; Sorflaget fdlebeS 
gifwer ;

Tlt (toga (DfvnerI)Cten intaltes, at Iemna all Xionbe, efter (Bubs 
orbning od) wilja, Lev: 27: 30. tit fåbane I?elige bruF, ocl) (Bubs 
TxjFes unbert)åll; t y om tl)et ån wore Ceremoniale, at Xionbe belen 
af Ilanbfens OnFomfter od) frucpter (Bal hora (Bubs TIjFe til, od) 
titille tlverfore Funna forånbras; [: fe l)wab t)dr tilförenbe år infört 
I: 2lfl)attbl: §; 2 :| Så år IjFvuål Morale, od) (Bubs (Dombpteliga orb= 
ning, at nôbiga OntVmfier (Bola gifwas til (Bubs TIjFe, NB. 5c>r 
Reformations tiben l)<*be Prefierne all Xionbe, men når tf>e 2 be= 
larne 1538 togos tf)em tfrån, formåles i TIjFsbags=23efIutet, at tltefje 
2: betar (Bulle antnånbas, til tt>e fattigas, faberlofas, Scholars od) 
TIprFors unberftåll; p. p. p. Så Ijar ffjet bocf ftabnat Btdr i lanbet 
wib tljen belitittg af Ät)r£o=Siottbett, font Snbelningen inrättabeö, för 
många åren tilbafa, meb tftefj omftäitbigljeter, font nu fortei. Bommer at 
berättas, ftälft Ijtoab i mina IefnabS bagar Itdr i lanbet fig tjlbragit 
ftafwer ; uti annor Sattb wet matt mara modet anorlmtba.

2111 tionbe af fljen fpattmål fom Ijdr i lanbet wäpa tnåttbe, ttäntl. 
dtåg, Born, drier, ltafre; Ijwete gattffa litet; belabeS uti 2"' belar, fålebeé, 
at 3:lie belett, eller Tertials Siottbett, fjörbe ÄprBoljerbett i SocBn til, 
Itioilfeit åBermdntten bets meb l)alm eller (Baftet til sPreftegdrbeu ftelf 
förbe; antett ftrap af åBent, ndr wägen få läglig war; eller i toibrtg 
fdnbelfe; om wintern i Andn DIcdfje tjben, eller od) fettare; eller od)



rena fäben, t ft)nerl)et ärtet-tte ; |iDtïîa bete i fomliga (Seiner, togoë 
ntur tbe inlefwererabe alla i Ät)rfebårf>ärgen, 3:belen; bete ed? af Sön= 
berna ftelfwa i 'Preftens tfänber gtfna; ocb tl)et för wifja orfafer ffull, 
tblanb ^witfa ed) ibett war, at få tl?erföre nagen mera mälplågnittg ; 
p. p. t^etta fättet, nanti, em årternefs] lefwerertng alle i Ät)rfol)årbårgeH 
btef afffaffab 1705. 1706. p. p. p. ti) Stenbe=Mfningen af ärterne 
fnnbe ingen fafer giöraS ; ed) förfarenljeten ntwifar, at i ftället för 3:be= 
len t|er af, til ft)rfef)eröan, fem jn få mt)cfet fem 2:belartte i .Stprfe= 
härbärget.

S^e anbre 2:belar af Sionben lefwererabes uti Ät)rfel)ärbärget, ed) 
fallas .ti)rfotionben ; l)wilfett ät t) rf ef? ärb är ges Span=9)eål, förbelabeS i 
gemen fålebeS i 2: betar, nanti.

I: uti Hft'ortuingar, od? IL uti tt)C 2ltiflag till twifja Stater.

tf?e Ijfa flora alla tiber, 
nanti.

I: Glassen:
2lfFortningarne åro tpef;a: i pwarje 'KyrFoparbarge

Win=Saben ; alt efter görfamlittgS fterlef. 
ÎDomFyrFe-tunor 2: —.
(SibeltrycF-tunan 1: —.
Profte=tnnan 1: —. 
êDam-'fpan 1: —.
LK y r 1 e b e [rjber n e e Weberlag nti femtiga Secf= 

ner, bete ftörre, bete minbre; bete til Gro= 
natt inbragne, bete ån för 'Prefterne bdjålöne; 
fafem uti Tit: V: förmält år

.^.l)i fetättuliga efta | 23arn=btifets 4011 belett, af alla Säbeö flag, 
aröwarten ed) pnfemften )

II. Glassen
ät‘v? rf opt a r b ä r g e SyanmalenS betning til mif;a Stater, ed) wtfsa 

Summor; nåml.
I: til Eeclefiaftiqven ; ed) II: til Militair-&tånt>et.

I: Sil Ecclefiaftiqven böra tbefja Secfner ecb 
Snbetningarne fålebeS: nanti.

A: tit Academien i Upfala 
., . i Sadurftad od) Ifanebo,utt MtngelanbS ©obra |

I Alpta Ofvanaker1 famt Järlsö. 

uti tbet Horra {Dilsbo Äyrfobårbärge



Jpwar wib fl) etta år at ntårfa, at font SnbetningS SBärtet mietet 
fttjrbeë af Upf: Consiftorio, ocf) fljeê Sngifna Sbrflag, fa Mefwo tefe 
allenaft tlje atterftörfta od) båfta Ät)rfof)årbårgeit belabe til Upf: Statens 
Snfomft, utan od) et Arcanum tfjer wib, at ingen W if) Summa ut= 
triefet, nåntber, etter ån Specificeras uti Sioitbe=Iattgbente.

B:

C.

D:

Siit Gymnalier
uti Upf: ©tifte, i Gefle, af J Enånger iSoctn . . 19: Siunnor 

Jpetfinget. I Arberåd...............97: Si:r.

til Trivial Scholar -

. Schog ©ocftt . . .
i Gefle J Söderala...............

( Rengfiö...............
Enånger ©oefn . .

i Hudicks- 
vall

Norala . 
Trönö 
Mo . . . 
Rengfiö

til Pædagogien i Söderhamfn] {Enånger ©oeftt . .

50: S:t 
125: S:! 
45: Sit 
23: Sl 
75: — 
32: — 
68: — 

22. — 

20: Sl

SBtb tbenna Snbelningen år flfet at ntårfa, at feban tb)e wanlige od) 
wift anflagne Slffortuingar, i f)iuart od) et £t)tfof)etbåtge åro fbrft af= 
bragne, att tljeit öfriga infomne ©panntålen ftår unber fri difpofition 
af Snbelnittgé^afwarena ; od) få tt)en åtniuta på winft eller förluft, mera 
eller ntinbre, alt font åréwåftcn gifwer.

II: ILtl Militair Stånbet Iiora tftefta ©ocfner.
Niutånger . 30: Sl Berfiö . . . 38: Sl
Tuna .... 40. — Hafela. . . 17: —
Idenor . . . 15. — Norbo . . . 16. —
Forffa .... 83. — Biuråker . 46. —

i Jpelftngcl. ITorra Hög............ 34. — Liusdal . . 107. —
Contract Rogftad . . 12. — Ferla . . . 30. —

Rsbo............ 6: Hofvedal .
Harmånger. 23. —
Jättendal . . 28. —
Gnarp. . . . 37. —

3 tfjet fobra Unnardswjk en bel til Militien Clt bel Gro=
Contract nan beljållit.

SBjb tbenna Militair=Statens Snbclning åro följanbe fh)cten at 
ntårfa, nå ml.
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1: Slt inge ärter elfer Jpnfre årc tBcnt tifffagne, utan ait fåbant 
Bef|)arb tit ©rouan.

2. SjfaIebes alfa Siägar på SnntaIen af Siag od) fora, fa tt)e intet 
åt fig râïna, utan tf)em BcfjaIIer ©rouan.

3. SeIaS intet mera åt tfjent än efter anflaget; ttiet cfriga Be= 
räfnaS od) ©ronan.

4. ©fulle något Brifta på Slnflaget, fpUeS Briften meb 9: m: Smt4 
Betalning af ©ronoSlieblen, för Bwarje Sunna ; el. 5. 2): 24 •!. fmt.

5. SBib Börjon af SnbeIningen od) til 1710, Sooro wife Sodner 
til wipe Compagnier af JpeIfinge= od) @eftrife=lanb8 Infanterie Siege= 
mente förbelaba; men un febermera, för mifa orfafer finit ; fom fär feber= 
mera lomma at nämnaS; är ide SnbeIningen Compagnie=WjS, utan 
SiegementS=WjS inrättab.

§: 3.
SIf tl)et fom fortet, infört är, uti III: SlfBanblingen, fan nogfamt 

rönaS I)uru Sionbe Siäfningen od) sProf=Iroffningeu är märdftälb, od) 
Sougbar bclS Brulabc, belS od) intet, til famma fpflorS förätningar. SbelS 
od) wärdftält på BwarS od) enS goba tro od) rebeliglfet; Bmilfet fifta fått 
näftan in til 1720, Berömi. BrnfabeS, tå tfe rebelige SSöttber od) SIfer= 
män Biabc tl)en wadra feben, at af Bwarje ffi)I)I aflägga en färfme eller 
Banb ; Bätre eller fämre, alt efter årSmäpten, od) all fåban Sionbe 33artb 
lägga färffilb uti et afbelat rum i BonbenS lornlaba; tå 3bj£ belen tf)er 
af förbeS i Sodn=sPreftcnS f)ättber; % anbre 2: bclar, uttröffabeS od) 
rid)tigt IefwererabeS i ÄprloBärBärget.

Slien feban tpert ffabeliga ©gen npttigBeicn Begpntc Bufera od) girig= 
Beten, fom är en root til alt onbt, tog öfwer Banbcna, få föfteS tl)en 
prjSwärba rebeligBeten, alt mer ocB mera utur Bufena; Ipoarförc Begpntc 
förft Academien Bär Bafwa fina Sionbe=Sougbar; @n tjb tBer efter Be= 
gpnte Militair=Stdnbet ntfänba Wipa Jperrar Officerare af Siegementet, 
ffiftewjS, årl. at räfna od) profwa Sionben ; od) nu omfiber fölgbe tl)c 
förreS fotfpår åt, Gymnafn od) Scholæ Slettänte, artten at Betinga an= 
bra påförare, eller od) Beftriba fielfwe fBefa fpflor. Slien Burn aflöpa 
månbe alt fåbant? Saningen är tBetta, bod fortei. at Berätta; tl)eni 
efterfommanbom til unberrättelfe, lägganbe til grunben tBetta allgemena 
orbqwäbet :

ibiont oet) 23torn£avlen paftua tefe alt en mening, 
tt)

I: I)Wab fåbanc "Cionöe IKåcSnave od) Proftvojïare angå 
månbe, få moro tBc mäft fåbanc, näml. v. g.
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1. tëgetiupttige, font lato fig Befticfa meb gåfrnor eller affttlningar ; 
få at tt)en font Sionben Borbe utgiBra nttnbre gaf, än font Borbe loara; 
p. p. S fi)itert)et när tt>e ingen bet ttjer af Befontma ffulle.

2 Sllt fov ffvånge, fa uti räfningen, font prBfmanbct; v. g.
a. väFnaJDe alia ff t) i) tar ocf) Banb for jämngoba; t Ij en fämre od) 

flöfäbett, font tl)cn ftriba ; p.
b. Xogo tf)e allerBäfta od) ftörfta Bauben til proftrBffningen ; 

ttieiu tlje uttoalbe utur Ijela laban; od) ttjer efter räfttabe fantalet, äftoen 
på flöfäbett.

c mib Onmätningen i ÄprfotjärBärgen, meb fft)flanbe, ffafanbe 
oct) MictgarneS BfmerftBbanbe Bfmer alta Bräbberna.

3: 0lttge i åtffittiga måtto., e. g.
1. Slt i IBnbont låta SBnberua näntna Miag eller Äorti, fBr 

Strter od) Ijafra; emeban tlje fBrra Sorter t)Brbe Sicgemcntct til; men t£>e 
fettare Befålbtte til grottan mtber SronofougbenB räfttittg, Ijfa font 
Stågarne.

2. Srufa intet Compagnie= utan StegementB=IojB belning 
utur ÄprfoljerBärgen, bets fBr tt)cn Billiga orfafen fluff, at jåmljftjeten af 
Bättre eller fämre iSpanmateu, alla Compagnierne emellan, ffe må ; belB 
fBr tfjeit fpitBfuttbiga Snfomften ffull, at t)Bgre prjB fBr SpanmålB fBrflett 
ftår at BegiäraS af SBnberne font tt)en giBra måfte, til tljen eller tt)cn 
orten, när Bonben tl)er mib tfef) utan af Officeraren fiBpa mit någon 
©panntål utur ÄprfofärBärget ; tp fan fsäitba ! tuera mtber et ffett, än 
fatting, t)BreB fåbattc rBfter: SBilt tu intet gifma mig få eller få mpcfet 
fBr tuitan, ffalt tu fBra fpanmåten til tljen eller tf)cii orten; p. p. p.

4: SFinlteltge od) faI)Te ; anten utfänba tlje jammetélBfe <£jerobt= 
ätter at räfna od) profma; od) mib Sntagten urfäd)ta ftg fielfma od) 
ffiuta ffulbett på anbra; p. p.

Stler od) märcfftälla fielfme fa ttjet etta font tpet anbra, bocf meb 
ofjjfa räfningar od) längber, få IaganbcB at SnIefmereringen ftiger miba 
Bfmer uträfningen på Sionbe Säng berne; emeban efter ttje fettare formater 
få mät 40tr at räfnaB, font Contribution fBr IBtten intet efter Slnflaget, 
fåfottt i forna bagar, utan efter Snfomften, od) SionbelängbernaB ut= 
räfttittg.

II: ^wrtb Sltmogen angå månbe, få Blefmo tt)e af tttefja fBrenämba 
procedeurer upt)if;abe od) af egen galenffap fBrlebbe, at affläba ftg tf)ett 
gamla rebeltgljeten, od) ntBfma fBljanbe ftptfett:

1: ^örfnillrt Xionben; belB at giBma tljen unban; belB fBra tlje 
fåmfta Banbett til SocfnefPräften, emeban tf)e Bäfte moro tagne tit 
Ät)rfot)ärbärge=©paumålen ; p. p. p.



2: SamanBinba ait fôr flora fårfmer citer Baitb, för mtnbre rat= 
ntng fïul; lit t}uêt)dl(arett§ flora ffaba, emeban fdbatt ofantlig Banb, 
Bmilfe t)dr ä orten, mib upfïâranbet ftrap famanbtnbas, bets af grön oct) 
mâtffug ^alm, bets af cgrâê oct) Btomfter Befatt ; p. fdtebeô förr !unna 
oftaft tnôglaê oct) fäben Bortfïâmmaê, än font tilbôrt. torcfaê.

3. Segtära mifj Sionbe=famanfâtning, tjioar ont. t fôïjanbe 4: §: 
något utförligare Iommer at BerättaS.

§: 4.
Sitförenbe, §: 5: IL SlfBanbL är Berättat tt)et i alla märlbetteS über 

är Sionben tefm[er]erab efter ärsmärten, naturaliter, font Cafualifterne 
fäja; men intet Civiliter, etter af miff famanfätning; tt) Bwab är tf)et 
annat, ån fatta in uti @ub§ ftpretfe oct) föreflrifma pottorn t)mab oct) 
Burn mt)cfet ^an åri. förläna finite af jorbettes gröba od) åferBrulet, ät 
minftone gifma Ijla mietet på att åren, oct) intet ftraffa Ianbet meb tttif;= 
märt, tjunger od) b t) t tjb. p. p. Särer oct) ingen förnuftig menifla milja 
tilfoga ftg fietfman någon fîaba, et) getter upfåtel. giöra någrom anbrom 
ffaba ; p. p. p. äpmarföre Ijafma måre l)öge Äungar, Sanbfetts bpre 
gäber od) gobe ^uét)åttare låtit Sionb e=af giften ft t) ta af årömäpten, oct) 
tljer utinan ingen änbring giort ; faft än ofta gånger meb SionbenS ^or= 
betning, font af tt)eu IIL StfBanbL i många §: ftttnaé fan; få timat är; 
fPå åren od) Dlifsb: IBefh 1731 od) 1739, är meb ftjt påarbetat ont 
IBenna Wtfn famanfätning; boel för åtffilliga od) otjfa Bufmub=orfafer 
finit ; tt) förutan t^et, at en bet milja få Bnfmat, en bet od) intet, få tigga 
Bär unber något fräntattbe off) förborgat; font en Bwctt' i-Baft ide få 
tättet. fig ärinbra fatt; tBe IunBarafte äro IBeffe fötjanbe:

L a tBeraS fibo, fom ne t'a XionBe--Samanfatningen Bmitfe gattffa 
få ftttttaë ; ide få enfattiterl. IBer af at fåbattt fpneé ftriba emot rent 
fammete, od) emot fietfma Dtamnet, p. p. utan mäft tBer af, at tBe äga 
ÄprfoBerBärgen unber fri difpofition, od) få goba od) förbetadjtiga i måttg 
ftpden, at altib Stnflaget efter Staten år tilrädeligit, ja! ofta refor öfmer= 
ftobanbe til 20: 30: 40: 50: luttor. Sj ! tBefje äro ttie enbafte font fta 
emot t|en SBifja Stottbe famanfätningen ; förutan tBe fammetéfäre, ocB i 
fpnerBet tBe font mera rätta fig efter funbt förnuft, än måitgaS förftag 
od) uptog. p. p.

IL å IBeraê fibo fom påflå Samanfätningen: Bwilfe måttge 
ftttnaé e. g.

1: Stile tBe font fuller åga fri Difpofition ont ÄprfoBärBärge 
Spanntåten; men Snbelningarne äro för BBgt Beräfnabe, at anflagen 
icïe Bimta at fplta tt)craé löttingar, od) för Briften få ff)c ingen Betalning.
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2. 'JKIc tbe font på minft ocï> förluft icîe Ijafma fine tüflagne fprfo= 
härbergen, utan allenaft et mift qvantum ocp qvale; twilfet at utbe= 
lomma många tefor oct> omfoftningar giöraS måfte art. Oct) når briften 
ffer, enbaft 6: ©: 24 7. tint, af ©rouan [tår at århåltaS, faft ån en 
Sunna ffulte 20 el 30. 2).

Sljejie förenåmbaS ftörfte orfaf år Kjeu ffabetiga girigheten font at= 
tib fôrftôrer !arteten.

3. She font Ijafma «I fofela nteb Sionbe=SangberneS upråttanbe, 
utråfningar, p. p. p. IjwiMa årligen o mb t) ta S få for then ene font för 
tt)en anbra ©ronotBetiånten; feban ifrån fPrefternc then möbon bief ta= 
gen; I) war om titförenbe är berättat. Sp är fåbanaS lättia; om få fäjaS 
må; orfafen tit förenämba påftåenbe; etter åt minftone; för minbre be= 
ftoär ffutt, meb nu öfmertjopabe räfenffaper.

4: She mange font mera fe på SronanS Snbrågter och fine egne 
förmåner, än på KllmogenS, hälft the bäfta ©åbeSflagen tomma at ut= 
giöraS, Jiåg och Äortt; men haften och fmå fmarta ärterne intet; tp the 
marba tå förmanblabe i torn; och fåtebeS är hår mtb famma orfaf font 
uti 1. 2. och 3: punct: formâtes.

5: Kttmogen font Kjenna rnifja famanfätningen begiära och påftå, 
är fanert. åtffiltig, emeban fåbant hårtommer belS af unbanfnitlanbe, 
betS af fitta grannarS ffaba odj förfång, p. p. bets af manlig oftabighet 
etter oförfidjtigljet tit at mib åtffilliga tilfätlen giöra rjS åt fin egen 
rpgg; men atlermäft af räbbhoga och föröfroabe procedeurer af them 
font tjabe at mara Sionbe Piäfnare, s^roftroffare och Snmätare; få at 
the mera bäfmat för fåbana, än för 'Krofofar och SBöbtar, när the tom= 
mit i Ijuf ena.

3a! än en orfat må jag, för ro ffutt, hår införa, then iag fietf på 
et ftåtle afhörbe när KImogenS ftullmåchtige på et itanbSting, om thenna 
faten råbgiöra månbe, och Pro et contra hår ont fpråfabe: nämt. @n 
mar fom få fabe fom älft mar: Spören gobe KDtän! 3 meten mät huru 
öm[n]og årSmåg och S0*5 år, alla ©ocftter hår i Ianbet tå attjb habe när 
inge Konbe räfnare här infuttno fig, tångt minbre sProftroffare; men når 
the fontmo, habe the bara Ogef meb fig, och alt otpcfa fötgbe meb them, 
fåfom förgift, båbe på åfertt odj i Iaborna. p. sJcu när mi påtaga ofj 
mif; Stonbe famänfätning, unbanftippa mi them och meb them Kjetta 
Ogefmet, och få måra gamla goba år igen. pär på fmarabe alle: på! 
Sa! jo! Kjet år mift; Kjet ffal nn få ffe! tacf font en förftånbig JJian 
fom gaf of thenna goba unbermifningen.

3ag årinbrabe mig Hesiodi orb: nrjfia xaxôç ytwœv. och tänlte 
hoS mig fietfman: JJtånb tro then gemena hupen nu icte fan ärinbra fig
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SJtarcfgangs famanfätningen, font tcîe länge feban uprättabes, tï>ett tlje 
mente Ianba fig til froma; men i fatting til [ter ffaba? SJton tro tlje 
meta icfe förbehålla fig någon Itnbrtng t tfetta jå förmenta mifja Dmifja, 
eller od) Ototfa toifa; v. g. när @ub ftraffar anten fela Sanbet, eller 
några ©offner eller b par, eller åferftpcfen ; fåfom oftaft här t orten Ipiu= 
ber; ftunbom meb mifjnxfrt [d: rnijjmäpt] af förmpcfen mäta eller torrfa, 
af matffar, Söfj ocf) annan oftpra; p. p. af ftarrfa tjagelffuror, nattfroft, 
rugga etlefr] roft; (Slier od) måbelbar afbränba fela infamlabe årömägett 
t Sogar, Sabor ocf) härbärgen; p. p. p.

3ag furfabe meb Mofe fålebeS: <£>. nt tl)e rotfe wovo, at tbe be= 
fmna måtto, l)umb tIgem frambeles ofroergå jîal.

V: !Jtfbaitblingen 

om

@tt Wijj Qamanfåttning til 2£yvl?ol): Ctonben.

§: 1.
(Sfter Sflmogens påftåenbe mib tl)e förenämba Sijföbagar, 1727. 

1739, 1743, p. 53lef omfiber hår i åpelftitgelanb ; efter Äongl. SJtapt8 
SefaKttittg, XDtjja ILtonbc--Qattntngen märfftälb, 1744, uti Nov: ocl) 
Decemb: månaber, på ömfa ftäUen i ©öbra od) Storra Contractct; 
ntäft i ©taben Hudicksvall meb 14: fprfo=Socfnar, af maranbe ,pSJtJ 
Sanbslpofbiitge pögmälb: SjtJ Er: Odelftröm, på fall od) 8lml>etS=mäg= 
nar, ttttber fig hafmanbe SanbSSetiänte pt ©amareraren OlofArenan- 
der, päraböfougben Alexand: Forell, och pärabö=Sftifmarett Hans 
Lode, ipå SlbelnS mägnar pögSSälbortte p. ' JDfmerften J: C: Silfver- 
fparre. sJJd sJJrefterffapets mägnar Ol: Ioh: Broman; tag Pfaftor] och 
Pfræpofitus] Infpfector] Sfcholæ] Tfrivialis] p. p. sJJå SJorgerffapetS 
mägnar 4). SJcrgSJtäft: Joh: Boberg, ocl) på SllImogenS mägnar 2: ft: 
Bonber fullmädjtige af ett h»ar ©orftt, meb Socfn=Sigillet.

§: 2
SBib förfta famanfomften h^e Slltnogen få i then ena font alla 

Sorfnar then meningen od) nträfniitgen at proportionaliter efter förra 
årSmäfter få blifma taxerad til et mift Sionbe afgifmattbe; SJteu font 
thetta ingalunba funbe ffe, emebatt Sionbe= ocf Äprfohfärbärge] Snbel= 
ningS hafmaretta fottima månbe, jämte Atonan at mpcfet Itba ; tp up= 
läfteS mib alla bagarS famanfomfter; emebatt en l)mar Socfn I)cibe l>naar
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eu bag; .p. ,Si. SJiupl4 tpbeliga odj toiblôfüga ©friftoelfe, at ingalunba 
[tulle tl)d [orra 'Jlnflaget a[ Stoube Spanntåleu i Äprfobärbärgeit för= 
minffaS, utan påöfas; p. p. Sa JllImogen ficf en annan !läpp t ffiäl= 
lon; [om man fäjcr; od) giärna [ett tpet ingen JStfj ©amanfättning gått 
[ör ftg. sDtett Ü)et [tob intet til giörattbeS; tl)e l)abe [a ofta refor fa= 
baut Begiärat på 'JiifSbagarne.

Dd) i [å Beffaffat mål)l, mar ttog giöra, at få ett jämfning Sodn= 
Böttberna emellan, at få fulla gamla Jlnflaget i Ä’prfoI)ärB: af ©pan= 
malen; Sntet eftev St’atten, utan enbaft efter åferjorben od) ftemanenö 
gobbet; p. p. t)war på loifja lättgber för proarfe ©odit uprättabeö od 
utiberffrefioeS, fom ffutle taga Begpnelfe 1745.

§: 3.
©ebatt Commiffion fått tilrädelig fummo af ©panmål i Igntart 

od) et fprfoI)erB: Äornnto Snbetuingo Ipduweua fwm, at accordera nteb 
Jllmogen om SdPeo=Slctgen, i Tiag od) Itorn ; tp nu tooro uteflutne 
tl)e förra Seftoereringar af arter, od) l;afra ; t)»ar toib difputer toiblöf= 
tiga fîebbe, bel§ af Snbelniug§=l)aftoarenaS påftåenbe, at få Didg ; bets 
af JllmogenS nefanbe, efter ^ïüarje ©odttS Beffaffenbet od) utfåenbe; i 
fpnerbet nu i tpefja trängba über, när ©toebiaube od) tl)er af ömniga 
årötoäpt af 3låg, mar förBubit. ,ptoarföre Blef öfioerenfe=fontmanbet far= 
ffilbt för 4)n?arie ©odtt uti Sättgberna infört od) ftabfäftat; Såfom af 
följanbe UpfatS är at aftaga. Homo proponit, Deus difponit.

2)od) Blef Jllmogen låftuab, at när mi[;toär[t] timar, @pa[n]målett 
ffutle få löfaS tneb 15: ©. fmt. tintait.

1744 årS SSipa ©ättting på Jtprto=Dionben t l)Waiie @odn

£:a fj.ft. 
Summa Proport: ûf Oll) JvOHt

Södra Cont 
fog

©öberala . 
©aburftab 

.patteBo. 
J3olbttäS . 
Jllpta
Dftoanafer 
Särlsö . . 
JlrBeråb ...

Acad: ftob emot 
toifa fatttanf:

Jlcab: tttgen fanttf
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£:a fj. S.
Summa Proport: af 3îôg od Sont

9Wg Sont
Unarbbmjf . . I

sKo................... 79 I 26. — 53 4 bet 9t4g. 2A bel. tout
Jiengfio. . . . 87 : 3. 29. 58 — |. bet 3Î. 2A. D: torn

sJtorala............ 102 34. 68 J font ttje föntämba t

Sndntb .... 56 _ 14. 42 —
t Dnb är — 3A.

— 3A — tont.

Norra Contr:
Grnanger .... 85 — 21 2 63 6 4 bet Dtåg. 3A bet. Sont.

Jtt u tan g er . . 40 4:3 12 5:2 27 7: 1
Sluna................
Sbenor.............

70
24:

1 21:
7

7* 1
4

48
16

1. 2:,/4 
4 x% belar t Jtåg.

Surpa................ 91. — 28 3:2 64. 4:2
[4 bel. åtorn.

£ög................ 40. 12: 4 27: 4
Jiogftab............ 39. 6:2 9: 7. 2 Aj 29 6:3 4

SlbBo............. 13 5. 3: 3: 1 10 1:3
.parmånger . . . 50 4. 12. 5 37: 7.

Sättenbal . . 38. 3: 3 9: 4, 3 3O 28: 6 4
4 bel: Jtag@narp............. 56 4. 14: 1. 42 3.—

SBarfib................ 58. fl 1 14 5.4 43 7 3/4 s/4 bel: torn

åjafella .... 14: 6 3. 5. 2 11. — 2
JtorBo ................ 27: 3: 1. 6 6. 3 \ 20. 4.14

SBiordter . . . 56 5. 1. 4. — 52 5. 1. .

2)tl§Bo............ Acad: t Upf: ftob Clliot

Stubbal ............ 127. 7. 6. __ 121: 7
1 tljemta ©arnanf.

SerIa................ 60 — — 60 —

.pofmebal . . . .| 18 I 6. — — 18 6. I
Tit: VI. 

om

fPräfta-SoIcn, cd) $Präfta»@tomm.

§: 1.

Grmeban sPrafta=Bolcn Ijafma marit, od; an are, många föränbrtngar 
nnberfaftab, od; på àtfïillig fått ftunbom forBättrab, od; utnribgab; ftunb= 
om förmärrab od) formtitffab ; (Somliga ffattlagba, för mera eller mtrtbre ;
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fumliga offattlagba; etc. £)d) Ifett få faflabe IsyeFena Isatt, t Sa= 
ganta; eller Tlnbeligit Jftålfe, font nu îjeter Ptefietmas Privilegier; t 
alla fiber fafma want, od) ån äre Ife Siegeranbe JTuttgaré Befag itn= 
berfaftabe; Så är mera miblöftigt, ätt nöbigt, något ont Ifetta får fram= 
föra; l)åIft uti allaé Räuber fåbana Privilegier ftttnaö, fa mål tfe ålbre, 
v. g. JTung Sverkers, III. af år 1210. JIung Magni SabulåS, af årett 
1297. 1305. 1325. JTmtg Birgers fårffilta Stabga för pelfingfjöräfterna 
af ar 1296. JT'. Magni SntefS, år 1346. JTttttg Alberts, år 1387. 
JTung Chriftophers, af åren 1441. 1444. JTonung Plans, uti Calmare 
Receff: 1483. Som tt)e yngre, ttår LutherfId religion fjtfom, v. g. 
JTonung Gull: I: åren 1528. 1547. etc. JTttttg Erichs XIV, ar 1561. 
JTung Joh: III; år 1582. JTuttg Carls IX, år 1601. od) alt feber= 
tuera tu til nårmaranbe åren. Öd) år ingen tmifmel, at ju sJJreftabolen, 
t forna fiber, Blefmo ntt)tit föröfabe, belS af tfe lefmattbes, beïê af tt)e 
böbaS teftamenter, eller förårittgar; pmilfet Ilart år, få mål af gamla 
JTyrf: 33alf: f mareft efterlåteS, ma&uv ågfm fin gieva til FirFtu ; 711 le 
aflinga 3ou8 må man giera feme Sial fina; etc. Såfom ocf af 
många fårffilta 33refmer, font fttutaS ån qmara mib fumliga fyrfor, yå 
fåbana SktlegafmegobS od) egor ; giftta anten sJJrefti til föbtt, eller firfiu 
tit ffrttb. Sm allenaft af tfe få, fom i mina giömer fafma funnitö, itt= 
föres t)år, at mifa til fmab ånba fåbana ågor giftte more, ttårnl. JpanS 
Segerfons i TRorftabi af Diogftab Softt:

Sad) ^Janö Segerjfon i TRoflftabi giör mitterli, at iad) nteb gob 
milja l)afmer tint od) gifmit Sifeg=ånget mib SryBorg, fmilfet iad) cyter 
lag råttei. fiöyt fafmer, til emerbeliga ego, åt måront Socfnafyrftu ocl) 
Socfnayreft, nteb fma ftdt)l ocl) förorb, at JTy rf el; errett, tfen ene eyter Ifett 
annan, en tib mellan mråfrubagante gtöre ett begångelfe nteb migfeH ocl) 
tttåfnt, för mig, ntiita förålbra od) alla, til ro, Iifa ocf fugnab ntöfmer 
mine gript ; år 1431, i Gricfmäfju.

Gt annat, font fuftru Rogercl, fal. Kiälbiörns Gnfa i TRorbanftig 
far ffrifma låtit, od) nteb mitneu Befråfta, år 1358, yå Mart: bag, tå sJlrcf: 
33: Petrus fölt vifitation t Såttenbal; fom införbt [år] uti Bemålte gl. 
[d: gamle] JTyrfofanblingar; ocf fåfont förenåmba TelIaments Bref åro af 
famttta tnefålb; för tfenflul år intet at ttnbra tfet Dijffens Ståttber, år 
1528, flagabe tit för JÎ. Guftaf, I: at tferaê fafta ocf löfa egenbom 
mar af tferaê förfårber, bortffånfb til fyrfor ocf fl öfter, til Præbender, 
felgonê fuê, sJJrefter, TOiunfar, fyrfoBetiånta, af orfaf at sJJrefternaS Såra; 
åt minftone lefmerne ; gicf ut tfer yå, at förårtngar af löft ocf faft, ffutle 
Beforbra faltgfeten, od) förlåta fynberna; fmarförc fålbeé DlfIabS SBref= 
mer, od) fålbeé Siåla SRåffor, för ftora sPetttttgar; fåfont i Tit: VIII 
fontmer at ittföraS. Socf finîtes i många Dîifêbagê=33efluter, tfet en åt=

\
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jfilbnab Borbe wara, emellan PreftaBorb o cl) &prfoBorb;tt)e fenare Stom= 
ber l)örbe til fprfon; tlje förra til Sodftt Preften ; tl)e förre îallabeê Cu
riales, tl)e fenare Sacerdotales, fom ffattlabeê af .Ôfmerpeteu, nu få, nu 
attorlebeö; fåfom af Ä. Magni Ladulås; Ä: Birgers; Ä. Chriftoph:): 
förorbningar ar at finna, epmab i fenare tiber l)är mib år at fe, få är 
fuller förföft tljet fåbane Fundi dotales f. patrimoniales, ffulle redu
ceras tit fronan, men fom t|e åro famanffott af Sodjnen, få ftå tlje än 
råfnaba för StomBner ; ïjmilfaê utråfning Blifmer ittförb in Suppl. Tit: 
VI: §: 2. etc.

§: 2.

[Supplementum.]
Fimab tl)e få fatlabe PrefIe=Stomnev angå; få l)at jag för mif;o in= 

tet mera fått råtta fautant) anget tl)år af, ån fom I)år en ganfïa ftor 
oljfljet år emellan ågornaé o cl) öretalens ftorlef; eller at tljet ena Pråfta= 
Borbet år mera ffattlagbt ån tljet anbra, fom Ijfrnål mera ägor af åfer 
od) ångb åger, ån tljet minbre ffattar. Somlige åro od) Dffattlagb, 
faft ån några ångb= od) åferftpefen tl)er mib BrttfaS. Sllla Blefmo mail 
ufirefmab af Sanbtmåtaren Chriftopher Stenklyft för 20 el. 30 åren 
feban; men ånttu Offattlagb råfnab. Fiar allenaft fått öfmerfomma föl= 
janbe ofifats; nåml.

tjålsinglanb PIorva Contract <5åtftttg: Sobra Contr:
Prafte--Stonmer Prafteftomner

@ocfu pem: öre peng. ©ocfit fjcm: öre peng.

(änånger. . . — 9: 4. Söberala i Dlipffe Bp 1 Ô < 12
Suna .... — 3: 4. 33oIbnåS i SDocffion . 76

96 ii. 20
Sorfja .... — 10. — SårlSö pråftarfmet. . 1: IG —
parmånger . 
pafella . . .

1: 2
2

12 Dfmanåfer sPrafteft; Jf 
(äböBpit Jf

} l: 16 —
-DiorBo .... — 8 — SlrBerab i SBalIftab. . 37

6T 9; 6
Söeråfer . . — 2: 12.

OilSBo . . . — 4; 20.
Siogftab . . . — 1: 12

Sltla tl)e flere SocfnerS PråfteBorb åro offattlagb, åt minftone Ijar 
jag om tljem ingen unberråttelfe fumtat årljålla. 2)ocf år f)är mib min 
oförgripelige mening, at font IJMfteBorben od) tillhöriga (ägorna åro

/
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Iomna ttjär af, at ätflillige ©ocfnenS Sneboenbe Ijafwa tjb efter annan 
gifwit od) fländt åler= od) âng=ftt)den tit li)rfan od) graften, för fiäla= 
mäfjorne find; fåfom tilförenbe t)är Bewift är; tä flatten är befallen 
wtb l)an§ gärb od) f)ematt, font IjfwaI fäbana tegar od) jorblotter bort= 
flänlte; tt)erföre är(o) fäban jorbäga oflattlagb; men tt)e anbre ffattlagbe 
äro belS Iomne tfjer af, at sPrdfterne uyrögbt jorbägorne ontfriug forfait 
od) wib prdfteborben; Ijwilla febermera efter frit>etöären äro ffattlagbe; 
bel§ od' at tt)e fom ägorna bortffänfte, fyabe od) låtit en bel af flatten 
ifrän bolbt)tt följa meb; warafnbeS] mydet gängfe Ijär i lanbet, at byta 
fig til läge jorblätter ifrän anbra l)entatt; Ij warfare funna fäbatta sPrdfte= 
ftomner mara nära nog Iomna sPrdftagdrbarxte ; Bwai' til altenaft et prof 
l)är införeS af Krdjieb: Jacobs bref, dat: 1474. t!)ett 9: E'ebr: font con- 
firmerat tlte byten font StfEilUge bcmbev i IHlsbo giort meb fina 
jovbelåttev til Peäftabovbet. giere fäban bref Iunbe l)är införaS; men 
onöbigt; emeban Sanbsföfbinge Slmbetet i Gefle, af är 1685, befalle 
tl)et fäbatta documenter finite tjt ittfättbaS; waranbeS at intet ttttbra 
yä, at fäban ftyrelfe tä lt)bbe unber Consiftorierne, emebatt matt finner 
tl)et äfwen wät fäbant ffebbe i ©al. -KrcIjieb: Johannis Canuti Lenæi 
bagar; od) at SnbelningS märdet af alla Ät)rEot)ärbärgen ftyrbeS af före= 
nämba Consill: l)är i gaubet. ©odj är l)är wib noga at maria, af ät= 
flilliga SiilSbagS Soefluter od) görorbitittgar, ttjet en ätffilnab t)ar warit 
emellan Pväfiabovb, od) Ilyvfobovb; tt)e feitare l)örbe til IyrfauS Sn= 
fomfter; tl)e förre tit fPrefternaS, IalIabeS Fundi Curiales, et Fundi 
.Sacerdotales; od) flattlagbeS itu fä, nu anolebeS, efter DfwertjetenS 
gobtfimtanbe ; fäfont af Ä. Magni Ladulås, it. Birgers, Ü. Chriftoph: 
p. p. görorbuingar är at finna, pär i Siorlanben; fom tilförne be= 
rättat är; äro fäbana Fundi dotales f. patrimoniales, tpet är, ©länlte 
af @od)ttSJcänerna.

Tit: VII. 

om

Beligions ellev Saligbets Hävatts fovfta anfomft uti <§elstmgalanb.

§: I-
Kt Ifett 'Kgobe ©ubett, efter fynbafallet, t)ar bepagat, i alla wärl= 

betteS tiber ; noXvfieQÙtç od) noXwgânmç [: fwitfa orb finnaS igen alle= 
naft 1: gäng t N. T. Ebn 1. Lat: multis vicibus, multis modis; 
Luth: fDîancfmal, i)Jiand)erlet) ; Sv: (Dfta i mångbanba måtto :| Wtfa
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Adams bant [altßl;eieneö wäg; tl)i't fatt ingen nefa; tp @ub§ Sbftc ftär 
äwtgt faft, at ^an tx>il tt?et all« memtïor (ïola fralfta xoavba, od) til 
faUgheteneo funt>|ïap tomma, ,puru fåbant f)ar ffebt, meb ftorre eller 
mtnbre wägamärfen, tf)et fan ingen mentffa utranfafa; pwab tljen f)elga 
Aiftorien mib t)anbena gifwer, tf)et är äwig fanning; UJten l)ioab anbre 
berätta, är intet at tJjer emot Ijfna ; SUfer ätt månge, ja! oräfnelige, 
Ifafma t>är om ffrifmit; men förutan tljeraê tufenbetalê ffrifter, font ont= 
fomna äro; iag må f)är allenaft nämna Ptolomæi Philadelphi, Ä: i 
(Sgt)Pten Bibliothec, af 7: gånger 100=tufenbe 33öcfer, font Julius Cæ= 
far Iat npbränna; p. p. Så äro tl)e flefte Hiftorier od) Ärötttfor å 
baga Iagba af fåbane Upfmfsntän, fjmtlfe mera om tf>et framfarna än 
om tt)era§ nårwaranbe t penatt fattat, od) fålebeé f)aft efterfptt af ftpm= 
pabe fagor, ofäfra fägtter, blotta berättelfer, mörfa gåtor, bid)tabe fabler, 
fonftige ©falbaqwäben; p. p. od) tit öfmerfföb lagt f)är til egne gifttitt= 
gar, fåfottt Almanach=Sfriftoare ont wäberlefen; Hinc illæ Lachrumæ!

§: 2.
Som ingen fatt nefa tlfet, at ju folf, l)är t Niords Sattb od) Svit- 

hurs Uitfe, t)ar t)aft f)emmifter, för Spttbafloben; tfje må l)aftoa marit 
Abels barn, eller barnabarn; ti) at Abel war gift, od) l)abe barn, för 
än Cain l)ottom bräpte; f()et är fangoblift; eller l)attS broberg Seths af= 
fonttte, eller af fl)e flere Adams barn; tf)et fatt nu mara Ijfa mpefet; 
Sod) font tfjefte efterfommanbe l)afma f)är f)aft t)emmifter; få är ingen 
twifwel, at tfje ju fjaft ömnig funbffap ont faligbeteneö wäg; faft ätt å 
t^e tibef)ioarf för Spttbafloben, tl)eit gamle ormen brufat fin lift at 
tt)em bebraga; tp war f)att få näStotfer at gå in mitt i Jfarabifet til 
Adam od) Eva, i fullfomlig^eteneö tilftåitb, od) ti) em förföra; l)toab är
at unbra efter f t) tt b af atlet? Ult mår Stamfaber t fine månge od) långe 
Sefnabsår, beföft fine barn od) barnabarn, l)är od) tf)er, i fptterbet Abels 
od) Seths, od) t fient påmint ont rätta wägen tit faligfjetena, p. p. tl)er 
ont må ingen tmifla; od) i få måtto reft f)jt til Utorben; marit l)är en 
tib, f)älbre ätt f)o§ tl)e manartiga Cainiter ; reft til Afien igen od) ti) er 
i ,perrattom affontnab, 930 år gantai; I: Mof: 33: 5: 5; få at od) Noach 
fief tala meb fpettna mår faber.

UJten f)mareft l)att babe f)aft fit tilbåtl f)är i Utorben, tf)et är omift; 
åt miitftoite I)ar man tb>et af et algement orbfpråf pär än i bag gängfe 
i Söäftra Utorblanben, när man mil nänttta något ul)rgamalt od) ofunigt, 
at tpet är ffebt, iLå Adam bo&Pe t ÄdlFeftaP, eller Anno (Stt; btoar 
af od) D. P. Bång; Hilt: Ecclef: P. Gen: lib: I: Cap: YL p. m: 29. 
iblattb anbra ffäl)l mil bemifa Ådams refa pjt i Utorben od) @ubs=
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Hcittftens fungtörelfe; faft ån någre Ärönifo= ed) Hift: Sfrifmare, tag 
nämner aüennft Jacob: Wilde, uti Sv: Hift: Pragm: Cap: II: §: 1. 
p: m: 32, meb t) waff a penna, fåfom od) om flera, fåbant ogillar. SOIen 
ware furu t i) et mara ma, få är förenämbe ©iff: Doct: P. Bångs, en 
Snfbbber öpäläunge?, anfbrba orbqwäbe fant=ftåenbe äit fär i bag gängfe: 
ITac Adam bobbe i &åtd:efl«b. SDcen fm a re ft tfenna orten marit fär 
t Sfiorben belägen, t fet met iag för mifjo intet; får tag gifta, lärer tfen 
fafma marit får i Sunhede ocf nu få fallabe Forffa Sodpt, norr ut 
ide långt tfrå Blackås f bgfta SBärget fär i lanbet. Sod) månbe fpnba= 
ftoben omfulftiälpa fela tfet jorbiffa sJVirabifet i DfterIanben, furu mpc= 
fet mera tfenne Äälfcftab fär i Sliorben.

§: 3.
pwab ftra.r efter fpnbafloben meb religion fär i Sliorben ffebt är, 

få fan man fålla fig tfer mib, at emeban Noachs älfte Son Japhet 
fid mälfignelfe at ide aliénait utmibga fina barn? od) barnabant? fem= 
wifter på Ibjanta ; iblanb fmilfa od) Sliorben, Smea= od) @ibtfa=länber, 
meb full fanning räfna?, fmareft Japhets Son Magog od) fan? efter= 
fomaube tfera? femmifter fabe; fåfom fopetal? ware Antiqvarier be= 
rätta; fatt od) fänba, Japhets pnfgjfte Son, Thiras; fåfom D. Geze- 
Iius i förfl. I: Mof: ©. 5: 32, mib fanbene gifmer; utan od) at få bc 
i Scms fybbov; Gen: 9: 27.— maraitbe? märfmärbigt, at emeban tå 
mar början af tfe Mythologiffe fiber, få fid ocf tfenna mår Sliorb= 
laitb? Stamfaber Japhet mång ocf loader tilnamn, v. g. Bore, Nore, 
Attin, Forniuter, Neptunus, p. p. fåfom af Sturl: Edd: 8. ©ämif: 
Atlant: Rudb:—Peringfch= ocf många flera? ffrifter är at fe. sIlt 
Japhets Son Magog; Gen: 10: 2. I: Chron: 1: 5; är od) fallab Og, 
Augi, Ægi, Baldur, Thor, p. p. tf et är od) öfmer alt befant; ocf 
faft än D. T: Paulinus; Hift: Aret: L: L Cap: 64. p: 55, od) Joh: 
Magn: Lib: I: Cap: 4. HfiftoriæJ Svfeonuin] Gfothorumque] fftifma 
tf et 2h Magogi marit, tfen ene Japhets od) tfen aitbre Chains Sona 
Son? Son; få blifmer äntå oftribigt, fmab berätta? ont Magog Ja- 
phets Son, en sJtttefaber Sfiorblänbingante?; fwar om något är infört 
uti min Glyf: I: fsdod: angåenbe Helfmg:[lands] förfta Snbpggarc. pär 
af fan man fluta at emeban Japhet od) Sem moro af bettre finne, än 
Cham; at tfe fafma unbermifat filta barn od) efterfomanbe uti Inttb= 
ffapett om faligfeten? mäg, od) faft en ftard aitlebnittg tfer til, få mät 
af Noachs ffrifter, fåfom od) af .Tiäitgbogan i fimeleit, od) af tfe fope= 
tal? fär od) tfer famaitrullabe ftora fattb= jorb= od) ften=åfar, font fijuba=
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fiebert ufdaftabe; faft eilt t^en garnie ormen; BwtIfen intet ornfotn t flo= 
beit; war od) ta frame, od) meb fit förgift fefte Iuniffantma tBemta 
cibla gåfmatt.

§: 4.
SIt uti tf)e fi'ljattbe tibebwarf, af @amla Teft: Iytr warattbe Diorb= 

lånbingar, ^aft IiuS od) wåglebare til ©jriftenbomen, tBer ont år ingen 
twifwel; Stile ware månge Ät)rfo=Hiftorier od) Ärönifor gifma fåbant 
wib Ban^eua i faff ån någon åtffilnab faneS wara emellan tl)em, uti et 
fom annat, ©anffa mårfwå[r]bigt år fact, at emellan Ebers tungomål 
od) Habors eller Bores, fom år Svio=giötBernaS, år en nårmare öfwer= 
CttSfomelfe, ån uti alla anbraS tungomål; tt)et iag uti en liten piece, 
Eber od) Abor fallab, wifa welat; fåmwål uti Ceremonierne. åpwab 
förtråffeligit SiuS Bår om gtfwer tBen öfwer alt b ef anta Sib)dla, t^cu 
gamle Attins f)uftru, Boren Bår få Atland, meb filta mafalöfa ©frifter 
od) fPropBetter, attgåettbe @ttb, ffapelfctt, etc. etc. ja! tBet unberBarafta, 
om Jefu Chrifto, båbe til ©in Jlerfon ocf> Slmbete; etc. femtes un= 
berbara Orefifîa ©falbefonft, finîtes igen Bo§ Eufebium t 20 raber, 
Bwareft förfta bofftafmen til Bwar rab begtynneS IH20YIXP12T02 
etc. etc. Slt Bon lefwat icfe långt efter @t)nbaflobett men ingaluttba 
efter fyrålf: Chrifti föbelfe; fåfom månge Sårare föregifwa; tBet fan ögon= 
ffenl. finnaS af tBeraS witneSbörber fom ont Benita ffrtfmtt Bnfwa, långt 
tilbafa i V. T. fåfom Orpheus, 1250 år för N. T. Homerus, I(X)O. 
Hefiodus 800. Pythagoras 480. Cicero 80. Terent: Yarro 60. od) 
månge flere; BlifwanbeS Bållen för SårSWåftarinna B^S många Uttan= 
bingar.

Öfwer att år ocB tBet futtigt, Burn wåre Dfwerboer giorbe fin ut= 
tog til Afien; tit Sodoma för ån tBet upbrättbeS i Abrahams bagar; 
til Jorfala el. Jerufalem, Bwareft ©ub Ba^e Sin etb od) Stn ugn; 
Efaj: 31: 9. Bwareft alle Utlånbingar fingo IiuS om ©anna Stufet, od) 
uti tBett ftora gårben til Jerufalems Tempel, fom fafiabeS ^ebningav= 
nes, fingo fe od) Böra Bwab ©ubStiånften Beibe at beti)ba, od) tBen ef= 
terfölja; Bwarföre Blef i Davids tjber ocB efter BmtS bagar offentel. fun= 
git: Håfvuev *§evvan alle Bebningav, p. Pfalm: 117. Dllen förmåbbe 
mörffenS furfte förwirra ©ubStiånfteit Bc*§ @ubS cgit folf Ifraeliterna ; 
Bwab må man unbra at få ffebbe Bår i Diorben ?

§: 5.
SBib börjon af N. T. tå BcbnittgarneS fanna IiuS war femmit, be= 

Bagabe Bele wårlbeneS grålfare J. C. utfåuba ©ine Sårjuitgar NB i
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l>ela wdrl&etta, Marc: 16: 15: ïjttrilEet tl)e oct) gtorbe; Om Andreas 
îom Ijjt tit Torben, eller nager annor af tïjem; tljet fan mara Ijla mpc= 
let; men tljet [tår âfwigt faut, at pa N. T. fërfta jpingeSljögtib war oct) 
ffjer fell font talabe wart Sveo=G: tungomål; Apoll: 2: 5; oct) reban t 
Apoll: Pauli bagar, war Gwattgel. pvePtt'ûb i alla trxklPena, od> fôv 
ail t'reatur, font unPer l>imelen avo, Col: I: 6. 23. Dfwcr alt info= 
raS î)ôir wtb, Plaint: 19: 5. Rom: 10: 18. Ipoar wtb Ware Äprfofäber 
enbrägteliga ïjctfwa giert tljen anmärfningen, at lpoar Apolllarnas fetter 
icfe Ijunnit wara närwaranbe, få are Ijfwal tljeraS röfter; p. p. ©od) 
far iag Ijär införa tljen ftore fabernS oct) brapet. Laurent: Norrmanni 
orb, när ^an i Upfala för mig o cl) anbrom, Båbe etymologice, har- 
monice, exegetice oct) polemice gattffa wiblöftigen uttpbbe t^efja fprå= 
fen; näml. at tljet war GubS brapeliga flidelfe, til at i ^eIa wärlbett, 
tt)er fold Bobbe, [utfänba] fine Särjuttgar, tp tljet ftob ju utt GubS 
ma cl) t, at o cl) fättba tljem Ijfa font Habacuc til Daniel i Sejonelulon ; 
od) ätt mera, fåfom Philippum til ©rott: Candaces lamarerare; Ap: G: 
8: 28. p. tp man Bör mera efferre ätt- reltringere verbum Dei; 
P- P- P-

§: 6.

SOljet öfwergår alt förftåttb, Iptrtt Apolllarna od) Särjungartte, meb 
få ftor frimobigljet od) få ftor wärcfan, omwânbe follet til GIjriften= 
bomett; SI)et ©ibeBöcfcrne öfwerfl. å baga lägga... Slt iebermera Lu
cius S. Pauli fränbc, Rom: 16. 21. Bar warit t)ar i Europa, i Re
gensburg; Evang: Marcus i Bejern ; Crefcens, 2: Tim: 4. 10. til 
Sranlrile od) anbra orter; od) ftere Pauli Särjungar til anbra lättber; 
p. p. tl)et Berätta nog månge fprlol)iftorier; Ijwtlfa at Ijär nämna, onö= 
bigt är, cmeban tt)e flefte finîtes i mångaS t)änbcr. SRatt wet od) tljet, 
at uti tf)e ftora SJcöten, angåenbje] religion, ^afwa od) utfänbe warit Ijär 
ifrå Storben; ©Ijet Berätta Irenæus od) Athanafms, od) flere, at utt 
ffjeraë tiber Apoftlarnas lära är mpcfet webertagen; od) Ipoi ide Ijär 
uti Siorbett, f)War ifrån uttog od) ©lalljaler meb wärjon äro ntgågne, 
od) ^emlomne meb anbeligit od) Icfameligit gobt; emcban riptt är wäl= 
fontit.

§: 7.
Slt uti tljen föbbe SlngelSmanenS ocl) få wörbabe förftc Gljrtftne 

ÄepfarenS Conftantini Magni tiber, tljen Gljriftel. religion är ganfla 
wiba ntfpribber; tljet lan ingen ttefa; Söderne äro fulla tt)er af; Sag är= 
ittbrar mig tl)c många förläfningar font i min tjb, Prof: Elias



Obrecht, cd) Nat: Helf: Infpfector] gieret ntctttbe de Vita Conftan- 
tini Magni; cif IpeiIfa od; ett bet är (på) trieftet'; SJpt är od; i fore= 
Jtnraba Tit: I: §: 2. ran Helfmg: Sctttbê Äprfor, något införbt, Iptnt tt;e 
i I)ané tiber, Bteftoo bets utioibgnbn, af tip för t)är t Ijebenbomett Bpgba 
fmå od; fprfantiga Siempel; ædiculæ patentes; pertufa compita, IaI= 
Iaba ; betS ä npo fatta, på tl;e ftätlen, Inoareft tfje Bcift fina offerftällen, 
Slfparlnnbar, Ifalt, tjögber, gillen p. p. Od; ttjet få rapetet troligare, font 
Blobet är ttodare än toatnet, od; tienne Äepfare toar en SlngelëSRatt 
font öraer toar om Europas Storbiffa länber; faft än SIfguberi I;ät od; 
ftort toar, od) ftob i Btnft intet at utrotaS. Om SlttgeIanb Ifaftoa Sa- 
mefius od; Warthon fïriftoit; od; ffere; men ganffa få om ©toerige ; 
bod; at ifrån SIngeIanb äro utfänbe Särare od; SRunIar til Reiften od; 
@!ånö, A. C. 100 = 690 = tl;et är Bêlant.

§; 8.

åptoab font febermera ffebbe uti Äepf: Caroli Magni tib ; tlfet är 
nogfamt Iunigt af toåra Hiftorie ©Iriftoare, faft än (om) tiberälningen 
af åratalen är åtffillig ; Op ü)et ttänttteS toäl at Ijan fättbe Bjt Säraren 
Herigbertum, uti Äitttg Biörns regerittgS tjb; tftett fomlige metta Baftoa 
loarit Biörn t^en II:äS fornt, tftett III; någre t^en IV; fåfom af Pufen- 
dorfs, D. Paulini ; Meffenii ; Wexionii; Spegels, p. p. fünfter är at 
inhämta; @å IemttaS fäbattt t|er fjätt; ©älrare f;ar man t^et, at Caroli 
Magni Præceptor t^en toiba Befante Alcuinus, Bctbe fïriftoit tit @iöta 
SifIet år 793, om Religions fafer; ocB at förenämbe Äepfare B>aft uti 
tl;et ftora Sliöte t Aken, 809, några SJiunfar, af Bttoilfa od; en eller 
annor är Bjt tit ©toerige fättber ifrån ftöftret Corbeja. Om Ansgario 
ffrtftoeS modet, od; ^toab gobt t;att l;är i Siorben uträttabe, angåenbe 
©piftenbomen; IjafioanbeS meb fig flera SRuttfar, v. g. Gautbert; Ni- 
card; Withmar; fittanbeS en Sanctæ Romanae et Apoftolicæ fedis 
Legatus, nec non univerfarum Septentrionalium nationum Archie- 
pifeopus; fåfom BtanS fut(mad;t Ipber, giftoen af Gregorio IV; tit BatG 
bob, A. C. 869. SIt efter BanS böb fantma äretptlar tl;c följanbe Str= 
d;eBif!opar i Bremen Baft Babe, t^et är Befant ; matt ttämner altenaft 
Adelbert, Btoitfen od; i fin tjb Bjtfänbe SIcnnfar od) lärare, v. g. Adel- 
vard el. Halvard; Dieteric el. Tudic; Simon; Hiltinus el. Johannes; 
Stephanus el. Staffan, p. p. OcB emeban tBeitne fiftnämbe Staphan, 
öftoer att Beter Helfingorum præcipuus Apoftolus, ocB mit giör[o]måt 
t fpttcrBtet angår äpälSuttgalanb, få i tBenna II: glodur font t tBen I: 
af Glyfisvallur, få får iag något om Benom Bär införa, BeftaganbeS 
mpdet tl;et ringa föråb af tBe fünfter ont Bottom, fom bets rebatt 1465,
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af fPåfmené legat Marino; af Sv: Strcbeb: Joh: Magno, 1527 od) af 
flera til Rom är o förba; belë til Olivæ Höfter; beté til ©anntarcf od) 
foment ; Od) mina egna famlingar, Ijnhlfa upbråttbeé t OJpffa braitben 
1721; bod) år Hjetta fortet, font följer;

A.
Stephanus, nåntneé, fora raåft all annor nantit åtffitligt, beté Sta= 

phan, belé Stenphi, bets |>eltg el. .jpille Sror Staffan; beté Sanct: Sta= 
phan; tt) at kannten, få t Y. font N. Tett: l)üê Ebrfæer], Chaldfæer], 
Grajer Latiner, p. p. åro beté åttbrab, belê albeleé ombptt; tl)et år 
öfraer alt tunigt af -jpfeliga] od) SBfdrlbjltga] giftörter. Adamus Bre
men! [is] ocl) efter ^onom Meffenius, Scond: 111. Tom: IX. C: 
XXXVI. minuter od) Ijonont Simon; SJien ont l)an mar ttjen fantrae 
Simon, ont ^lotlfen fången ll)ber: bår Fommev Simon falte, b år Fom- 
ma So&evfnån alle; etc. tljet raet tag intet mift beråtta; SOJen tbet 
år fangoblift at ban mib börjon ^aft namnet %t mt)cfet brufeliga båbe 
t V. font N. Tett: Simon v. g. t Vet: T. öftoerfte JJreftenê Oniæ 
©on; Simon Matthatiæ ©on nteb tilnaranet Thafi; Simon Ben- 
jamita; p. od) t N. T. 8: ft; ©ont febermera blcf bt)tt i ©refernaé 
Stephanos, od) Stephanas; bmilfet fettare Claud: Guilliandus in Epift: 
Pauli, fol: m: 92. b åder före mara qmino=namn ; b'oar af Sv: Goth: 
år Stenphi, Stainfi, Staphan et. Staffan; ån brufeligit öfloer alt i 
åpelftngelaitb ; forraobel. bår förft antagit, når tbenne Itqtorana Såraren 
mar bjt attlånber; tbct geraenligen ffe plågar.

Jpait bålleé före mara föbber i Bremen, mib pafj, 920, od) unber= 
mifab efter tt>e tiberS fått, nti flöftret Corbeja, fora gement, fattas tf?et 
tTya ; belågit mib floben SBefern nti Paderborns ©tift; funderat A. 822, 
af Äepf: Ludovico Pio, til Martyr: S: Staphans åminelfe, font ftena-- 
bes i Apoftlarnas bagar; Ap: G: 6. od) 7: Cap: uti 7b'_ året efter 
Chrifti upfarelfe til biiubla, fåfont Eufebius, Nicephorus; fora raåft 
följer Eudocum ; od) flere råfna; af orfaf, at fåfont Äepf: Carl Mag
nus, efter garnie SOiuntenê Sturmionis råb i Fulda, inråttabe Pader
borns ©tift od) ©omfqrfo ; få baf"-’er od) Ludovicus, ©onen bitne 
Adalhardi begiärait fa ratt) dt, at för tbe SDJunfar, fom bötlo ©ubéttånft 
uti en ©fogélmtb, Hetha mib namn, at få upbpgga et flöfter på 
beqmåmligare ftälle, bmilfet SJiffop Baudvard inmigbe, fallabe tbet ilya 
Gorbeja |: at fftljaé ifrå tl)et gamla, font S. Bartilda od) f)citneé @on 
Clotarius, uti Picardien i Jjrattfrife upråttabe A: 662 :| od) inråttabe 
tt)er S. Benedicti Orben eller reglor; b'oar ont more rapcfet at ffrifma; 
SOJen bår införeé aflenaft tbet, at fåfont tbenne åpelfing=Staffan, babe

GIysisvaIhtr II. 6



Iamma namn, meb tfyeit tit fymtlfenb SIminelfe tfyetta Sipa Corbeja mar 
inmigbt, ocfy tf)er äfmen mât ftcra Iafter foreftâlteê, efter ta maranbe 
tjbers mjbbom; eller rättare jagt, galenffaper, af meniffo bicfyter; få 
ftälte fyan ftg fyälbre tjt, åit til Corbeja i yfranfrife ; tfyet få mp cf et fan= 
gobltfare år, fern fyan fyär i korben bref tfye Särofatfer, fem uti S. 
Bengts Orden moro föreffrifna; få at, fnart fagt, S. Bengts bag än 
fyär t bag är ffyett förnämfta PHikcFes bag, af alla t Almanachen, an= 
gåenbe ©ântngbtiben om måren; tnfallanbe d.= 21: Mart: tfyet ocfy S.. 
Staphan lärbe t fy em fyär t jpelfinglattb; fymar om mera, lit: D. Slr ocfy 
tfyet märfmärbigt, ocfy Bemjs til min ntlåtelfe, at Siffopen Ferdinand 
fyafmer ffrifmit tfyet många S-ärbe SJiunfar äro utfärbabe til åtffitliga 
länber ifrå tfyetta Sipa eller Paderb: Corbeja, äfmen mäl fyjt [til] Sior= 
Ianben; Jesviten Joannes Horion, uti fin Panegyrico Paderb: mit= 
nar fl)et famma; Sln mera Nicolaus Schaten, de Abbatia Corbejenfi 
Saxonica; ©åfotn af Trithemii, Bollandi, Engelhufii, C: F: Paulini, 
p. p. ffrifter är at igenfinna; SJlen at förenämbe C. F. Paulinus, in 
Theat: Illuft: Viror: Corbej: Sax: ftäller tfycnita Staphan til Slrcfye= 
Biffop i Upfala, i antebning af famma namn, fom efter tfyen fifta Si= 
ffopené Copmanni bob, 1162, Blef tfyen lilt SlrcfyeBiffop i Upfala, oct) 
bog 1185; tfyer uti finner fyan fig intet rätt, ep fyeller i SocfyneSiam= 
net Norala, tfyet fyan fallar Norda; meb mera.

B.
,puru länge tfyenne Staphan mar Särjunge ocfy miftabes i Corbeja, 

tfyet är intet för mifjo at Berätta; botfy är fangoblift, at öfmer C el: 8 
åren fyabe fyan tfyer intet marit; tp man met iingbomenb fifyligfyet at 
taga fig fram, albramäft i Säroftånbet, eller tfye fallabe nu för tiben 
©tubenter, Ijfa fom tfye unge SJiunfar i forna bagar uti flöftren; föfanbe 
utmägar, belé at utfpriba tfyet tfye infupit mtb Säroftäberna, fymar meb 
tfye gå fyafmanbe, Iifa fom en Barnfängé qmitta ; om tfyet än more ibel 
SnBitningb mäber; Defy än mera at få fälja SJiäfmr; fom man fäger; fymar 
om mibare Lit: E. fommer at nämnab. jpmarföre föfte tfyenne Staphan 
at få fomtna ntur flöftret, fymilfet ffebbe när Adelbert i Bremen fänbe 
fyonom fy[t til ©merge, iblanb anbra SJiunfar; fymilfa nämnab, §: 7. 
SJian får fyåtla fig efter tfye fleftab frönifor, A: 946; bocfy ingaluuba 
ftrap fyjt tit ,ffälbuttgalattb, utan förft, fom en fullmäcfytig Apoftel, infini= 
nit fig fyob fyöga Dfmerfyeten i Sigtuna fyufmub ©taben, ocfy tfyer fått 
futlmacfyt at fara omfring til at prebifa, eller rättare fagt, fälja SJiäfmr = =, 
bragattbeb förft åt Sioben eller Sioblagen ocfy fyafbfibotta, fymareft tilfällc 
gafb at få tala meb fiöfaranbe ifrån SBäfterSiorblanb; Snfant fig febait
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i Upfala, men IpcfabeS intet tfyer bätre för bmtom, än at |an Hef 
fatter i fängelfe, mietet för fina ftraffprebifningar på t£>er maranbe 
gamla afguberi ; tp afgitba templet ftob tl)er mib macl)t, til A: 1100, 
td Äottung Ingo I i 1:0 lät tt)et af bränna; Iqoar om wäre ,Srönifoffrif= 
ware mpefet ftrifwa; Slten äntå mera för fin peningo= od> äre=girtgbet 
ffull; Slocb !om b cm tt>er ut i lönbom; Ipoilfet gicf löft på banS pung, 
oet) ^aftabe fig t)jt til SJafter=Storbfanb; bocb få fmåningom; feban ban 
2)af)lälfwen öfwerfarit, på åren 956 p. p. £)d) emeban bär i .fgelSittga= 
lanb, när tbet betabeS uti 3: belar, itäml. Ala el. Alora; Sundheide, 
orf) Nordanftigen ; t)itulfa betar Splfis=Iungarne ittebabe, mtbergifne 
Upsala Äuttgen; Ala=EungSfdtet war i Söderala, od) t£>er warattbe 
fmtgSgårb; Sundhedes i Hög lSocbn; od) Nordanftigs i Jättendal; 
*£)War om uti I: Slocf: af Glyfisvallur utförl. är berättat; .Oet) eu bwar 
bel ågbe fin befpttnerliga SplfeSfprfo ; fe II: SI: Glyfisvall: Tit: I: §: 1. 
.Om fprfor i gemen; @å tog tbenne Staphan fit befpnerliga tillbad 
wib förfta SplfcSfprfon uti Thors= Thros= el. Tronö @od)n, fom är et 
meb Norala @od)n.

C.
3lt tbenne Staphan, TielfingarneS Apoftel, Igabe fuller fit bufmub= 

q var ter uti Norala, bod) War Igan intet ftilla fittanbe, utan refte od) 
for omfring, mpfet wiba, belS at wtmta fiälar ifrå mörfret til liufet, 
beIS at rieb ta pungen, od) föra ftg ftåtel. up; fe lit: D: II. Meffenius 
uti Scond: Illuft: Tom: IX. Cap: XXXVI. od) flere, Berätta tbet 
bait bar reft til Medelpad, Ångermanland, Jämtland; Vaftovius 
uti Vit: Aqv: p: m: 43, nämner od) til Scritfinnos ; 'Ttm E. Benzelius, 
uti fina Annot: til A^aft: pag: m: 38, font uplabeê i Upf: 1708; od) 
tbenne min bög=gmtftige ©pnnare mig förära måttbe, gillar tbet intet at 
Staphan fom få långt i 5Jlorben til Scritofinnos; ©od) när tag berät= 
tabe muntel. tbet Scritofinni eller ©fjblöpare, bo bär i Jpelfinglanb, 
p. p. på Sinit=ffogarne oetg alle löpa bär cm wintern på @fjb; ©fjbbeit; 
>^War om fan läfaS Scheffferi] Lapfponia] Illuftrfata] Cap: XX. p: 
248. Atlant: 01: Rudbeckii Tom: III, Cap: IX. p: 169. @å änbrabe 
ban fin mening ; Tlen på b^rtb år Staphan ^abe giort tbefia Ulyffis 
refor, eller på en gång, eller flera; tbet får man intet wift igen; Tlen 
tbet är wift, at Igart bär mpefet uträttabe wib börjon, emeban gemene 
bopen är altib npfifen, od) b<m Igabe lärt fonften at tbem öfwertala 
til fit nöje od) biger infomft af et fom annat; få at ban förbe spåfftat 
af många bäftar od) brängar, od) fom uti ftort anfeenbe; fom brS ?ä= 
rare ffaffar wörbnab od) Ipbno.
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Sfiaftabelê giorbe Ijan fina frtng=refor, fobrätt, font man fager, ifrän 
Norala »after ut, at Mo @od)tt od) Rengsö, qmäflanbeé uti Arberåd 
@oc£)n, t)»tlfen§ inbyggare, t antebning af ^ans fföita t)äftar eller flip= 
pare, tcgo eu feljla til divife uti fit @od)n Sigil ; ©eban for f)att out= 
!ring til Storben, od) tom feban tljer ifratt t)em til Norala igen, icte 
meb toma Räuber, flöfjor od) fläbar, utan »äl laftabe [;] perfore fangê 
0(f) pä l)ait§ aminelfe fâft, jämte Staffans »ijait, font än i bag Suld= 
Iefen är, font fall a 8 fpelfing fången o cf) Norala tåten: IDrog ing mig 
ofroev tfqet falta t>af, och offwejr trvå morPa ffogar; etc. Ijafmanbeé 
man tf)et af gamla fägner; tfjet od) tljett mpcfet prjémärbige Jfprfo= 
Ijerben i Norala, H. Lars Jacobffon Norelius mig beråttabe, när iag 
förfte refait »ar at i ögnafid)te taga Staphans @raf=ftitpo, A. 1700; 
Jpatt »ar en beleftoab faber, Äprfot)erbe tljer i @od)tt ifrån 1679, tit 
1704, od) uptoifabe mig många ffrifter om Siru 11 bonis SÖäfettbe f)är i 
Ianbet ; Slt Ijloareft tienne Staphan refte od) böpte Sant, ttämbe Ijatt 
tljem niäft efter fitt nantit, Ijwar af feberntera mänga gårbar od) bpar 
fallaé v. g. ©tafåfer, ©taffåter, ©taffuttb, ©tafrum, ©tafqwipel; p. p. 
Ijär i Sßäfternorbtanb.

D.
epurttbaita gärofatfer tljenne Jpelftngïanbê npfomtte Apoft: od) Sär= 

are å baga labe, tt)et fatt ett f)»ar fitttta, font något fuir låfit ont S. 
Bengts reglor, fitoilfa Staphan Ijabe i Corbeja lärt od) fig tilfloorit; 
fåfom Lit: A; utmifar; SJjefta reglor förbiuber »ibtöftigljeten at t)är 
införa ; bod) i gentett är tfjetta at berätta, at Särare eller SJiuttfar; af 
f)»ab Drben tl)e Ijälft »ara mättbe, tyafwa »elat apa efter Chrifti egne 
Apoftlar od) Sårjungar, at båbe L met iDrt>, od) II: meb giårmngar 
öfwertala folfet til at antaga Cftriftenbomen, eller rättare fagt, fpåftnc= 
bomen.

I:

,jptoab meb (Dvben förftåä, få »et matt t£>et, at t Ije brufabe 
a: tf)e få fallabe Mäffor; af ntåttgfiattba flag; fe Tit: VIII. Hym

ner, el. ©ånger, äf»ett många ; od) Legender fnllfatta af meniff'o bid)= 
ter. ju längre ju »ärre.

b. Prognoftica eller J)ropl)etier.
Slt odj tienne Helfmg-Staphan of»at fåbant f)är t fin tjb, tf)er 

om är ingett t»if»et. Sag införer enbaft tf)en öf»er alt nämba Staf
fans IVtfcnt, Ijwilfen t Ije unge brängar ftttnga mättbe på Stnbra 5)ag 
Subi, när tt>e flofabe fring ^eIa ©od)tten at famla få, maat, öfd od)
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bränmjn, at giöra fig giäftabob ; .fpmilfet »arabe odj timabe öftrer årett 
1690, til tt)efj -pöga Dfmerbetens förbub font om QtaffansFavlav. 
SBtfan Beginnes fålebeS:

Staffan matner fålar femb; t)ålt mal Sålan min! etc.
Ollen om tfjemta mifatt, font t ttjefja fenare tiber blef futtgen, är 

famanfatter af fielfma Staffan; ffjer ont tmiflar iag ttog; fatt mäl 
bänba begpneifen; men förmobel: tngaluttba tbe några följattbe ver
ier; v. g.

SSil icfe OJtober gifma maat; t)ålt mät fälatt mitt!
©fal ftott fä Ijeta tat et aaS; etc.
Oner et) Ijuftrun ruftt öffl; etc ©fat t) ou nämnas forfmer föl. 
OHfmer et) pigan matfert IiuS; etc. ©fal Ijon fallaS falfffittS muS. 
@lute=orben på alla verfer, itätttl. ^iälp Ö5ut> od> Sande Staffan! 

lära et) Ifeller mara £>attö egen; Det) fålebeS är Ijon famanfUcfab af någon 
attttan, boet) Ijottom til åminetfe; SBara t)uru fy är meb mara må, få ft)tteS 
fäfrare mara, at t)är införa tienne Staphans prophetia ellör ©påbom, 
enteban mära Hiftorier få eufyättel. ffrifma om fl) en Stenen ocl; tfyer å 
fatta ITitnneefTtarfen, font Ijan uti Jämtland oel) ©rönbal, uprätta 
låtit; Ifmar om funna läfas Meffenii Specul: Sv: G: Cap: 19. Bazii 
Hfistoria] Efcclefiæ] Lib: I: Cap: VI. p. m: 96; Oct) några fteraS ffrif= 
ter; Doct: Jesp: Sve[d]berg, uti Schibboleths 16: Cap: §: 24. p: 
304; fymilfett 33of t^eit ftore gabent måttbe ntig förära; fallar pottorn en 
fünften; od; utförer ffriften på ©mettffo fålebeS; men D. Bazius t)å 
latin, font för miblöftigfyeten ffttl fyär ntefluteS;
I: Otär ©mettffe anamma SSlpffa feber; od) flofter rifmaö neber. 

än ftår ftenen t grönan bafyl.
II. Otär ft)rfior od) flöfter marba fåitgat)ué, od) ©ubStiänften mifter fit

fåttgita ItuS.
Sln ftår. ftenen t grönan bafyl.

III. Otär ät)dige OJtäit utbrifmaS, od) bofmar trifmaS,
ätt ftår ftenen t grönan bafyl.

IV. Otät prefter marba bönber, od) bönber marba mibunber;
tå ligger ftenen omfull Lgronan bafyl.

Meffenius ocfy efter t)onom D. Bazius, berätta tfyet, at mår ©mettffe 
Luth: Olrdjebifïop, Mag: Laurent: Pet: Nericius; tt)er til malber 1531, 
od) i äperranom affomttab 1573; 1; a b e på fin tjb reft up til Jämtland, at 
i ögnafid)te taga tienne Staffans ©fetten ; od) at Äprfofyerbett i Vad= 
ftena Jefper Magnufa @on, fyabe funnit uti fal. 5lrd;ebiffOpettö Biblio= 
thec en afffrift, tfjeit affat på ©menffa verfer, fymilfa foiitmo at 
fiungaS til förfamtingarneS förunbratt ocfy förmaning.
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•ljum meb tljenna få nåmba Staffans Stenen, od) ffjer på' fattabe 
fîriften od) Spåbomen, mara må, i failing ; ttjet met iag för mifjo 
intet; åt minftone mar tf)er ingen sJiunoffrift; Sägnerna öfas, när % 
omföra?, fåfom mältabe fttiöbollar; SJfenne Staffan l)obe fuller meb få= 
ban förblomerab orb od) ffalbefonft, [melat] fpå f)uru fl)et gå fïutle, om 
tmiften, i gräntfeffilnaben, emellan Smerige od) Diorrife, i tijen tiben; 
orf) til ftörre fäferljet, fagt ftg uprättat en ften tf)er i giällett; p. p. 
Dlien af fymab failing? 3) o cl) åt minftone ficf I)an tljer af, i fenare ti= 
ber, od) äit i bag, fl) en fägncn, at tl)en Jiunften, fom legat uti Norala 
fprfo? 28apnl)u?, od) af måra Antiqvarier aftagen; ©od) af Ät)rfot)erbau 
>£). Lars Elfvik, min Coufin, A: 1730, på min anmoban, at fîriften 
icfe albele? ffulle förnöta?, uprefter mit utan om föbra bötena; fe Cap: 
XIV. b. om Norala ftjrfo, §: 4; falla? af gemena l)opctt S: Staffans 
Xunfien, faft äit tljer til ingen anlebning af Jiunorna gifme?.

II.

åpmab (Stårmngar angå; fom ju få mt)cfet, om icfe mera, uträtta 
til ommänbelfen, an Orben ; Så är ju ingen tmifmel, at od) Staffan 
fåbaita å baga lagt, i et fom annat; bel? til at minna gemena fjopenf?] 
bifall, bel? od) än mera at äntå f)ögt anfeenbe od) ftora infomfter; v. g. 
meb DJiäfjolläber; meb Siu?; meb fanor; meb förf; od) SBeläten, od) fjmarje= 
Ijattba påfuttb ; fe Tit: VIII. N: II. åt minftone l)abe t)an meb fig Chrifti 
crucifix; Sungf: Mariæ bilb, meb ntera.

Jlt l)an od) gtorbe Oecfn od) Unbermärtf, tf)et fan man ju icfe al= 
bele? nefa; emebait @itb befyagabe få giöra låta, mib börjon af falle!= 
ferna på faligljetene? mäg, få mäl i V. font N. T. t) mar af Oibeböc= 
fer fulla äro; SDien ^urubana Unbermär! oct) fjmareft Staffan fåbana 
framtjaft; tl)er om åger tag ingen fäfer unberrättelfe; fägtter äro fägtter; 
fan t) ätt b a Dliuufarne fafma marit fiäcfe OaffSpelare od) öfmat fitt ho= 
eus pochus; alt på förtiänft od) at rid)ta pungen; ju längre ju mera, 
få at tf)efja Dlcititfar af S Bengts Orbett, eller Benedictiner, bleftoo 
nämbe Benefictiner; Iifa fom tf)e Dominicaner, Dæmonicaner; Car= 
meliter, Carnaliter ; Francifcaner, Fraudifcaner ; O. f. to. Oljet af 
Ärönifortta allom futtigt är; Nimilfet mar mäcfta ftort l)ittber til rena 
läran ocf) (Sljriftenbomen.

E.
jpå Ijuru måttg år tienne mår .pelftttglärare Staffan miftabe? l)är 

i SBäfter Diorblanb, tf)et är nog omift; bod) Ipoab t)an? upförattbe angår, 
få mar Ijan mäl mpcfet flitig at refa miba omfring, at lära od) fälja
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SDiäfjor; fjmitfen plägfeb bief. få antagen efter f)anS bagar, Ijär t Ianbet, 
net) få ganfïa länge t Lutherbomen, in til 1693 od) anta längre, at 
alle ntyBIefite fprefter foro omfrittg Ijela Ianbet, ©od)n ifrå ©odjn, at 
primiffera; font tä fabeS; eller fiuttga fin förfta sJJtdfjo ; efter föregångett 
utttyfning på sPrebifoftoIen; tå unter prebifait ©od)u=sPrefteit gicf meb 
fjåfmett, at famla pettittgar, meb ftor mining, .puru tå tfjefje ntyfjut= 
flugtte sPrefter Begtynte od) fïuto f()eraS prebifan; tfjet mins tag mäl ; 
men BltyjeS at fåbant pär införa, ©falben» qmäbe faititabeö: Vox 
prætereaqve nihil.

förutan tpetta, BIef ocp efterftyn af Staffan tagen, font mar en ftor 
äpäftfräniare, at sPrefterne pabe ffiötta flippare, ffalpatar, fläbelöpare, ftor= 
trafmare, font IjölloS på ftall til ttyen änban, intet til bragare; utan 
enbaft för SBabåfare odj at riba ocp åfa i Papp meb attbra; p. p. ^mil= 
fet pr gängfe mar änba fram uti mitte unga bagar; fölen nu ide ,få.

F.
©om pögfärb är en fttyggelfe, od) girigpet ett rot tit alt onbt;, i 

ftytterpet f)oS fPrefter; Ijmar af ©mettffa orbqmäbet är fommet, tpet ocp 
Daniel Anander, V. D. Comm: t S. Clara införer uti fin Bof, Nova 
Coneion: Meth: non Nova; 9lt på (Bubs barmpårtigpet, od) Pre- 
ftens girugpet, år ingen ånba; Sect: VIII. §: 2. p: m: 195; ©å rå= 
fabe od) Staffan illa ut, för tpefja lafter ffull, od) föll i mifjförftånb, 
pat od) Ömänffap meb IanbfenS SnBtyggare; ju längre, ju märre; få 
at pan på flutet fåg fig intet annat före, än rtytna päbait ; pmilfet od) 
omfiber ffebbe; SOlett IpcfabeS intet Bätre, ätt förfåt mar i mägett; tty 
när pan mar Iommen på ftora ffogett, font är emellan Bergvik @od)tt; 
tpen itu nämtteS ©fog ©odjn; fe min Glyfisv: I: Slocf: II: ©el, Cap: 
L §: 1. od) Hamrånger, Ijmilfen ffog, 3, ntipla lång, efter sJitya räf= 
ningen, men 6, efter ttyeit gamla; fallaS itu Tonnebro=Ijeben; Meffe- 
nius, nämner tpen Odmalen ; få öfmerföllo Ijcnom ffogSftrtyfare od) ill= 
giärbSmän od) flogo pottorn jämttterl. at pan böb Bief; bod) förmåbbe få 
nttycfet Befalla fina tiänare ocp ftallbrättgar; Ijmilfa ide fårbeleS trogne 
od) piälpjantme moro; at föra fig tilBafa igett til Norala ocp tper 
pottorn Begrafma; pmilfet od) ffebbe; fåfotn Vaftovius, Meffenius, Tor- 
gill Arnkiel, Arnold Wion, Paullinus, od) ttågre flera mitna; sJJfett at 
förenämbe Arnkiel nämner orten Natolia; de converf: gentil: Cim- 
brorum, p: m: 282, od) Wion Norda, in Ligno Vitae Lib: V. 
tpet är orätt od) trtycffel.

sPå pmab år tpetta bråp ffebbe; tper om ffrifmeS intet; får tag 
gifta, få mar tpet på pattS 65 ålberS år; af orfaf, at tpen förBent: ftyrfo= 
perbett i Norala Jp. Lars Norelius; lit: C: tnföbber i orten, gantai
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od) tromdrbig faber, Berattabe for mig t£)et f>art uti fin ungbom märcft 
BoEftafmerne L.X. V. ltd ffurna på S. Staffans Stupa å maftra fibona 
etier mib fjufmubet; fjmar af odj Bané mening mara månbe, at ttfefja 
ffutle utmifa Staffans lefnabé år.

Q.

@å Btef tå tienne Ipdlftng=Apoft: Staphan Ijdr i Norala Begraf= 
men, od) ttjet Ijeberligen, Iagber ititber ena Stupa mib fobra od) öftra 
flörnet af tfyer maranbe fprfogårb. ^uru ttjet mar Beffaffat nteb fåbana 
Stupor od) Äorfj öf[me]r od) mib tlje böbaé grifter; ttjet dr infört Tit: IX. 
SIfenua Staphans Stupa, fom t)on du i bag fallaö, od) ttjer ftår, fin= 
neé mara nått affatter uti Örnhiälms Hift: Écclef: Lib: III. C: XV. 
p: m. 260; [efter] Ijonom mebbetab afrttning, |å mdl af tå tljer i Soct)= 
nen ittföbba, font tl)er Boenbe ,jpärabgppöfbiitgen dp. E. Nerbelius; fåfom 
oct) af ttjer maranbe ,ftprfotjerbe Sp. Samuel Erici Geftrinius; atbeleé 
tjfer tljen iag Befictjtigabe, 1700; giorber af tioda od) budjtiga furo= 
sJ)Ianfor etter Silifter, efter forna tiberé maner, meb gemene utljuggningar 
af Eorft od) ringar; SOcen fmåra förfallna; dpmarföre tttåube sp. ,ftp rf of) er= 
ben Mag: Ifaac Kraft, ndr Ijatt ifratt Gr: Ling: Lectoratet i Gefle, 
Eomen tit Norala Paftorat A: 1706, på 1718, ombemara tljenna gamla 
Stupona nteb ttp Betdcfning, fom 11) en an i bag 11) er ftå månbe ; af 
bud)tiga fågBrdber.

H.

Om tienne ofta ndmnbe Staphans Been, dro morben ifrå Norala 
Eprfogdrb tagen, od) förb til Saxiffa Corbeja, tjmar ifrått Ijatt Eoinen 
mar; af påfmen Canonicerad; efter tlje tiberé fått; fåfom Chr: Fr: 
Paullinus Berättar; ttpet månbe D. E: Benzelius Ijmarfeu jafa eder fafa; 
fcptteö bod) mara troltgit, enteban Vaflovius tfpet Berättar, at Staphans 
namn marit i ftort dremintte i IjanS tjber; 937an Ipar ; ditba tit måra 
år; fatlab Ijonom Sanct: Staffan, od) pané graf S. Staffans graf; fjattê 
mifa Ijfatebeê, tjmareft alla verfer fïuteê meb Bönen: *5iatp (Bub, odp 
S. Staffan! font enbaft fabeê om Martyrer, od) tf)e tBIaitb ,pelgoitené 
antal infatta; dtjeft intet; fpåfmen giorbe tljet mera för mutor ffull, du 
fatting; Odj at giöra et miffmaff, inrulla pottorn på famma bag i tibe= 
Böeferna meb protomartyren Stephano i Apoftlarnas tiber; ttjet dit 
gemene tjopen fig inbitia, at mara tljen famine, od) få mpcfet mera 
unbfdgitabe Staffans fartarna, fom Evangelium, på sIlubra bag 3uI)I, 
upldfteé od) förfIarabeg oin fiftnämba Ma[r]tyren. SOten om tlpeitne
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Jpelfing=sPreftett fid Martyr=Ironnn, etter bief brazen, för Säran ffull, 
eller för fin girugbet ok t)ögfärb ffull; ttjet lemnas tt)er Ifän; DJlan 
Iemnar tionom tl)er ^an är, o cl) ärfänne meb tacffamfjet §an§ !(ärma= 
ranbe.

§: 9.
^uru tt) et It) da b es febermera meb (S^riftenbomen od) @ubS orbS 

utmibganbe t)är t Sßäfternorblanb, tbet ftnneé igen b*M> måra Antiqva- 
rier, ju längre fram, ju tt)beligare; få mietet mera fom tl)euna orten 
tjörbe unber SHffopatne i Upfala ; I)mtlfe i 'JJåfmeböntet fättbes ifrån 
tt)e Spffa ©täber, ocb meb ganffa flor omfoftnab fiöpte fig af sJHfmar 
fullmakter, fåpor, ©tafrar, trattar ; p. p. b warf öre tbe ocb mifte utfafta 
garn od) nöter at få tlje utlagba pentttgar igen; p. äfmen ©od)tt sPre= 
fterne utaf alntogen; fom mar fatum Ecclefiafticum, ättba långt fram 
od) in på Lutherdomen; tör Ijäitba! od) febermera; unber ffett af @ubS 
orb, at arbetaren år roårb fin lon; Cften fom tianar rotö altaret, 
ffal ftafwa fin fobo af altaret; p. p. DJien at mara Jperrat i fit änt= 
bete; Iata fuitbar; räbbe räfmar; föfa efter fient mining; meb Paulo 
f)älbre mäfma tapeter, ätt betunga förfamliugen; p. p. fl) et är båbe utur 
tl)eraS !»iärne= oef JpuS=SMbel utftrufit, fåfont od) gantait od) obrufe= 
ligit i tfefja npa tiber, tt) ttjet t)eter : fltcfer eber efter tiben. Dlt tt>e 
bär i ©merige ok Diorblanben boenbe, måfte finna tf)et Gbnftenbomen 
ganffa litet förbättrabeö, få länge ftptomänen moro främanbe od) utom 
IanbS boenbe; l)afma nipket arbetat tb)er på bos sJJdfmen at få bär SMf= 
Iopar ftänbigt fatta; %>t är af Hiftorierne Iunnigt; 2)od) ffebbe tbet 
intet, på långa tiben framåt; Gtt eller flera Iunbe mäl bjt förorbnaS 
ok båt' fittia; men fom tbe moro af påfmiffa ullen, få fölte tf;e mera 
ricbta fig, än befrämja fine åbörareé faligbet; ja! tbet märre mar, bort= 
flamma Gntbs orb meb sJHfmiffa illfunbigbeter; btt'ilfct rnäft alle tl)e 
30: ft: Dlrcbebiff: i Upfala utmifa måttbe, ättba til tbeit fälla Reforma
tions tjben unber tbeit mafalöfe ocl) ftore GntbS ftafmenS, ål: Guftaf 
Ericffons tbeit I* Diegemente ; tå SJröbente föbbe t Dtärfe Olaus ok 
Lars sJJdberfinter, blefmo fatte Särare od) Pelare at flaffa tl)et Ilara 
GiubS orb til fit rätta IiuS igen, utur JJåfmifla mörkret; få mpket miff= 
are, fom tbe b)abe marit D. M. Lutheri egtta Sårjungar, ok uti en 
IpkIig ftuitb bentfomne til ©merige, ok fatte til böga tiänfter; tbeit 
älbre brobern Olof Phafe, fom på fiftone bief Äprfoberbe i S. Nicfolai] 
Iprfa i ©tokbolm; od) tbeit pagre Laurentius Phafe, sJ(rd)ebiflop i 
Upfala, A: 1531, bwareft bai< mpket gobt uträttabe til fin böb A: 
1573. Jpabe Slrkeb: Johannes Magni, font mar föbb i Lindköpin
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A: 1488, af Gyltarnas familia, Svinfot nåmber af Tegell i A. 
Guftafs I: Hift: füt'ürbnab til iIrcfyeb: i Upfala af JJåfmen Adriano, 
p. men refte bert utur ©merge A: 1526, förtfy fyan mele intet Dfmer= 
gifma tfyen JJåfmiffa låron, ån ntinbre affättia Ty. Sibelen på ©menffo 
efter ÄonungenS Defy ©tänbernas befalning, intet tagit meb fig befinteliga 
ffrifter Defy fyanblingar uti alla fprfor, når fyait fyölt vifitation; få fyabe 
man fått gDb funbffap diu et font annat, åt minftone Siatnn på tfye fprfo= 
fyerbar fom moro fyår i förfamlingarne i JJåfmebömet; SJieit nu fyar iag 
meb rnöbo upfunnit några i fomliga ©ocfy ner, fymilfaS uamit införb 
åro, til en fymar ©ocfyn, i tfyenna II: glocf: Glyft

It förenåmbe Ircfyeb: Johannes Magni Svinfot funbe få många 
ffrifter om fyånber utur fprforna, tfyet år få rnpcfet troligare, foin fyattS 
foretråbare, öfmer 20 ård tjb, fyår i Sterben, inga Vifitationer fyållit; 
fymilfet i miff tuål mar gobt nog; 11) fyan fölgbe JVtfme JJrefternaS feb= 
måitjo, at fomma iv /neyaürj (pavvaoia, font tfyet ftår om Agrippa 
Dify Bernice, i Apoftlarnas bagar; Ap: G: 25 v: 23. Hiftorierne 
gifma mib fyanbena at fyan fyabe meb fig i följe 200 SJtan, ocfy få många 
fyåftar, fymilfe alle ffulle ftåtel: förplågaé af SocfynJJrefterna ocfy Ill= 
mogen; förutan föråringar ocfy ffånfer; IDcfy i få måtto år intet at 
mibra, at åpelShtgJJrefteu Staphan fyabe 5: ft: fyåftar meb fig; font til= 
förenbe år infört, lit: D: II: JVt året 1527, refte fyan bort, förft åt 
Pålen, ocfy febait til Rom, fymareft fyan bog 1544, tå fyan marit utom 
©merige i 15 år, ocfy i Rom 4: år; bocfy intet mera ån 57 år, gl. 
begrafmett in Templo Vaticano, ocfy Venerab: Bedse grgf; O! tem
poral O! mores!

§: 10.

It mibare berätta fyitnt Gfyriftenbomen år fyår i Siorbeu efter Lu- 
theri lårofatfer, ifrån Reformations tiben, fortplantat ; tfyet år albeleö onö= 
bigt, emebait Äröniforne flera ån många åro tfyer meb upfplta, fymareft ocfy 
igenfiititeS fyurit tfyen i alla tibefymarf år morbeit af åtffilliga ©mårmerier 
anfåcfytab; 3ag mele ocfy borbe mål något fyår införa om tfyet TrulIboms= 
måfenbe fom fyår i Sanbet timabe, på åren 1674 ocfy tfye följaube; ente= 
ban fnart fagt inga beråttelfer tfyer om fiitnaS; SJiin SanbsSJiau tfyet [a:tfyen] 
fyögtberöml. Doct: Mart: Brunner, Th: Prof: i Upf[ala], font i Vierrait= 
om affomnabe 1679, fyafmer mål lemnat et Mffi tfyer ont; men tfyet år 
0Kenaft et bemjS af fatanS fpöferier ocfy fyiårnemiHo; p. p. Extracta 
Protocolli finnaS tfyer icfe, fymilfa bocf> gifma uplpfning i tfyenna fafen; 
SJiatt fyar mål anlebtting at finna fåranbe ocfy fmarattbe, SJomare ocfy 
SBefittare mib ranfafntngartte fyår ocfy tfyer i ©ocfynerna giorba; bocfy
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mpcfet förta; $uru många tt)e marit, font äro bömba tit höben, od) 
ttjen unbergå mdft, etter od) rprnt unban od) utur fängelfer; etter ontfi= 
ber töfe=fläpte, p. tf)et år än, få mi)cfet mig funigt är, af ingen f)är i 
orten uptecfnabt; äit ntinbre fymab fafelig änbalpdft od) böb på fote= 
fången tl)e l)afma tagit, Ijmilfe betê t)afœa loarit anflagare, beté mitnen 
od) påftatt tfjemta Slåfulla fårben; ti) mit iag fortet, på följanbe blab 
tfjetta för mina Sanbémän berätta. I. Dm ... [bär äro tre blad bortskurna
ur handskriften; att döma af de kvarsittande fragmenten hafva de samtliga varit full- 
skrifna].

Tit: VIII. 
om

fKöga od) fDîâgic !läber,
famt fått at gtöra ©ubétiänft.

§: 1.

Drbet dTåga, font nu öfmer alt brufaë, milja fontlige tpba af 
Mo fini, Maul Tim, May fini, font ftår i Daniels s])ropf)et: 11: 38, fa 
mål [i] Chald: fpråfet, font i mång annor; fe Luthferi] nttpb. ©mettfï. 
23[ibet] tlifegifter] Scherzer: etc Somlige af Hebn Miffah, font 
bemärfer Dffer, oblat:.. . Nicod: Diet: in h. v. Claud: Sainctfesii] 
præf: in Liturgt Patfrum] Voffius ogillar t|et, od) mit gafmat af latin, 
ttäml. Mitere., Sv: ©ânba, [od;] at Miffa är få mpfet font Mïffio, 
fänning ; anten tt)är af, at fåfont tljen ©refiffe görfamlingen, efter fluten 
©ubétiänft fabe: Xaolç äipeaic, altfå 11) en Latiniffe : Ite, ntiffa eft ; 
©tier od) tl)er af, at emeban tit 9Töäfjatt eller ©ubétiänften fånbes gåf= 
mor [od)j föräringar; @å ffutte ex donis, a populo Mi ff is, Miffa 
eller 9Jiäga nämnaé. fe Ferrari Lex: in h. v. Fungeri Etym. Spe
gels Gloff: Neuhui: Exam: Phil: p: m: 324. ocl) flera många. IlTape 
orbet IjoS of i äpelSungalanb är betaut, od) tagest

a: för ©tunga, canere, modulari; mare 4)0 tljen mara må font 
ftunger eller qmäber; äpan f)ar gobt UTåpe^uftutib; fabe bonbett til 

sLMffopeu om tljen olärba ©tubenten; etc.
b: för 2llmån (Subottånfl; gr: Xeirogyia. Germ: Slmpt ber föleg. 

fe D. Svedbergs Schib: 'pag: 235. Vannius de Miff: etc. Joh: Fech- 
tius de Orig: Miff: edit: 1728.

c: för Wiga gelgebagat, fåfont S. 2(ubers=mäfia, Erichsmaga ; 
fPärSmäga, Olofsntäga, SBritaS mäga, etc. etc. etc.

d: för Wtga tiber oef) fhtnbev på en tqelgbag; fåfont ^ågmåga; 
Dttefångö= od) afton=® äga; ©ångmäga; etc.
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e: for tutpö fßtigetv på ena (SnPsttånfl, af enom bag; v. g. 
Sfär JperranS Sfathoarb ut=bela§; »Jun t må fa, tf>erf öre at iJtreften ftår t 
limita« SJfäfmtfläberne ; men tt)er emot Swavtmafa når fioarta Eappan 
allenaft brufaö. 2n-uPmåj?a, när t Eprfan SBrubefolf miaë, anten t f)ög= 
mäfjan på Saubobpgbene, eller t aftonfången uti Staberna.

§: 2.
Jpuru od) när SJfäfjatt, eller Sllmäutta ©ubétiänften, ffer nu för 

tiben l)är uti måra öörfamltugar, få mäl på JpeIg= od) ©önbagar, äftoett 
loäl, på @tore=53önebagar, Ijmilfa begpnteë at fjraê efter l)bgft ©alig 
Jfonuug Guftaf Il befatning, år 1545; Ifnhtfe mib början looro allenaft 
2men i fenare tjber påöfte til 3 od) 4; ©åfom Sörorbningarne nog* 
faint titfänna gifma, af åren, 1593. 1612. 1632. 1662. ©åfom od) på 
£>nbë= od) grebagar, i fpnerljet i ©täberna; IpoilEe begpnteé år 1607, 
i Jfintg Carls IX’ Sfegemente ; 34)et är allom funnogt af Jfprfo=Orbning= 
arne. sDfen at Ijcir framföra Ijuru SJfäfjau i forna tiber, mebait fpåfweffa 
ofet trpfte Jpelftngomen, förrättabeé, båbe på tl)e ftora ljögtiber, 3« 1)1, 
P«fE od) Ptngeo=Pagavne, fåfom od) på ©önbagante ; på ftörre od) mitt= 
b re Jpelg= el. Idtt=^eIgbagarne; på marfnabötiberne, etc. etc. tfyet more 
alt för miblöftigt ; ©åfont är at fe af tl)e lJldfmeffa8 Legende,= Agende= 
Miffale, Utanie etc, 53öder; äfloett mäl af Bazii, Örnhielms, Loccenii, 
Scheferi, Spegels, Dikmans, etc. etc. utgågna ©frifter. Jpmilfa sJ)åf= 
miffa SJiäfjor til en ftor bel begputes afffaffaö på åren, 1529, uti Dre= 
bro Dföte ; 1540, af Jfung Gufb 1: förorbning; etc. etc.

2)od at t)afma i gemen någon funbffap af tljern, mättes tjjetta;
1: at tt)e ffebbe enbaft på latiniff=tungomål.
2: beftobo af jpelgotteitë legender od) bid)tabe Antiphonier, 

Collecter, Seq vender, refponforiis, etc. Slferenbelg i fåban orbiting: 
Introitus; Collecta; Hellcluja; tractus; Seqventia; Epiftola; Gra= 
duale; Evangelium; Credo; Offertorium; Præfatio; Sanctus; Ag= 
nus Dei; Da pacem; Completorium; unbantaganbefêj Canon el:r 
©tillntäfjan, fom I)ölS for tl)en förnämffa.

3; at Pveftevne måfte altib tå bära elf Ijafma på fig tnåfju 
HaPevne; fe §: 2; frifmabe meb oljo, od) läfit; Pater nofter; Ave 
Maria; etc.

4. 23uvit Fovfj fov fig; Jpelfing: Sag: Jtprf: 53. 21. Cap: gifmer 
tf)et mib Ijanbena, at fåfom uti Eorfet moro 5 G^rifti får utmärEta; få= 
fom fåbana fmå Eorff än i bag ntäft finitaS f)är i alla Eprfor; @å ffulle 
e'd) iPreften f)ålla 5 fmå böner 1: til po g va foten, at befriaë ifrån l)ög= 
mob; 2: til wåfnjftva, ifrån lorebe od) afmmtb; 3: til pogva panPett,
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if rån öftucrflöb ; 4. til xvånftra, ifrån låttia; od) 5: xvib Iftårtat ifrån 
all fïabelig fårlei.

5; t>åUit åtffilliga åtbörber mib sIltaret unber SJiåfjan; nåml. 8, 
refor, falla på !nå; 13 refor niga, et fnåböja; 3, refor fpfea altaret; 25 
refor, giöra forfe; 3, refor fittia; 2, refor röta [?]; 2, refor blunba, til 
t Ije böbaS åminelfe; 3, refor mara tpft; 5, refor månba fig om; 2, refor 
uplföja odj mäfta nteb patenen; 1, refa, fläcfta; 1, refa Itrpfa patenet 
til bröftet ; 1, refa flå fig för broftet ; 1 refa fpfja bröbet; 2h refor 
flptta mäfeobofeit ifrån föber til norr, od) feban titbafa igen. SJieb mera 
fom Laurent: Petri; P. Dikman od) flere framföra utaf t£>e sJiafmeffaS 
Äprfobörfer.

6. 'Ar to ib måfean IiuS brufab.
7. Ttfxven ringt uti fmå feanbFlåcForna af ©iåfnartte.

§; 3.
Sneljållet af SJiåfjatt, mar Reträtte lefamen ocf) blob; ©om af od)

uti tt)ctta SJiäfjumåfettbe fabeS blifma förmattblabe, få at Srobet od)
minet moro nu mera intet forbiff element, utan enbaft l)inielff; för= 
tljenfful måfte tl)e få mörbaS, font Chriftus ftelfmer ; od) inbillaS tf)et 
t Ijettna SJieffa mar et offer för alla fpnber, Babette böbaS od) IefmanbeS; 
,femar utaf måfte tf)et ftora PHafeoFramet ; eller föpflagatt sPrefterna 
od) iieftnån emellan; tp Ijmar od) en fom felabeS något, eller [mille]
f)afma något, et ffulle refa, plöja, få, fiffa, ffiuta, gillra, etc. etc. alt måtte
målfignaS meb sJJreftenS SJJåfea ; ,femar utaf upfommo od) ganffa många 
9Jiåfeor, fåfom

1. Siålamåfeor, efter tf)e böba; irfe ena refo utaf [j:utan] ofta, fåfom 
utfårbsmåfeor ; begrafningemåfeor ; Sittnbe-- tLrettionbe--bage mafeor, 
årsmotö^begångelfer; etc.

2. -Korpntapory båIbne d. 3 May; tå tlje burit JbDrfe od) fanor 
frtttg om åfrarna at tljem mja, fiungaubeS en t)op litanier, på mifea 
timar; fåfom latinffe fången igeitfinneS uti tfeeraS ©ångebörfer, åfmen 
uti Dikmans Antiq: Ecclef: p: 125. Slfmen d =14 Septemb: eller 
om .feoften, når ©åben inbårgabeS.

3: KprFmafeor ; irfe allenaft på tl)en bagen Äprfan i ©orfneit blef 
inmigb, tå tlje febermera tljen årl. firabe, uti tfeeu ©orfnen; men intet 
anorftåbeS; tp fallas featt od) KprFo=lPnafea in om SocFne PHarcFe ; utan 
od) tf)e bagar font ÄprfoneS Patron, en eller flere, Ijabe fin åminelfe.

4. PHarFnabemåfeor, font ptloS på ftora marfnabSplatfer, på tfeet 
infomften måtte få mprfet ftörre blifma.
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5. i&pttbil etter iiuemåjtor d. 2 Februarii, tå alla Hufen, font 
ffulle brufaê, nub alla tilfällen, itt»tgaê ffnlïe.

6. ^ögtibe.-mäjtor, på tt)e 3 ftörfta peïgebagê mefortte.
7. Wårfrubage eller Mariæ PTTaftot, 33cor=mâfor fatlabe, fora 

»oro många, nanti.
d. 25. Mardi, Mariæ Bebobelfe ; SBdrfrubag t gaftan. 
d. 2. Julii — Mariæ SBeföfetfe ; SBårfrubag ont ©omaren. 
d. 15. Aug: SDtjre wårfrubag, et. Mariæ ,fnmetëfârb. 
d. 8. Sept: SRormâfja, et. Mariæ fôbelfebng. 
d. 8. Decemb: Mariæ aftelfebag.

8. ilTåttga flere ^elgons ttTafjor, iblattb f)»ilfa % fôrnâmfta 
ï)àr Ijaftua Warit, S. Staphans bag, d.= 26 Decemb. Knuts bag, d. 
12. Januarii; Hindrilcs, d. 19. Jan. S: Pauli, d. 25. Jan: Blafii, 
d. 3, Febr. Sigfridi, d. 15. Feb. Gregorii, d= 12 Mart: Bengts, d. 
21, Mart. Tiburtii, d. 14. April. Valburgis, d. 1. Maji; S. Erichs, 
d. 18, Maji. SlTibfontare etî Joli: ÎDoparene, d. 24. Junj. S. Pä-, 
ders, d. 29 Jun: Mariæ Magdal: d. 22, Julii. Jacobs, d. 25. Julj. 
Olofs, d. 29 Jul. Lars, d. 10 Aug: Mathice, [o: Matthæi] d= 21 
Sept. Michels, d. 29 Sept. BriUXTTdg- SDfag] d. 7 Octob. 2111 ^elgone 
d. 1. Nov: 2tUa Qtâlare, d. 2. Nov. Mårtens, d. 11. Nov. Karins, 
d. 25 Nov. Anders, d. 30 Nov. Nils, d. 6. Decemb. Annce, d. 9 
Dec: Luciœ, d. 12. Dec: gorutan många attbra tninbre= eller Satt=IjeIge= 
bagar, font af Stbebocfren itogfamt fumttgt är.

§: 4.
f Supplementum.]
Sljetta ait fbrenantba, ont DJtdftan ocf> fättet at gtöra ©ubêtiânft, 

»ar ingalunba t bru! ntt ttje förfta Gfjrtjtneë über, tcfe t) eil er i Jî. 
Constantini Magni bagar; titan tå förättabeS ©ubbtiänften mâftabelê 
fàïebeê; fåfont af Eufebii, Tertuliani, Augufttni o cl) Blondelli ffrifter 
[är] at fe, ttäntl.

1: bief fungit ad introïtum; raäftabeté en Antiphonia; efter Coe- 
leftini P[apæ] RJomani] XIV: förorbtttttg; tuen for intet; oct) tt)et 
nteban Kräften i ©aferftiget ftäbbe på fig.

2. Säfteé ett Sön; fe Collecta: Suppl: Tit IX. §: [3].
3. Stef en pfalnt fungen af fjeta forfamli[n]gen; fe Supl: Tit: IX 

Pealm ; §: [20].
4. UpldfteS et ftp (fe af p. Stbeten; tå alle ftobo; få »ät af ©antla 

font Jtpa Teftam: ffrifter, oct) ft)et de Pulpito f. Ambone; fe Tit: IX. 
Pulpet. Gr: èx thrf itoaç ; t fpuerbet af Pauli Epiftlar, efter A. C.



95

430; fåfom od) af .ty. Davids palmer; men litet eller fällan af Mofis 
SBöcfer, allenaft ena refe om aret. ©tretet fom förelåfaS fïulle, eller 
Haften, utioifabe tyiffopen, fåettbeS boten t) o nom fom uplåfat fïulle; 
liloilten fallabeS ävayvwora, lat: Lectorn; od) fåjattbeS: Accipe, et efto 
Lector verbi Divini; ti) unber tf)e förnämare präfter, moro tye ringare 
fatte; fe Tit: IX. Paftor. maranbeS mäft i brut, at ty ett bofen fom 
begtynteS låfaö, fïulle låfaS ifrån börjon til flutet; bort fti)demis; Olif= 
manbeö febermera en annan belnittg af Epift: od) Evang: fom tömmer 
at berättag, Tit: IX. unber orbet: Text.

5. Utti)bbeS tyet föreläfna ftydet, af en anan, fom fallabeS nooioroc 
lat: PrceCidens; tå förfaml. fåto alle iteber.

6. SBlef efter utti)bningen en af St. Davids fainter fungen. Sfnoil= 
fen feb i ntåitg fttjdfe, än är f)år behållen; järnmäl i tye följanbe näml: 
A: Perfonerne font ©ubötiånften förättabe moro få mål Epifcopi fom 
Presbyteri od) Diaconi; fe Tit: IX. sPrdft; od) tt>et reban i Origenis 
tiber, Ifmilfen böbbe i Tyro, A. C. 254. SDien febermera blef fåbant 
förbubit ty em gemenare af sPrdftomen i tye Africaniffe fötfatnlfingar] 
fåfom Sozomenus Lib: VII: Cap: 19. Socrates Lib: V: Cap: 5. 
intyga; af orfaf at tye funbe infmt)ga af oförftånb uti tyeraS unga år, 
några galna fatyer ; faft än Hieronymus tyder intet fårbeleS mäl om 
tyetta förbubet.

sKlIe präfter fom ©ubStiånfteit förättabe; moro ftåenbe; fåfom än 
mäft t)är åit gångfe år, få fraud frafterna få mebgifma; bod finîtes, af 
Sty Spiftorien od) aitbra tjbeböder at få mål Christus font IyutS tiånare, 
fjafma belS ftått, belS futit.

B: 'jStycmntne angåenhe,
@å giorbe tye förr, fom nu, näml.
1. Stye ftobo när Texten eller Säften upläfteS.
2. ©uto nteban förflarnittgett atyanblabeS; etytrumäl Eufebius infö= 

rer uti H. E. Lib: IV: Cap: 33; tyet Ä. Constantinus Magnus babe 
mäftabelS ftått unber prebifan.

3. pabe folfet fina Refponforia1 adplaudendi et adclamandi 
mores; få mål uti ©refiffa font Latiniffa förfaml.

4. sKfmatyte tye mälfignelfett; S mibrig tyanbelfe blefmo tye offentel. 
ftraffabe; ©om alt ftämmer ån itt nteb mår ©ubStiånft; åfmett mål meb 
tyetta följattbe: v. g:

1. sKt pråfteit fïulle meb flat röft, od) mafra åtbörber, föråtta ©ttbS= 
tiånften; men ingahtnba meb fïriFanbe; horrida clamofitate, ån min= 
bre meb bultanhe nåfmav i pulpeten, Fvopene omFaftcmhe tyt oty 
tjt; etc. mifa fig ett hiftrio eller Comoediant=fpelare ; Spmilfet förarge=
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Itga matter albraförft tf)en arge Mttaren Paulus Samofatenus brufabe, 
Seoul: III: font Eufeb: berdttar, H. E. Lib: VIL Cap: 29.

2. Srufa mäfjoFMber, fom ingalunba efter Bellarmini mening 
Lib: II: de Miff: Cap: 14; äro förft upfomtta t Apostlarnas bagar; 
utan alt mera od) tuera af SütunfarneS upbiditningar; fåfom f)äbanefter 
om mäfioFMbev ferner at införas; 3 fpnerfjet talaê mp cf et ont et flag, 
fom fa 11 a b eê nhaXov\ fe Eufeb: H. E. Lib: V. Cap: 24. fjmitfèt 
Hefychius uttpber (pvMov, Lat: Folium; anbre aitttorlunba; fe Dal- 
læum de Cult: Lat: Relig: L: VIII. C: X. $ïje l)mita màfje=@atFet, 
ftafma marit länge t bntf, font ilje od) än äre; l)marföre är od) ^wjt= 
mäftan tfjen ©ubétiänften fallab, när £. IRattmarb utbelabeS; men 
Sumvtmåfm, när präften brufar fmarta fappan; faft ätt jag oftaft fett, 
töjet mänga fPräfter Ijär ä Sanbébpgben, brufat måfte.-SFiortan, mib 
alla tilfäHen, när ingen fappa marit mib fmnbena.

3. IRnmet at ttpläfa ocl) förflara Säften mar, feban fprforne moro 
bpgba; PrebiFeftoten, Græ: ßvjga, Lat: Suggeftum; Fulpitum; Ijmar 
ont mibare fan läfaS Tit: IX. — Fulpct.

N. II: 

om

9Mfiu=f(äbettie.
§: 1.

Äläber, fom i forna bagar brufabeS, när fPrefterne giorbe ©ubS= 
tiänft, more mångfjattba; fe tit: IX. Äläber; men t)är ttäntnaS allenaft 
töje font bttroS mib fÖMftatt, fjmilfa od) moro mänga, jag räfitar tl)e 
förnämfta up efter a, b, c. fåfom Alba, Cingulum, Chiroteca, Dal- 
matica, Humerale, Manipel, Mitra, pallium, Sandalia, Stola, Sud- 
oriolum, Succentoriurn, tunica, etc. IjmilM på Smenffo nu meb namn 
utföra nog fmärt är, entebait oef t£)e gamla Smenffa orb äro nu 
frentanb, fåfom IRapp, liftor, Strömningar, Stol, flogelb, pufmubtin, 
battblin, etc. 9Ren % 2n* ännu brufeliga od) befanta, näml. ^aFe, 
^aFel, tnäjLfmFe; clamys facerdotalis; fe Stiernh: Gloff: Ulph: in 
h. v. od) SåvcF, SFiorta. STCdjjefdrcF ; alba; LnoiIfen feitare upffiör= 
teS meb en giörbel eller bälte, od) togS intet af unber |eta ©ubétiänften; 
men ^aFen, font I)ängbeS utan på meb Crucifixet utmärfter, fief intet 
bäraS ifrån altaret, utait tb>er läggaS gmar; Såfont någre än brufa giöra.
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§: 2.

Sblaub tfyefya !labet' war Cbor=Fappan eller Cbov=Fapan, lat: pal
lium, tfyen bprafta, font dntel. borbe fôpaë från Rom, ocfy ena enbaft 
fyöra en StfEot' til, fywar til £>ela (Stiftet ntåfte famanffott giöra, tfy tfyett 
Apoftoliffe taxan war fatter pd alla Stiften; 1000 m[art] Swenfft 
mp nt woro fyär i Upfala Stift; Ifwar uti öpelsinglattb ocfy tfyeê Præ- 
pofiturer inlabe 165 .j nt. Safom är at je när Olaus Beronis, A. C. 
1316, inlöfte fin Slrcfyiebiffopë fappo, fywilfen fåftabe 8780 JRbi eller 
52680 2). ,Sm*. Stfyet Joh: Peringfköld uti Mon: Uller: 2, fl. 9: 
Cap: fol. 143, berättar, öpunt famma fappa tilïagabeê i Rom, tfyet 
fyar D. Spegel omftånbel. framfört uti SX. iç>. 2, bei: 3; Cap: pag: 31. 
etc. ocfy är !ortet, tfyetta, at Hiunorna i Rom fyafwa framburit på S. 
Agnetæ bag, tu lamb, när Agnus Dei fôngê i -fjögmäfyan, fywiïfa 
twenne Canonici wtb altaret emottagit; ocfy Iemnat åt anbra Iubdiaco= 
nis at föraé i gob bett), til tfyeê ullen wufit, ocfy tfye flippaê !unnat; 
fywilfen ull feban fantanbla[n]baê men [o:tneb] annan fjn nil, fphtneê, ocfy 
tfyer af en filt giôreê. Hiär fappatt af tfyenna filten bief färbig, ffulle 
fyott nteb befpnerl. orbeformer wâlfigttaê, af en SBiffop, i S. Peders 
!pria, beftânfaê nteb wigba watnet ocfy rofaê meb tfyeit fy. rôfetfen, famt 
febermera läggaé på altaret nteban töiäffan förrättabeé; Sebermera warbt 
fyott infwepter uti et Silfeêflâbe, Hgganbe wät förwarab på S. Pers 
altare, til tfyeê någon font font fyentte löfte, tcfe allenaft meb ftor fumma 
peningar; font förr fagt är, utan ocfy meb befpnertiga wörbttingar, eller 
rättare fagt, wibffepetfer.

§: 3.
Ilti fymab wörbning ocfy wärfattbe fyeligbom tfyefya HJiäfywfläber i 

fPåfwabömet fyållaé ntåttbe, tfyet wore alt för wiblöftigt at fyär framföra; 
Slf Ofiand: Ä. öp. II: bet: fol: 562, fyar man tfyet at Slrcfyieb: i Chartres 
tog pa fig UTafte- eller Marice-Särfett, när fyan ffulle ftriba emot 
Rollonem ocfy fegren ärfyålta; fyuru tfye labe tfyem öfwer tfye fiufa, äfwen 
öfwer tfye böba, tfyer mebelft at ftufbotnen förbrifwa, lifett fyelga, ocfy 
annat tplift uträtta; tfyet är fmtnogt af många öpiftorier ; öp willen wib= 
ffepelfe blef få inrotab, at ffyett än fyoê en ftor bel af gemena fyopen lå b er.

Tit: TX.
(Dr'oa-Listn ocfy Uttpbelfe på tfye ting ocfy orb font äit finttaé ocfy 

brufaé fyär i Äprforne.
NB. @mebatt ©ubétiänften är fyitfommen ifrån utrifeé orter; 

Så fornnto ocf ntång orb itt, font nu äro Ijfa font egen; ob sanctiorem
Glysisvallur II.



98

auctoritatem confervata est antiqvitas; ffref rebfltt Auguftinus i fin 
tjb; lib: 2, de Doct: Chrift: Cap: II. öpwilfet wåre (tote Antiqvarier, 
fom jag fått fe, nogfamt tilfänna gtfwa ; fåforn Bazius, Benzelius, CeIfius 
Dikman, Ericus Olai, Hadorfius, Laurentius Petri, Loccenius, 
Meffenius, Olaus Petri, Paulinus, Peringsköld, Rudbeckii, Schef= 
ferus, Stiernhielm, Spegel, Tegell, Verelius, Wexionius, Örnhielm, 
od) flera rnåitga in£>emtffe, förutan t tie Utlânfïe.

Tlltary Helf: fattar. Lat: altare, altar; ara; faft äit någre giöra 
åtftttnab emellan Altare cd) Ara; någre intet; fe Voffii Lex: Emyt: 
[o:Etym:] in h. v. Carol: du Frefne. etc. R. Neuhuffii]: Exfa- 
men] Philfologicum] p: m. 17. füget Altare Icara AIta Ara; pag: 36: 
Ara fem anfa, el. af Gr: dgao/aai, oro. öpuru ffjeffa erb femma öfwer= 
enf meb Orient: ©gråten Heb: Chald: Syr: Arab: Ætiop: Perf: 
Ipoareft Radfix] är nby lat: aleendit; fl) et ftpteö af Martfini] Lex: 
Phil: Joh: Frid: Nicolfai] Lex: Orient: Harm: p: m: 110. 499. s*nby, 
Tutan ; ©emürfer, ^ogt ting, opreft fögre ån jorben; Lat: altus; alti- 
tudo. fe Lexicfa]. Ilti Ulphilæ IBibel fallaö Itftre HunslafIaby tt)et 
är (Dfferftftlley af Honsl, Hunsl; offev; cd) fifth ell ft ft lie ; fe Stiernh: 
Gloff: ad Ulph: uti gamla Sagorna fallaê ft)et Staller; Olof: Sag: 
rodnis staller i blodi, h: e: Ttltare beftroFs meb blob. fe Dikm: Antiq: 
Ecclef: 4. flccf: p: 46. Slt åtffillig Slltar äre werben brufab, ifrå 
märlbeneé Begijnelfe, f)cs alt folf, ed) långt för än någen Iyrfa bpgbeé; 
tlfet är öfwer alt fumtogt. Slfwen at .pebningarne uprättat mång altare 
cd) l)aft tljer Wib mång effet-; fe Dieterici Antiq: Bibi: p: m: 209. 
Slf fljetta erbet Ttltare nämnaé raåttg ting, fåfem

Ttltare Flabery lat: Antipendia; af åtffillig flag; TtltarbuFy etc. etc.
----- - 'Kubbe eller byenbe, elr 23olfter, pulvinare parvum.
------ Hejey Ttltarbyrby sBcatffott ; altaragium; Somneri Gloff: in

h. v. Speg: Gloff: Sv: G. p: 17. .jpwilfet XHatjFott elr Ttltftre--Iejey 
Treffen ffulle Ijafwa för sBiafjan f)an gterbe wib Slttaret; åfwen wib 
anbra tilfällen, fem icfe på alla orter Ijfa war; jag nämner Ij är alle= 
naft åpelfingelagen, fem gifwer wib Ijanbena, at

1: ffulle för 3 ©iälamäfjor gifwaë, 18 at lårft; 9 rnfarf] Iewa Brob ; 
eller Simper, bullar, ftora fafer; fe Dikm: Ant: Ecclef. 19. fl: p: 279. 
9 m. ©mör; ^petf: Äfprfio] 53[alf] 8: fl.

2. ©fulle på 5 Ijögtibébagar, näml. 3uljl, Jfpnbelömäfse, fPåff, 
fPingeë, ,jpelgemåfjo etc. gifwaë fPreftomen SOcatffett.
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3. 9tdr Srubafotf uhgbes; Sarn bôptes; «Juftrun toge i Syr- 
Ftu ; når tt>c togo (Bube tiFame; Segrofwoe, etc.

4. 'Pà anbra ïHatlïotobagar, fom £)äv t ,^jelbingl. Wovo 3nt; efter 
4petf: Si. 3?. 10: ft: tå bröb, ftdff, tiött, tjarar, foglar, oft, fmöv, fïinwa= 
ror, ftff, etc. frambarë od) offrabeb.

Kltarifter, lat: A[l]tariftæ; Sftåfmprefter Wib sIIttaren ; fe Dikni: 
Antiq: Ecclef: p: 272.

-------Stenar; Lapides qvadratæ; fprfantig, ftäter od) wacfer
@ten, inlagber uti trä, få ftor, at på fPåffabagen funbe tt)er på fät= 
tab SatFen od) oblats K|îen, tit at pånttna Stsrifti npftånbelfe; 
^swilfen KrdneB: Nicolaus Allonis, A. C. 1297; förft tåt nti alta 
åtprfor t)år inråtta ; fe Meffen: Scond: Illuftr: tom. II. pag: 72. 
Peringfk: Monum: Uller: 2: f(: 9: Cap: fol. 140. I.aur: Pet: Dialog 
p: m: 25:

- ILajla, lat: Tabula; på tjwilfen anten tnåtning eller Seta= 
ten, fatteb; fe tit: IL fom funbe påminna fottet anten om Chrifti: 
fbbelfe, Ijbanbe, torffåftning; etc. eller om Apoftlar, eller anbra fpetgeu 
oct) Äprfanb Patroner; fjwareft Sungfru Maria BIef intet förgåten; fe 
Speg: ers. 2. bet: Cap: 3. pag: 38. Sdje ntåtaba åro ålbre ån trä=
Betåte sKttaren.

Ktmofa; gr: éXsrj/uoavvrj. lat: Eleemofyna; mifericordia ; donum 
pro pauperibus; 33armf)årtigt)etb giårniitg; gåfwa fom gifweb tf)em 
fattigom. fe Mart: Lex: Phi[lo]log: Svedbergs Schib: Cap: 15. p: 
223. Spegels Gloff: Sv: G: p. 16. Pet: Minterts Lex: Græc: Lat: 
in h. v.

Knipet, Kmplar; lat: Ampula, far, fåril; fe Volf: Lex: Etym: 
Sitfrr>er--amptar; vafa argentea; fe Dikm: A. E; pag: 177.

Kmen, af Heb: jiaN, gr: äfirjv. lat: Amen; oct; i att annor 
Europ: @pråf Betpber ja! men; jamen; ©anerlfigen]. gr: aA^Koôç, lat: 
vere certe, profectö. fe Joh: Nicolfai] lex: Or: Harm: p: m: 52. 
Buxtorf: Lex: 'Falfmudicum] C: 114. Martini Phil: Lexic: in h. 
v. Dieterfici] Illfustramcntum] N. T. Ravanelli Bibi: Sacra in h. V. 
Fulleri Mifcell: Sac: Lib: I: Cap: 2. Dannhawferi] Lac Catech: 
P: 7. Conc: 10. Mifandferi] Delic: Bibi: An: 1693. Qv: 30. Svedb: 
Stjrift: ofning, 3. 9. 8. Minterts lex: Gr. Lat: in h. v. oct) många 
fiera. Voffii Lib: I. Idol: Cap: 8 ffriffwe]: Lat: Amen ål' Contr: 
af Amentum. Auguftinus de Doct: Chrift: Lib: 2 Cap: 11.

Annexa, lat: ad oct) Nexa, feil: Ecclefia; Sn fôrfamting fom år 
Bunben faman, tilfjorig, tpber unber .en attatt; fe Capell ; Jtallas Esob 
lat: Filial'ta, Sv: hotter; tp fsott f)örer tit 5Dioberfprfati, fpufmubfptfatt.
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Kdmneê od) "Ktfc--FptHa, ctneban fPrefteu rifcer, dîer, refer, ifrån SKober= 
tårtan til femte.

Apoftel, gr: ånoaxoXog, lat: Apoftolus1 legatus, miffus, etc. fe 
lex: Gr: t fptterlfet, Minterts, in h. v. Bemcirfer ett utfånber ifrån någon 
til någon, fe Dieter: Illuft: N. T. Leigs Chrit: Sacr. Qvenftfedts] 
Antiq: Bibi: lib: I: Cap: 2. p: 73. Svedb: Schib: Cap: 15. p: 224.

[Suppi. §: i:] Segrafntng ; fe (Sraf, §: [7]
Selåte, Silfc, Babe målat od) ffurin; fe tit: II. Lat: imago, 

effigies. Dan: Silefce. Holl: Beeid. Meffenius in Scond: Illuft: 
tom: I, pag. 1, tager erbet af Baal, Bei od) ått; Bels-Att, Beli ef= 
figies f. progenies, fe Speg: Gloff: Sv: G. p: 4L

Stbel, gr-, B(,flog. BifXiov1 lat: Biblia; liber, volumen, Sv: 
450L SibeLboF ; 2ages for tljen fbrnämfta Sof elfer fielet il) en p. ©frift. 
fe Sviceri Theff: Ec: Gr: ad h. v. Minterts Lexic: Gr. L. Voffius 
de Vitiis Serm: lib: I: Cap: 12. p: 51. Voff: Etym: lex: p: 70.

SifFop, gr. ' Eniaxouoc1 lat: Epifcopus; Dan: Stfp ; Gernt: 
Stfdtoff; Ang: Bijhop, Bemdrfer Upfpmngeman; Xttftate, Infpec= 
tor. fe Lex: Græc: Sviceri, Paforis, Screvelii, Minterts, etc. Drbet 
t forna über, logé för od) en upfyningsman, uti Imab dmBete 
en toara månbe; Cicero fallar fig Epifcopum oræ Campaniæ; lib: 7. 
Epift: ad Attic: fe Svic: Theff: Eccl: p: 1178. Dikm: Antiq: Ecclef: 
p: 27. od) 249. 3 fôrfta ff)e ©jriftitaê gôrfamtingar, fatlabeê alla 
sJ>refter eller Särare, SifFopar; få at tfe tri) namn font ndtnnaê i Apoft: 
Petri od) Pauli ©frifter, Epifcopi1 Presbyteri od) Biaconi1 Bett)bbe 
ena|anba perfottet; fe Dannhavferi] Hodofophfia] p: m: 105. SKen 
nu Brufaê orbet ont t|em, font ftaftoa upficft jätttmäl ofroer ringare 
Prefler i ©tiftet.

[Suppiementnm §: 2:] Sifïop mar toib börjon et âmBetê namn för 
alla fPrdfter eller Särare; -Docf til at förefomma alt miffförftånb tfem 
emellan, tå alle mele mara Ijfa ttaeffjöge, BegpnteS albraförft i Alex= 
andrien, Seculo III. f|etta namnet at tilägnaS tf)e ftögre od) förnämare 
sPrdfter; i ft)itcrf)et t|eit märbugafte, font fief Bifall od) mpnbe Contra= 
here Presbyterium; fåfom Cyprianus förmäler, Epift: XL. 3cfe 
efter fjögfte perben» BefaIning ; icfe treller efter Apostlarnas ffrifter, od) 
förfte förfaml! febmättjo; utan i förmågo af tf)e Bemilningar font ©tån= 
bet fig emellan förenabe; f»mar om fatt läfaö Hieron: Comment: in 
Epift. ad Tit: Cap: 1. Salmafius de Princip: Papæ, od) flete; ta= 
gattbeê tf)etta SiffopS mpnbe febermera få fmåra öfmer |anbena, få at 
[tfet] på fiftone antog fig ferramälbet Babe öfmer Säroftånbet, fom od) 
öfmer t|et märlbjliga, famt l)u§l)ållö=ftånbeu; fmar om Auguftinus de
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Oper: Monachor: Tom: III: Cap: XXXII. Hugo Grotius de Imper 
fumfmarum] Pot[estatum] circa Sacr: Cap: XI. Hülfeman: in Ma
nual: Confeff: Aug: Difp: XII. Th: 9. 10. 11; oef flerc mange; ja! nam= 
net Hef od) för ringa, tferföre bief annor tagen t ftället t t feu Latiniffa 
fprfoit, v. g. Papa; Ipoar af Sv: påf, Germ: Pabfl ; år !omit; Pontifex 
Summus, etc. 2)ocf rättare et Monftrum bifrons, font a parte ante 
Epifcopum, a parte poll Politicum repræfenterar; f toar om König 
uti fina Caf: Conic: Sect: II. Q v: IV. p: 704: =. Qveftendt [o: Qven= 
ftedt] in Eth: Paftor: Monit: XLVIL od) aitbre ffriftoa. SCRen uti 
tf)eit Gireftffa förfamlingeit loar IBifpomeu ftrångel. förbubit at befatta fig 
meb loärlbjliga loåfenbet; xoapixac g q ovt i Sag avaXapßdvetv. Lat: ne= 

gotiis Cecularibas fefe implicare; fdfom af piftorierne nog tunigt är.
Unber förenänibe IBiffopar blefioo tt>e fä fatlabe £f>or-23iffopar 

fatte, fäfont tf e förft ltämbeP i Staben Ancyra af Galatien, A. C. 
314; intet af Chor; fe Tit: IX: Chor; od) Tit: I: §: 5: Supph utan 
af Xo>Qa,. fom bemärcfer et Sanbffap ; fä at y_(x>QETuaxonog är famine 
foin 5Emaxonog éni = xwQiog f. rrjg Lat: ViUaticus. Mura
lis; Säbaite Siffopar futo i Stäberna oef fabe at ftpra öfioer SanbP= 
fPräftente; i mtnbre äreioörbning än Siffoparna ; men uti ftorre än 
Presbyteri; fäfoni af Concil: Neocæfar: A. C. 316. Antiochen: 
fecul: IV. af Blondelli Apolog: pro fent: Hieron : de Epifc: et 
Presby t: Sect: II. p: 10. Sect: III: p: 93. de Chor Ep: af Dorfchei 
Exercit: ad Diatyp: Conc: Nie: Sect: I: §: 10. de Sfacra] Cfoena] 
är at igenfinna. SOlen fom Ifetta £ b o r -- LM ff o p a sJ c a m it e t, id'e Ipbbe loäl 
uti SiffoparneP förmätna öron, tp bief flutit uti Synodo Laodicena, 
A. C. 363; at tfet ffulle afläggaP, od) i ftället ffiille fäbane Gforbifpar 
fallas neQioåevTcu, Lat: Curatores; qvod Cura parochiarum f. Ecclefi- 
arum ruralium ipfis ineumberet. Sfal man oef tro floab förettämbe 
Annaliftæ förebraga; emebatt aitbre ffrtftoa aitorlebeS; fä blefioo tfejfe 
Tbor=Stilropar i tfett Latiniffa fprfott intet för nämbe, än in emot 
A. C. 1066; utan i ftället Curati, fioitfet orb äfioen loäl jag fär 
funnit i ä If in ge lan b pä pergaments brefioer, oef Ijfftenar; fäfom fä= 
baität igenfiitnes af görfatnltitgarneP SärareP SOcittesmärfen loib floarje 
Socftt; fioarföre fpiteS efter milt mening, at fäbane Gfor=Sifpar fafioa 
ioarit fom nu för tjben fProftarne. dpuru mänge Siffopar od) febermera 
SlrcfiebifEopar fafioa ioarit fär i tfetta Upfala Stiftet; tfet är onö= 
bigt at berätta, emebatt tferas namn igenfimtaP foP ganffa mänga märe 
Antiqvarier; SCRen floab Stifte angär, fan feP fär efter i tfenita Tit: 
IX. §. [29].
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Sbtanb IjwiIfa 2lrcf)iebifïopen tl)en förnåmfta Stffop är; fåfotrt @re= 
ftffa orben tilfånna gifwa. fe Spegels Äprf. rg>tff. 2: ©el: görntcile; iDcf> 
tfjen förfte font £>är i Upfala (Stifte fallabeâ SIrcfteB: war Stephanus 
eller Staphan, ett SRunf ifrån Alvaftra Älöfter; fullmakt gifwen af 
sPafwen Alexafnder] III; år 1164, od) ena Sof UarlaFnap fatlab; 
©åfont alle Hiftorici tilfämta gifwa; SRen Ijafwa åtfftlliga meningar 
om orbeté bemärfelfe ; Doct: Spegels uttpbelfe fpneb wara ttjen flarefta; 
fe Ä. £. 2, bel; Cap. 5. p: 85; C. A. R. L. A. C. N. A. P. h: e: 
Canon Apoftolorum. Régula Laicorum. Amuffis Clericorum. 
Norma Aulicorum Riorum. SDten tljen förfte 2lrcf)iebifïop efter 
Reformations eller Lutheri tjb, War Laurentius Petri Nericius, ttjer 
til walber af famtel. prefterffapet, A. C. 1531; 2(f tf>etta orbet näntneé

Uiffops ^att et. ïTïôfja. lat: mitra.
------ Uapay lat: infula; fe tit: VIII. Cf>or=fåpa.
------ Staf ; lat: pedum, ferula Epifcopalis, Gambuta, Baculus

Paftoralis ; fpwar om ante!, läfeb H: Spelmanni Gloff: pag: 265 
Caroli du Frefne, p: 696. Spegel: Ä. ^p. 2. bel. p: 33.

[-------] Stifte; fe Supplement: Tit: IX. §: [29: Stifte].
— —-■ Stol; fe Stol.
Uogarby Uogårbsmur; fe tit: III: om UprFogårbar. Sorggårb 

fatlab part ocf.
UotTtol, Såtigftol, et afbelat rum i ©joret, fnoareft icfe alleuaft 

tf>e många @ång=Sötfer lågo; fåfom Legende Uocfeiv Kyrie* Lita= 
wie= Antiphon-- Refponf: etc. etc. Uocfer ; utan ocf) Sångare ftobo, 
Choralifter, fPepltngar, etc. fe ££>or.

Urnby af Ueråb; förfmpan; omtanfe; beråbt mob; prædeterminatus 
animus; fullljogab; fe Loccen: Ant: Sv. G. p: 106.

------- Urub-gumey lat: Sponfus, f. Sponfæ vir; anten af Sv:
Got: Urub od) gumey gumfey mas, vir; fåfom (Surna, är qwiuna; 
mulier; (filet af Græc: n^iai6yagoç\ fe Speg: Gloff: Sv: G: p: 69. 
©lier af Saxon: Ipoareft bryde är b rub, ocf) gume af gyma, lat: curare, 
ffôta, bewara; fåfom Urubens forftånbare; Græc: ya/ueôv, lat?uxorem 
ducere; Sv: taga pu ft ru. fe Lex: Somneri, in h. v. (flier af Tpffa 
orbet: gome; lat: homo; el. goman, lat: maritus. etc.

------Urub-'frama; Urubframja; Urubfata; Urutpèfrretis; tf)en
font fläber Srubena.

------ Urub-pof; Urubfpts; Urubfamar; Gr: QdXapoç-, lat:
Thalamus, font är Ijfa meb Hebr: tha almah; fe Speg: Gloff: 
p: 69.
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------ 23rub=HIat>er, af lining flag; SvubFvona; Svub=fïrub.
------ Svub-måfta; fe tit: VIII. Svub=Pell, fe Pell. Snib--Qwennev;
------ Svub-piga, Svub=mo ; föregångs» Sungfru.
------ Srub=fång, lat: thorns f. Iectus genialis; fe Atl: Rudb:
------ Svubfåte; Srub=ftol; Svub=bånF; Svub=Sol;
Svolop ; Svpllop; Svub=Iopt; Svub=löfte ; lat: promiflio Spon= 

fallt: f. Nuntice; fe Franc: cc£) Tun: Gloff: ad Ulph: p: 136. Loccen: 
Ant: Sv: G. p: 106. —

------ (Slier of Svob od) £bpe; SBvob eil SJÎatê fopfamling; öfmer=
Iopp ; lat: dbundantia alimentorum. etc.

NB. SUtfaman, efmab namn tf>et fafma må, äfioen bvubgåfwov od) 
fbrningav et. fbvåvingar, SrubFoft; etc. etc. Ijar namn eitbaft af Svubena, 
men intet af Srubgumen ; Ijela Svubmaftan mar od) t font a tjber, alt 
in emot A. C. 1600, ftälter til ocf öftuer SBrnben allena; ©åfom tfe gamla 
fanb= od) fprto=5Böcfer ntmifa; marattbeS fnnnogt få mät af garni. 
^elfing=Iagen, foin af anbra görorbningar, tfet efterföljanbe ting Borbe 
i ad)t tagaë fbvv, uti od) eftev Srbllop, nanti.

1: ilpfas 3 Qbnbagav t SpvFu-- el. Qångfius bbren; tljet är,: 
fôrfunnaë at N. N. odj N. N. moro fa fie iiteb meberBöranbeuaö fam= 
tpcfe, faint meb märlbjlig lag; förtfettfful FallabeS tfefja sPerfoner, Såfter= 
Qwån, gåfbman; 3å(tmb, gåftqwinna; od) mete itu od) meb FpvFu-- 
vått famanwigas eller felgaS.

2. ©febbe Wtgntngen eller Wipelmåjian, af sPreften, t FpvFobbven 
tå Brinanbe ma,dins Ijafma ftatt närmaranbe; Svube-pell, ell täcFe, öfmer 
fufmuben fallit, etc. etc.

3. trrångbanba äfwentpr, fema i SBrubfufet pä migningSbageit 
ocf aftonen; i fl) nerf et mib Qangelebanbet up uti föga SBrubefängen ; 
tå SBrub=©mäiterite mib upftiganbet fafma fitngit: tånbt el. fått liufen 
t Fvonan, tag bvuben i fanb ; Od) när SBrub od) Brubgumen lagt fig 
neben QlacF liufen i Fvonan, tag Svuben i famn.

4. sPa förfta morgonen tfär efter, äro dlovgongåfwovna utgifna.
5. sPå ttåfia Qbnbageu ffulle ung-pufinm tagas i FpvFaip eller 

af sPrefteu i nie bas ifrån fprfobörett, tå ocf Iius fafma Brunnit, ocf Ifuft= 
run framburit fin pofweving, bofwan-oft, ocf f>ofwan=FaFa; fe Dikm: 
Ant: Ecclef: 22: fl:

Sår, fi.jF--bår; af båra, lat: ferre; feretrum; uti Ægypten 
Fallab ocf Såv, Bara; fe Kirckeri obelfiscus] Pamphfilius] lib: 5. 
,pär af äro

------ Slåbe, S.jF=pell. Såvfus, etc. etc.
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SancE, lat: bancus, Ital: Banco. Hifp: Banca. Angl. Bench. 
vid: Somneri Lexicon. Spelmanni Lex. Spegels Gloff: in h. v. 
Scamnum f. Sedile oblongum; v. g. Srub=bdncE. StfEop6=bdncE; 
SrbbdncE; <5og=bdmf; Kungebamf; — — manfolcE0=bäncE; Pvdfl= 
bdmf ; TtwmfolfsbdncE ; etc. etc. etc.

23öjja, Spjja, Slrmbojja, ©parbopa, ^atttgbojia; font Sllmofor 
läggaé uti; nägre mena tfyet loara taget af Belg: orbet: leur fe, pur fe; 
font tot fäja: Slafa i boftan; in de beurfe blafen. Angl: poor box. 
fe Speg: Gloff: 74.

Gapef Gapella ; Lat: Capellum, fanum minus Majori adjunc- 
tum; @na Itteit fprfa, eller fPrebifo= ocfy ©åttg=fyttS, font fyörer til SWober= 
f^rfa ; Annexa; Wtbfprfa ; fe Annexa. Hincmarus, in h. v. Spegels 
Gloff: S. G. p: 589. Barth: ad Britonfem] Aremorficum] p: 522. 
fy ar namnet tfyår af, at fäbaitt fyttS, tuguriolum, år Letacft toib bör= 
fait, de Gapellarum pellibus, af SocE= et. (Beta=)ïtnn; font Capra el 
Capella !allag. fe Martin: Lexic: Philol: in h. v. Voffium de Vitiis 
Serm: lib: I. Cap: 32. Svedb: Schib: 15: Cap: —

Capellan, Comminifter; SWebarbetare ; ont tfyetta orbet fittttaS 
atffilltga meningar. P. Dikman, uti Antiqv: Ecclef. 18 fl: p: 270: 
menar orbet fomma af Capel, Gapella, Capellania, Vicaria; fe Capel. 
tfyerföre at tfyett fPreftenö, eller Vicarii, ämbete mar at tfyår upmacfta 
meb ©ubstiänftena. Walafridus Strabo lib: de Reb: Ecclef: Cap: 
ult: fäger få, at Capellan ttåntbeS förft af S. Mårtens Kappa, fymilfett 
tfye Francers Äuttgar plågabe, fora en fyelgebom, föra meb fig i frig; 
tfyett fyetttte förmarabe ocfy bar fallabeS tfyerföre Capellan. M: Goldaftus 
ocfy Hincmarus beråtta tfyet Capellan i forna bagar mar Ijfa font ett 
Cancellarius, elr förnämfte ©frifmare; fallabeS ocfy Àpocrifarius, en font 
förbe få mål ÄuttgenS font SiffopenS protocoller, ocfy tfyem ntgaf; (Slier 
ocfy font ett Cuftos pallatii, *£ofntar|EalE; Baronius in Annal: Tom: 
9. Ann. DccLxxv beråttar tfyet at i getiten fallaS tfyett Capellan font 
år Vicarius, eil förrättar ©ubStiänften i ett annars ftälle, fymareft tfyet 
mara må; fe Hornbjeckii] Ratfio] Concfionandi] p: m: 162. plågar 
ocfy ttåmnaS Sacellanus; af orbet Sacellum, font bemärfer et Ijtet 
fyeligt fy«?’, Ufa font Capell. fe (Suppl: Tit: IX. §: 4.) Comminifter.

£fy>ov är af Gr: Xoobgl lat: Chorus; ocfy bemärfer på 1Smettffo 
mångfyattba

1: €t afbelt rum; lat: habitaculum, Sv. Kur, Kura, Kama; 
få mäl <§ög=£fyoret, framft [o:främft] i Jlprfan ; fe tit: I. §: 5. Dikm: 
Antiq: Ecclef: 4: fl: p: 44. Som attbra afffilb runt, fåfottt (Braf= 
Cfyorev, gr: et lat: Coemeteria; om fymilfa miblöftel. fan läfaS
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D. Mayeri Muf[eum] Min[istri] Ecclef[iæ] Vol: I. Part: II. Cap: 
VI § 1. pag: m: 540. =: 565. Dm (Scorer i Upfala ©omftjtfo, fe 
Peringfch : Mon: Uller: 2: ft. 5: Cap

2. 34;et font fFer i (Sf)Orer, af roifta Perforier, en ltoop folF; 
lat: coetus canentium, fe Minterts lex: Gr: lat: in h. v. ïpoareft 
©Ijor=fPräfterna, Choralisterne, (Sf)Orbiafuarue, lat: Bræbendarii, Can- 
tores, Verttcularii, fungo oet) ()ollo Chorum; Ipoilfet ån i bag få fal= 
laê; t ft)nerf)et uår frigöfolfet f)åfler ©ubötiäuft; auftälfanbe Choral- 
fångerne ymfom, eller til ©Fiftes, lat: per choros; fåfonr i forna tj= 
ber BrufeIi loar; fe Sviceri Theff: in dvuyxåv: Cav[e]s Primfitive] 
Christianity] lib: 1: Cap: 9. Ritter[s]h[usii] Lection: Sacr: lib: 3: Cap: 
11. Svedb: @aB: JRo, Cap: 10: §: 34. Cap: 59: §: 12. Schib: 17: 
Cap: §: 24. förtljenfful falla» o cl) <§ög--Cboren uteb råtta i 4) elf: Sag: St. 
33. ©ångbus, od) Cbor IDoren, ©åttgbueboren; inom Ipoilfen ingen 
fief fomma af gemena Ijopen; Opuoilfet är od) utmärft meb en ffrift på 
muren ftrar in om (Sf)OrSb ören uti Vendels od) Films Sfprfor i Upland, 
fom P. Dikman uti filta Antiq: Ecclef: 4: fl: p: 43: fålebeS införer: 

Rusticey Buchy qvis te Udit hue;
Est locus illorum, qvi cantant, et non aliorum. 

tfjet är efter mit qioäbe:
tu bonbe tyIpery 23ucF, font bugar, bucFar f>äv;

<5o IrrtI-- tig gifivit låf, få biårfroet- Oit framFomnta?
^og--Cboren år ju runt font enbafl Forat år 

öfot them t Cborer flå od> meb choralen bromnta.
3(t än f)är i lanbet gemena Ifopett, Båbe mätt odj qwinnor, niga 

binp när tlje fomma i ©joröbörette, tljet fe alla.
ClårF af gr: KXijqogt font Bentärfer Lott; lat: Sors, Clericusy 

gr: xXrjQixog, Clerecie; tageS för Prefi; preflerfïap; fe Loccen: Ant: 
Sv: för Boflärbe Dltätt; SWäftare t 33ofalift; Dikm: Ant: Ecck 18. fl.— 
Svicerus uti fit Theff: Ecclef: in h. v. låter tl)et förftå, at loib Bör= 
jatt fallabeS tlje Clericiy eli ClårFer, fom meb IottFaflanbe afffilbeS 
til at loara Särare iBIattb folfet; alle ålförare fallabeS ffjer emot Laid, 
el. LeFmån, af gr: orbet Xaog, Attice: Aecùç; lat: populus, coetus ho- 
rninum, Ijioilfet Euflathius, belar af Xal lat: valde, odj avco, lat: Sono; 
emebatt o Xaog noXvqnnvog, getnetta Ijopen är inäft fortanbe, mång= 
tålig; fe Minterts Lex: Gr: lat. Voffii Lex: Etym: in voc: Cler: 
Tertul: lib: de Monogam. Svedb: Schib: Cap: 15. p: 233. Um 
itu orbet ClårcF tå upfont, när xXriQog, fors efc Lotten föll på Mat- 
thiam at Blifioa lärare toib Börjott af N. T. Act: 1: 26. fåfom Jfidorus, 
Cap: dift: XXL Auguflinus, in Pfalm: LXVII. Svedberg i filt



106

©ab: 9îo, 1: 7 = 12. od) många ftere förflara. ©Her ffal man gå längre 
tilbaîa, fåfom Hieronom: ad Nepotian: menar, at etta är uptmn= 
mit af Ifraels Sarnae Hott; pmilfad lott ed) £)el herren mar; tl) äro 
ocp någre font taga 11) et gr: erbet KXfigog af Hebn TnS, fmn år od) 
Sors, portio, officium forte obveniens; fe Stockii Lex: Heb: in h. v. 
Joh: Nicol: Lex: Harm: L. O. p: 172. sItf bägge orben, Clerus 
et populus, är Gleropeplum f. Liropipium, fommit; fe Voffii Lex: 
Etym; pmarutaf äro od) i garni. Äi)rfo=panbl. ClnvFer od) Peplar el. 
Pcplingar, pmilfa fenare fallad od) Choraliftes; Verficularii; parvuli 
prcebendarii; fubdiaconi; ©ångare, ©ångbtäfnar.

Cbrifina; Döpa; gtöra til Cpn'tflen, meb Dopet; lat: baptifare; 
fäjeS af grälfareit Christo; pmilfen mi i böpelfen of) få ifläba, od) näm= 
itad Tbrtftne; fåfom Kpoftlarne begpnte förft närnnad i Antiochien; 
Act: 11: 26. Ilamnet Chriftus, är af XqCw1 lat: ung o, Sv: Smörja; är 
fantma font Heb: Meflias; emebait pan är fmorber til Âottung, sPro= 
pl)ete od) öfmerfte sPreft; fe Stockii Lex: heb: Minterts Lex: Gr: Lat: 
Glaffii Onomaft: Hilleri Onom: S: oet) gattffa många flera, pär af 
äro Cpriflninga Flåbev, fe Älåbev.

[Suppiementum §: 3:] Collecta är et Latiniff orb od) bemärfer 
Samling; brufaö pär än t bag

1. for tpe peningar el. Collecter font uti påfmorne famlad unb.er 
Gubdtiänften, tit åtprfor od) pios ufus, efter höga Dfmerpetend bemil= 
ningar, uti et eller flera Stifter;

2: för tpen Forta 23cm, font ftår ffrefmeit fram för pmar je pögtjbd= 
bagd, ©ött= od) pelgebagd förorbnabe Texter uti måra ©roenffa od) 
anbra Gmangetii Söder; anlett tperföre, at tpen är et fort famanörag 
eller famHng, af tpet fom inepålled i följattbe Epifflar eller Evange
lier; fe Tit: JX: Supfplementum] §: [25] Text: fåfom Alcuinus me= 
nar; eller tper af, at tpen förfta bönen font forfamlingen giorbe, när 
Gubdtiänften begpnted, od) pela forfamlingen famlat» mar, od) faman= 
Fomen; fåfom Joh: Bapt: Caffalius de Vet: Chrift: Rit: Part: I: Cap: 
X. menar. Dod är tpet mift; at än i bag, efter gamla mifet, äro få= 
bana böner (äro) enbaft anftälta til Gub ga ber, od) flutet genom Jefum 
Christum; pmar på pela görjamliugen fmarabe: Amen. fåfom tpen 25: 
Canon i tpet IIL Carthagin: IJcötet äfmett mät titfänna gifmer; pmar 
om fan läfad Caffander de Pr: Eccl: fol. 306. Sag får pär för ro 
fful, införa pmab jag pörbe i Upsala i mina unga år, när uti et för= 
näntt lag 2îî goba mäner af perrar Profefforer, ffämtabe fig emellan, 
anten Apofhelen Petrus eller Andreas ffulle mara älbre? tl) tpen ene 
af förenämttbe pr_ Profefforer pet Petrus Rjudbeckius?] otp tpen
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cutbre Andreas S[pole?]; Sm Petri (über ocl) förtrdbe frambrog tlfen 
förre mang ffäl; Ifwar til tlfen fenare intet nefa !mtbe; bod fabe Hfen 
anbre: ware Ifurit tt)et wara må, meb Petri förträbe, fa utwifa Ijfroäl 
alta ©wangelii tööcter på Apoftlarnas bagar, at Andreas ftår främft, 
od) Petrus äfwen fern ttfe anbre införba Apoftlar, måfte fjafma Collecta 
af Andrea; Ifwilfet orfafabe gebt löje lfo§ tlfern ttärmaranbom.

[Supplementum §: 4:] Comminister år ocl) et famanfatt Latiniff 
orb, od) Lemdrfer iTtebtidnare, fTTebarbetave; tages wäl i gemen för 
alle mebarbetare, t fpnerlfet fyanbtwärfare; tlfet Perottus, Becman, Sca- 
liger ocf) flere intpgci; få at Minifter är font en Manifter, od) mini- 
fterium et ämbete fom fï'er Manuum inftrumento; SDocf fpneê Ifio- 
dorus od) Voffius närmare fomma, font taga tf)et af orbet Minus, Sv: 
ïïïinbte; få at Minifter t£)er af är taget, fåfont orbet Magister af 
Magis; Ifwilfet ntt i ftpterfjet brufa§ intet om fattbmärcfare, utan om 
fPräfter odf S-ärare i förfamliitgett, Ipoilfa äro t minbre grad ätt Pafto- 
res, od) fallas) meb et annat namn Capellaner; fe Tit: IX: Capelan; 
Non fapientice, fed poteftatis; fom Voffius anmärfer om Magifter. 
ftämanbeö tlfetta orbet in, i anfeenbe til tnpnbet, meb ©ref: orbet, 
dtâxovoç, Àeuuyyôç; fe Tit: IX IDiaFen. 50Iett på l)Wab tjb tjfetta 
orbet Comminister egentel. font at brufaë om tlfe faflabe Capellaner 
el. Sacellaner; tl)et (far jag intet igenfunnit; bocf är tl)et af mig obser
verat, Ifwab i gemen Capellanerna el. Comminiftri aitgå måttbe fiât 
i ,pelftugelanb, at i förftone är t)är få tilgångit, efter Reformations 
tiben, at när Paftores eller Äprfofjetbatne; fe Tit: IX; fupplem: § [16] 
Pastor; f)abe tagit fig l)iälpe Pvåftev; fom o cl) fallaö Adjuncti. od) 
f^e§a fenare fomtno at fättia fig egit bo, ntebatt Paftorn lefbe ; blef 
f)uäf)å((et atffilt, få at I)iäIpe=fPräften nöbgabeé ocl) anlita görfamlingeué 
lebamöterne [=mötren?] om unberlfåll, ftabnaubes omfiber at ingå et wift 
accord årligen meb Paftorn, ocf) febermera meb bagtinganbe f)0§ för= 
famlingett; Jpmilfet od) ffebbe meb Vicarier eller Dlåbår« fPväfter; f)war 
af Ifänbe, at fåbatte Comminiftri od) Vicarier blefwo faft boenbe Wib 
Sörfamlingert, fåfont Ordinarie Särare, od) öfwer alt nämube Commi- 
niftri, eller Capellaner af Capellet eller Filiafta el: Annexan el. 
Mbförfan fallab, uti Itroilfeu tlfe mäft förättabe ©ubétiänften; boenbe 
äntå uti fPräftagårbeti, til tf)eë efter Ifattbena förfamlingeit öf[we]rtalabeé 
at bpgga Comminiftern egen lftts>, od) nu febermera i t Ifeffa bagar förefe 
ocf) Ifonotn meb ©aplanê borb eller några IfemanS ägor. åpwilfet af 
mång ffät bewifaé funbe, v. g. af tlfe få ttämba Captane fhtgov, 
fom för 50 el. 60 åren febait moro bel)ålbtta uti fPräftegårbarne, åt 
minftone tit namnet; jIf ilfen ftora oljfftet fom än f)är i orten är, af
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tf)m Sön Äyrfotyerbarne, efter förra mattan, gtfwa fina SOiebarbetare; Slf
fern nyl. ffebt är i görfamltngarna, v. g. t Sevlat Xuna, Sfog, 

Ijmareft itu itt)l. fåbana Comminiftri äro antagne.
Communion; IperranS Sftathnarb; är af lat: Communio; gr: Koivwvta; 

Sv: IHebbelanbe; bäbe tt;erföre at .£). StattiuarbS ©iäfter blifiua belad)= 
tige af gr. J. C. Ielamen net) blob; etc. ©åfom od) tljerföre, at b)är 
mebetft fler en ^orentng emellan ff)e luärbiga ©iäfter; fe Sviceri Theff: 
Ecclef: Gr. p: 126. Königii Caf[us] Conffcientiæ] 24. Svedbergs: 
©ab: Sto, 2: 27. 16 od) flore många.

[Suppiementum] §: 5. Curatus. fe Suppl: Tit: BifTtop, IX. §: 2.
IDtafeip iDiåfn, af gr: orbet zhaxovog; lat: Diaconus; Minifter, 

Sv: 2tinbeteinan; bäbe i Hyrfoxvafenbe fäfom od) tljet xvävlb3liga, tpoilfet 
loar i forna tiber ftort «geberenamn; fe Voffii Lex: Etym: ArchiBiaconi 
el- Itrdpibiafnar luoro tå fout nu Affefforer, Consiftoriales; fe Dikm: 
Ant: Ecclef: 18 fl: p: 253. Slteu nu tageS fl)et för ringare ^erfotter, 
få at iDiåfn, Diaconus, är ScholæPilt, Gymnafift; etc. 6it SSarbS= 
löfer, etc. nämiteS Slagbiåfne.

IDom=Hyvfa, Germ: "tbumb-fird); Belg: BomTtercke; lat: temp- 
Ium cathédrale; Walafridus Strabo, lib: de Reb: Eccl: Cap: 7; 
menar £>om lomma af Domino; Sv: igevre; få at iDomfyrfa, är do- 
mus f. Kyriaca, Dominica, *gevve=Hy rf a, Ipmareft Sboniigevrarne 
^afma tfieraö iDom:ftotav; Tbom--Capitel. Spelman: uti fit lexic: fäger 
t^et orbet är tagit af Domus, et ftort Ipue; fe Speg: Gloff: p: 81.—

^op7 IDöpelfe, IDöpa; af Sv: orbet IDoppa; Hebr: Græc:
BumCÇei-v, lat: mergere; intingere. Dan: iDyppe. fe Speg: Gloff: 
S. G. fuppl: p: 607. uti gami. Äyrfo=23öcfertte, I)eter tl)et Sfirjl, Sfiar= 
ing, af Sfira, Sfåra, vena, rånfa, lat: purgare; fe Verel: Lex: 
Sc. S. fpiiru 33arnabopet blef förrättat meban fpåfmebömet t)är loar; 
tl)et Ian luiblöftigt läfaS af Mayeri Muffeum] Minfistri] Ecclfesiæ] 
Vol: I. Part: II. Cap: VIL §: V: pag: 584. = 593. Dikman: Ant: 
Ecclef: 21: fl:- p: 292. etc. Äortel. tf)etta.

1. ©fulle IBarnet i maynlpufet Srim= el. primfignae; önflaS af 
sJlreften förfta luälfigtielfen; af primo ocl) figno; af fôrfta forfjanbe; 
font tå giorbeS; fe Stiernh: Gloff: Pvimftgna.

2. SlarS IBarnet af 5«&bmen, »gan, IHaneperfoiien in om Iyrfo= 
bören; Ipinareft Fonten, Funten el. ©öpelfefaret ftob; til at böpaS; IpmiI= 
fen Funt tilförenbe mar migt el. Ipelgat.

3. .pölS tl)er lnib många böner, Sefxvårjelfev, etc. fåfom af tf)e 
gamla pattbböcfer IlarL fyneS; äfmen af Mag: Olai Petri af år 1537.
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4. SBib fielfma 2)DpeIfen Bruîabeê icfe allenaft Watn, utan od) 
Salt; olja; fpott; miôlF; boning; vojti; line; "Xing; bunta Flåber; ait= 
famanb meb fätbetes orbaformer; ©àfom feê af BemaIta JjianbBôcfer.

5. OhibnuDÖranta togo Barnet emot feban ttiet bopt war; lebfa(n)= 
gaitbe tilltîa meb tfje anbre ffabbrar ttiet tient ntt ffôrâlbrantaê l)uô, 
Ijmareft ttje IjdIId 23ani6obt oc£> giâftaBnb.

Epitaphium af Græc: êru, lat: Super, Sv: ôfwer; od) xâgiog, 
lat: Sepulchrum; Sv: (Btaf, grift. Bemartfer ©raffïrift; Monumen- 
tum; SOïineSittârfe Dfwer tïjc bôbaê grafwnr; fe Florent: Monum: de 
Relig: et Fun: — Voffii Etym: in h. v. Mayeri Muf: M. Eccl: 
Vol: I. Part: II. Cap: XII. p: 738. — etc.

Evangelium; af Ev DfIf AyyeXXtal lat: bonum, lætum, nuntium; 
Sv: gla&t bo&fïap. Siageb âtffilligt; fe Leusdenii Phil: Gr: Diff: 7. 
Minterts Lex: Gr: Lat: 3 fljnerljet för Såran Dm Chrifto; ©afont aile 
Theologi Dmnigt lära; Evangelifter fatlabeê flje Wtb Början font worb 
Apoftlarnas utfârtbe, at förtunna Evangelium, t)jt od) tjt; utan Wtft 
tilfjåCt. fe Eufeb: H. E. lib: 5: Cap: g. DLen febermera finge Mat
theus, Marcus, Lucas Dtf Johannes, Diamnet ttjetta tjefpnerl. âfwen 
ttjcraê fïrifter od) Botter; ©a at ocf et ftp de, Ijwilfet år förorbnat på 
eu Ijwar Jjiogtibb= ©ou= od) Ijelgbag at uplåfaö, fatlaê od) Evangelium. 
DIien tiwilfen ttjen wara tnånbe font albraforft tljefja Evangelia få be= 
labe; 11)er ont fïrifweb âtffilligt. Walafridus Strabo, de Cone: Vet: §: 
36. Mornæus lib: I: de Miffa Cap: 3. mena ttiet tienne belning fîebt 
ftrar efter Apoftlarnas tjber. Gerhardus uti formale de Horn: Ev: 
til Hedemannum, tilägnar tljet arBetet Äprfol. Hieronimo. Nigrinus 
til Fabricium de part: Cod: Heb: Cap: 8. p: 35. Wil BeWtfa af Gen- 
nadio, at en Sarare uti Marfilien, Mufeus wib natnn, |abe gtort ttiet, 
fom lefbe uti fPàfwen Leonis tjb, feculo IV. Meifnerus de feft: lect: 
Dom: §: 5. Difp: 9; tilfîrifwer fàbant ffett Betante Venerab: Beda. 
©tôrre belen attbre Hiftorici påftå ttiet, at antingen tiar Albinus Flac- 
cus Alcuinus, Äepfer Caroli Magni Præceptor tt)et wârtftfilt, A. Ch:.. 
eller Paulus Warnefridus Diaconus Ecclefiæ Aqvilejenfis, A. C. 800: 
fe Pfeifferi] Critjica] Sacra; od) mit Supplem: Tit: IX § [25] in Text.

Epistel, år af Gr: ErugeoXfl, lat: Epiftola; literœ; Sv: .23tef; 
@<tti8e=bref; lat: Epiftola miff a; fe Ifidor: Orig: lib: 5. Cap: 8. Voffii 
Etym: lex: Minterts lex: Gr: Lat. Somnerus, Nie. Clemang[ius,] Fla
vius Vopifcus od) flere, nåntna på lat: Breve, ocf) i plur: Brévia, 
fåbatt fànbeBref; eniebau ttje Mortel, innehålla manbe Dfwerfietens wilja 
od) BefaIningar; Zonaras in Concih Carthag: Ijar ßyeßiov. fe Speg: 
Gloff: p: 66. Diu tageê tjår for et ftpefe, anten af Apoft: Pauli, Petri,
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Jac: el' Johannis Epiftlar, uti Evangelii 33offer, for fwar Sött= ocf 
-Oeigbng införba. glühten far albraförft fåbatt SeIntng giert; fe näft= 
föregåenbe om Evangelierna.

Sabber (Btt--faber; CBtibfabev; (BuTTTov, (Bubmober; (Bubofon, 
(Sub=botter; lat: Compater; patrinus. SomIigc tpba erbet utnf gob 
oct) ^nbev; lat: bonus pater; (BobSHober, bona mater. — Senil. nf 
(Bttb; lat: Deus; ccf) ^nber; lat: Eater fpiritualis; i tl) at ^abbverna 
Bewifa cd) dtaga fig BarnetS ffötjel in for ©ttbi; fe Spegels Gloff: S. 
G. pag: 97. Dikm: Ant: Ecclef: 21: fl: p: 306. Sfet fettnre fafwa 
tfe i fern« tiber fig inbillat, tferföre är ïlart af garni. Sagar, nt af 
^abbevfFapet dr »erbet Tlnbeligit QFylljFap, få at giftomål tfem 
emellan räfnabeS (Bubofaanolag, för ^ogmåto QaaF. Sfes utan blef 
ed) en Befpnerlig wänffap tfdr igenom uprättat, få at orbfpråfet dit 
»arar: Tlt tt>e åro Funt- fabbrar.

S fenta tiber »oro allenaft, 3 fabbrar; åt Qwånbavn taFt twå 
ÏTîàn, od) ena Fomt; men åt tlîobarn taFt txvå Ftmu ocf) en man. 
3 »åra tiber dre Ijfa af JJidn ed) qtointtor, ed) tfer jämte en UngFatle 
fabber, ed) ena jungfru jabber.

[Supplementum] §: 6: fabrar; 3 förtnågo af Matth: 19: 13. »ele 
fuller ttdgre påftd tfet fabrar fabe [trap »arit Brnfabe i Apoftlarnas 
tjber; JJiett furu tfer meb »ara må, tfet IdmnaS tfär fän; Sreligare 
dr tfet, at tfetta faberffapet är upfemit i tfe fenare tjber; ti) iblattb tfe 
många ritus fem Bellarminus införer, Lib: de Baptif: Cap: XXV. 
ed) XXVI. fwilfa fan belar uti III: Claffer; 3 tfen I: fdttaS 12 
ft: fem böra föregå Söpelfen; uti tfen II: 5: ft: nnber ftelfma Acten; 
ed) 5: ft: uti tfen III: Claffen; infdtteS uti VIII rurnet Patrini, Sv: 
fabrar; fUtilfe ecf fallaS, Sufceptores, Compatres, Conimatres, Fi- 
dejuffores, etc. Stf BrnEabeS få »dl uti tfen ©refiffa, fem Latiniffa 
görfamlingett, fmareft ed) ftelfma fördlbrarne »ero fabrar; men uti et 
möte i Maintz, A. C. 813, Blef af JJafweu Leo tfen III, förBubit få= 
baut faberffap af fördlbretttett; på tfet en åtffilnab ffttlle »ara emellan 
patrem naturalem et fpiritualem; fåfottl Valaf: Strabo lib: I: de 
R. E. Cap: 26, Berättar; r^mar af jag menar »år lSw: erb dr Ferait: 
(Bubfabrar ed) (Bubniobvav; Lat: Patres et Maires fpirituales; 
Didttare dit (Bobfabev ecf (Bobmober; fåfettt ttågre uttpba erbet; Tilge= 
ment fdjeS far feS ef: (Bufar, (Bumor, el. (Bunmor. Sfal matt 
ecf tre f»ab Platina framförer em Hygino fem lefbe A. C. 150; få 
BruEabeS tå allenaft Gn Jterfen til fabber; JJien P. Layman förftdr 
tfetta em tfe Barn fem »oro föbb af Gfrifte!. fördlbrar; fe fanS Theol: 
Moral: Tract: IL Cap: IX; men flere fabrar när tfe ifrån febenbemen
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ommänbe bôpteê. purubana fïpïligljet fcibant fabberff'a^ âfïabe, tl>et 
finned af àtfïilliga fünfter, font i all ting är Ijf mcb trotta Ijoê of än 
btufeliga.

^ana, Gloff: Lat: Theot[ifc:] Fanon f. linteolum. Alcuinus de 
off: Div: fudarium. Rab: Maurus: mantile, Fanones candidi. 
Spegels Gloff: S. G. p: 99. Vexillum, labarum. 3de allenaft 'Rvtga= 
faner, font mângftâbeê f)änga £)är i fprforna, i fpnerljet i SoIbate= el. 
.Ituecfte=Socfnerae; Utau t fpnerfjet tt>e gamla procédions fanov, fjmtlfa 
buroë omfring äfrar odj fiffematu om wahren; pä EriksAOiäfmbagen 
oct) tf)e få tljerföre fallabe (Bångbagarne; at figna utfäbet, etc. fe Dikm: 
Antiq: Ecclef: p: 134. Släftan pä fanttua fätt giorba oct) utfpänta, 
nteb en tmärr fäpp oftoatt ena ftång mit på, neber ät; fäfom Siraetb 
SarnaS Släcfjteré Saner el. Sanor beffrifmeé mara; fe Peringfk: Sibi: 
Släd)t=Reg:

£at, bentärfer f)0§ mara gamla, Rlåbev; lat: Veftimenta; fe Verel: 
Lex: S. Stiernh: Gloff: LJlph: tT7äf?u--fat, el. tnåjuiHåber; fe Tit: 
VIII. fatabur, Fläbeolnis; fe Dikm: Antiqv: Ecclef: p: 179.

5efl; lat: Feftum; ^ogtib; moro många Seller el. pögtiber, i fpn= 
nerljet 3ul, på|l od) Ptnges. fe Sigonfii] de Repfublica] Heb. lib: 3: 
Cap: 10. Qvenft: Antiqv: Bibi: Cap: 10. N. 5. pag: 842. Martini 
Lex: Philol: Crellii Prompt: Bibi: ad voc: Soft. Lundii Sanct: Jud: 
1: 5. C: IG.

Fant, Font, Funt-ïav, af lat: orbet Fons, fom bemärcfer Rålla, 
ätiimt; fe Loccen: Antiqv: etc. ttferföre at ©öpelfen ffebbe mib Fällov 
ocf) rinnanb matn i början; tp Fons är af Fundo. qvia fundit 
aqvam vivam, Varro lib: IV. in L. L. Ifidorus lib: III. Cap: XI. 
Sten i fenare tjber ffebbe bopet uti Äprfor, tå Ijmar od) cu fprfa ffulte 
Ijafma et Funt-fav, el. Funt; fe Speg: Ä. p. 2, SDeI, Cap: 3. p: 38; 
uprättat af Steen, reban Seculo VI; fe Ofiand: JL p. Tom: II. p: 23; 
Såfom tf)e än Ij är finna» mäft mib alla fprfor; icfe allenaft utffnrna 
meb många utljuggningar, utan od) få miba at barnet Ijelt od) Ijållit 
neberläggaö fnnbe i Funten; SBoro od) inmigba, od) få Ijeliga Ijålbna, 
at ingen, utan allenaft sPreften, Popelfe fahren, fief Ijanbena tljer uti 
taga; od) flodaren fom matnet Ijöfte; pmilfeu Funt ftob ftrap in om 
fp rf ob ören; migbed od) åri. om fpåffa=afton, näftan på fanttua fätt fom 
om Älåcfor är berättat, Tit: III.

<Sraf, grift, graft; Germ: ©rab; Angl: grave, lat: Sepulchrum; 
af gvafroa, gråfwa, graban, fe Stiernh: Gloff: Ulph: p: 75. Speg: 
Gloff: S. G: p: 156. lågerftålle, ömgerftab, (Brafflälle; Angl: Sax: 
Lcgerftowa; fe Joh: Bromton Chron: de Reg: Emundi leg: p: 858.
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lat: dormitorium; cubile; litF-tun; ljf=ftålle; coemiterium; fe Speg: 
Gloff: p: 254. ,£> warföre tf)e gamle liaft fina ©rafwar på fobra fibotta 
om fprfan; fe tit: II.

[Suppiementum] §: 7: (Braf, (Brift, (Sraft; .Segrafrca, iöegraf-- 
ning, etc. .fpwab man om grafwar odj grafwårbar tilförenbe Jar berat= 
tat, tt)et tan feeë af Tit: IIL §: 5. cd) 6; 2)otf lâggeê tt)etta f)är tit; 
fßrntan tt>ct font febermera §: [10] ont SjE=Eiftor Eommer at inforas; 
nanti. 9(t ©rafwarne Ijo 8 SInnat foIE woro atfïilliga; ©otf i fpnerjet 
belaba i Sn flag, nanti. A: ©åbana font ftrap igenfaftabeë meb mull, 
når Ijfen woro begrafwen; B: font woro upmurabe odj EjôQoê fâlebeê 
bewarabe i Ianga tjber, ocl) ttterfôre fallabe: Ædificia fubterranea; 
üoncamerata; Antra fubterranea; etc. fåfom af Martini Topogr: 
Urb: Rom: Lib: IV: Cap: XIX. G: Fabricii de Rom: Cap: XX. 
odj af fieras fïrifter år at igenfinna; |)wilfa grafwar woro mörtfa; SiI= 
fyöriga wifta sPerfotter; etc ©åfoin ått i bag t)år bo8 of brnfeligit år; 
åfwett på Eprfogarbarne Ijwareft ett Ifwar gårb åger fit afbelabe grafftälle; 
faft ått tut ttpligett i några förfantlingar tfyctta intet mera bruîaê, utan 
IjEen begrafwaé i orbiting på fprfogårbett font t fe tjt b åra 8, utan at 
ad)ta gantla gårbSrumet.

'!It i forna tiber f)år font flereftåbeé, od) ån Wara fan Ijoé gemena 
Ifopen tjen meningen, font ffnlle fprfogårbett eller tjeu få ttåmba roigpa 
mttllen beforbra något til tIfett böbaS fromma; jag må intet nämna, 
faliglfet; tfjet lårer mange weta. Dm tfetta år fommit tjer af, at 
fåberne t V[et:] Tfeft:] fåfom Jacob, Jofeph, etc. etc. påftått tt)et ått= 
teligeit tl)era8 böba troppar ffnlle föra8 til tferaé fåberS ©raf; orfafen 
tf)eit råtta gifwer D. Gerhardus, in Gen: Cap: 47: 30 od) Cap: 50: 
13; ttjet od) ganffa månge i fettare tiber giort Jafwa, fåfom Monica 
Auguftini Ptobcr; etc. etc. Ijwar om fatt läfas Meurfii Exercit: Crit: 
Part: II. Lib: II. Cap: 15. K(r)irchmanni Lib: III. de Funferibus] 
Rom[anorum] Cap: 14. (Slier år tljet qwarlefwor af tljen påfwiffa 
furbegen; ©tier af tjen blittba lfebenbcmen; tljet IemttaS t Jer I)ått; SUog 
år gemene Jopett eitfiitter uti tf>etta od) tplitt mera; Swtf åro tut tje 
många pfalnter bortlagba, Wtb tje böbaé begrafnittg.

<35raf--fFrift; fe Epitaphium.
^aFe, ^«FeE; tUåffedqaFe; lat: clarnys facerdotal: af Angl: Sax: 

haltet; fe Stiernh: Gloff: in h. v. Verelii Lex: S. S. Dikm: Ant: 
Eccl: p: 178. tit: VIII; ont SDîàffa od) Piåfjuflåber.

Hofpital; gattig=E)u8; fattig=ftufwa; af lat: Hofpitium; Sv: WarPs= 
t)us; fe Voffii Lex: Etym: in h. v. Nofocomium; gr: Noaoc, lat: 
morbus; Sv: SiuFPom; od) Kwprj, lat: pagus, vieus; Sv: bus, rum, 
ftatle, Jtumrclf t Je ftttfe ligga; ^twilfa Hofpital Ansgarius begpnte
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tyår i ©teerige Btygga låta, A. C. 850. fe Speg: Ä. p: 2, ©el. Cap: 
IV. p: 48.

^ålg; <5ôgttb; fo Fest. ijelgebag; af Sv: tjelga; t>eltg; lat: Sanc
tus, Sanctificare. lat: dies feftus; fe Speg: Gloff: p: 178. Me bagar 
belabeö iiti «Jelgbagar oety SoHnbagatv Ijtoarbagar el. arbetebagatv 
tå tywarjetyattba arbete giorbeö; SOleit tyå ^elg, <5ålgb, elr. ^ogtibebagav 
ffulle ttye giöra fin ©ubétiånft. ©tyefje pelg=bagar teoro belö (love 
Ijögttbobagar, fåfora 3ul, på)?, etc. bel§ minbte, t?alf etr Iatt=Ijelg= 
bagar; fe Loccen: Antiq: S. G. — Verel: Lex: S. S. Me ftyeffa 
feiger ell ^åtgber, oety ^elgebagar, båra itfe allenaft nantit af »Jålgon, 
font tyå ftyeffa bagar btyrfabeë; utan t [tynertyet af gamla orbet tgålgb, 
font bentärfer frib, fltllljet; lat: pax, filentium; fe Dikm: Ant: Ecclef. 
8: ftl: §: 2. pag: 70. Meflenius i ©te. Är: ffrifteer, at (Bôta Ianb 
oet) Sroea .Hanb woro tu ^elgafl Sanb t Dtorben; h: e: tt>e fribfamefta, 
bafta od) ffönefta; pwar af någre ftunaS font beta wart Sanb *5elfînge-- 
lattb; fe I: M af Glyfisvallur.

«Sali, i^alla, Sten=Ijalla; lat: lapis-, faxum. (Bvaf.-ljall, IjH=Ijall 
font lâggeê Ofwer ttje bôbaê grafwar; fe tit: II. OJîett

Stå på breb=£jållan, breba=Stenen; ttyet år, teiaê i àetytenffaty, 
gifta fig; lat: inire matrimonium; år fommit tty år af, at Srubgumen 
od) Stuben, når ttye wigbeê eller tyeïgabeê af fPreften i Ätyrfatt; fe, 23rub; 
tyafwa ftauat od) ftått, uti Upfala ©ontftyrfo, od) S. Eriks Capell1 tyå 
en breb graf=ljåll eller IjHflen fom ttyår ligger ån i bag, 43 fteg ifrån 
wåftra ftora boren tyterft i flora gången; font icfe allenaft år ttyeu ålfta 
(Stenen utan oety ttyen brebafle; tywar unber ^ru Caterina Ängel, Slrfctye]= 
biffoty Folckes ftyfter, meb twenne tyenneä föner, Johan oety Karl Er
lands ©öner begrofwoé wib åren 1296 od) 1314. ©åfont Peringf: 
uti Monum: Uller: 2: §1: Cap: 5. p: 25. oety Cap: 8: p: 78. utför= 
ligett teifar; råttanbeé i tty mål båbe Hadorph, od) Scheffer i Upf: 
Ant: p: 242; tywilfe ©tenen ttyeitna något annor!, aftagit.

pår i pelsingeftyrfortta finttaS od) mange grafftenar in [uti] Gtyorett 
tyå tywilfa Srubefolfet ftå ntebait ttye wiaë.

Dwl; 3ul=ljelg; ^itlebag; år ett teålbefaitter työgtib, font firaê til 
Gtyrifti Söbelfeö åmittelfe; Sdlen tywabait orbet, Oui, år fontniet; ttyer ont 
fiititaê åtffillige meningar, tty

©ontlige orba ttyet af Hebn Jubal, b3->,fom bemårfer iblanb 
auuat <Jovn, lat: buccina-, blåfa i fjovn, jubilare; fåfottt ttyet glabel. 
fïebbe tyå pebreerttaö ^ubel-år; Hlang=àv; Lev: 25: 10. gaft ätt tuånga 
meningar ftttttaê wara ont ttyetta; fe Sigonfii] de Rfepublica] Hfebræo- 
rum] lib: 3. Cap: 1. Cunfæi] de Rfepubl.] Hfebræor.] lib: 1: Cap:

GIysisvaUur II. g
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2. Fuller: Mifcel: lib: 4: Cap: 8. Pfeif[feri] Dub[ia] Vexfata] Cent: 
2. loc: 14. Martini Lex: Philolog: in h. v., Dieter: Ant: V. T. 
p: 2: Bochart: Hieroz: lib: 2: Cap: 43. Lundii Sanct: Jud: lib: 
5: Cap: 32. Varen: Difput: de Jub: §: 20. 21. oct) många fleras. 
ÔWtIlet äftoett fïebt i forna tjber, pa alla Sut-- et. Subelbagarne, t)är uti 
©»erige; ©om % mång uprefte öpornett på Dhmftafioarne utmårla, til 
tt)es 20 bag Sul font, tå Knut tneb et opftält Ijorn liort SuIen ut; fe 
Atl: Rudb:

©omltge taga tljet af Græc: ''IsXaç, lat: hymnus, Sv: Sång, 
glåbie; font lontmer öf toe teufe meb ©lo: OH, Dota; glamma i gebt tag; 
fe Verel: lex: in h: v. od) Not: til Herv: Sag: Cap: 4. £)d) et meb 
tljet anförbn Ottbeleoar flinga, blåfa i fportt.

©omlige nämna fl)et af lat: odj af Julio, tEien Romerfla Äepfarefit] 
til Ipoilfens äreminne tlje mena tfenna epögtibeit firaé; fe . . .

Dlnbre tpba ttiet af Sooen|ïan, boel fontlige af 
1: Dot; Oui; OHa, Ooola, Sorla; brida; glamma; pläga Ipoat 

anbrom meb fräfeliga rättar; frögbas od; gläbiaé; etc: ©åfont tilförenbe 
förmält är toib Heb: Jobell od) Gr: orbet "Islaç; fe loåra Antiqv: 
fåfom . ..

2: (§iut; lat: rota; af Sv: ^,tuålfxoa; gå omlring; tl)erföre at året 
går omlring font et ^tul; efter gami. Calend: atqve in fe fua per 
veftigia volvitur annus; emebatt tt)e gamlaé Othd)ögtib begpnteé i 
0ol--(laoboaFet, Sol bwålfntttgen, b. 13 Decemb: @e Atlant: Rudb:

■jpwilfet alt fatt loät biläggaé, när man marier få loäl tiben fielf= 
loan; font fpuab font fler uti ttbeu. -Ipuru tl)e ätt i bag öf[toe]r alt jula 
meb <§tttbltu6, på nattena näft för 3ul=bagett, äfioeit od) ftrajr efter Dlhb= 
nattena, uti Äprlorna; Ipoareft jämtoäl efter reformations tiben follet 
firat 2m (Dttefångao, eller Tjbegåobeo förr -jpögmäfjait, in til året 1528; 
tljet är allom luttnigt; ©åfont od) t) af t åtfltllige Othe--IeFao uti SuI= 
palmen fjemrna uti fptfett; etc: läfeé toiblöftel. tljer ont Atl: Rudb:

IRalF, gr: Kvhl-. lat: Calix. Germ: IRetdp Ang: cup. Sv: Fopp, 
Fupp, bågaoe. brûlas at fmfioa lojit uti, loib -fp. Diattioarben. ppölloö 
uti ftor loörbnab i fpåfwebömet, tå tlje loigbeé, od) fatteé på loigba 
Xltaoe=Sten; fe Xltao. betäfte meb 2*alF--Flåbe, FalF--tåcFe.

[Supplementum] §1 8. IRalF. Saft äit Beda, lib: IL de L. S. fä= 
ger fig Ijafioa fett, uti Serufalem, tljen lallen font grälfaren Christus 
brufabe när l)an inftidjtabe Diattioarben, at f)an loar af @ulb, få brpg 
font måttet Sextarius i Sranlrife; tfet äfioeit Baronius införer, H. E. 
ad Ann: XXXIV. Salmeron Tom: IX. Com: in N. T. Tract: 
X; förmäler tfjen famine »ara förb ifrån Ganaité Saitbe tit Valentiam; 
©å är ifptta ibel ofaning; fywillet Cafaubonus »itnar in Exercit: II:
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N:L III. '))iait wet et) förwifw l)uru tljen Äalfett Iiabe warit; f!rtf[we]r 
Luc: Brugenf: in Cap: 26: Matth: 55od Ijflt matt tljet af Jpiftorierne, 
at wtb börjatt af N. T. od) febermera längre fram, wore fåbana fattar 
af (Blae, åfwen af tvä. Tertulianus witnar at flje wore af glab; Se- 
culo III. Platina ff'rifwer tIjet Rfomerfke] DHffopen Zephorynus 
begpttte A. C. 207; flipabe od) ntritabe glabfalfar. Baronius framförer 
od) om fåbana, od) ffrifmer tljet tt)e woro tilflnnanbe nti Italien od) 
ftranfrtfe; A. C. 329. od) 362. f)War wtb l)ar tl)et timat, at Mar- 
cioniterne efter ftamfabrenö lift, Iiabe förffaffat fåban glab, fotn giorbe 
winet, Ijfa fotn tl)et l)abe warit bara blob, tit färgen, -jpwilfet Epiphan: 
Hæref: 34: od) införer. 2)od) blefwo fdbane ©laéfalfar, äfwen tlje af 
trä, albeleé förbnbne i åtffiHige SRöten; Seculo X. od) i ftätlet brufa= 
beb Silfwerfalfar förgt)Ite, eller od) af @utb, utfmpdabe meb bärbara 
ftenar; SRen ingalunba af mäfjing eller gemen toppar, at ide af drgan 
Wjnet måtte ffämntab; fåfom J. Ad: Ofiander ffrifwer uti Theol: Cafual: 
Part: IV. Cap: . . p: m: 491. Siaganbeb bprbarjjeten tå måft öfwerljan= 
bena, när ttie ^3åftniffaé transfubftantiatio infom, tå od) på mång ftåfle, 
Secul: XI. od) XII. winet genom pipor oef) rör ffulle bridab od) fugab, 
på tl)ct ingen broppe fpillas må; t)war af jag menar ttie i forna tjber 
Ijdr öfwer alt brufeliga sDjpfannor od) Djpftopen i fprforne tagit anleb= 
ning at giörab; Iiwilfe an i bag mångftdbeb i behåll finttab wara. åpuru 
tlje gamle Äalfar f)år t lanbet f)afwa warit giorbe; meb Wtbare SRun= 
ftpdeit eller ffålar an fom biupare, meb Jpanbtag af ena fupo mit på, 
merenbelb meb bofftåfwerne '2?. f£. ©. U. ©. mårfter; fotterna
utfirabe, meb aUf maria graciofa; etc: tf)et wifnr fig än i några 
fprfor.

Rappa, Råpa, lat: Cappanum, pallium, toga. Hifp: Capa. 
£bor--fåpa, THfïopsTappa; fe tit: VIII. måfjeflåöer, II: §: 2; Jpuru 
tl)en giorbeb, od) bprt föpteb, för 8780. IRb. ïTïunfTappa, veftimen- 
tum Monachale; caparo, caputium; Spegel: Gloff: p: 211.— Meur- 
fii Gloff: Gr: Barb: Voffii lex: Etym:

Rar, Råri, Råril; Heb: niD Sv: Rara, fåra, farfroa, ffåra, 
ffåra, Lat: fodere, effodere. Heb: ->b5 Sv: fåril. lat: Vas, dolium 
amplum; fe Lex: Heb: Stockii. Joh: Nicol: Lex: Harm: p: 384. 
Voffii Etym: lat: Söeittärfer aHeIiattba inftrument, Ijwilfa i forna tiber 
flera woro, fåfom Tbriptinnfar elt SmorjeTar; tt) 11) et gr: orb: chrisma 
betpber fmörja. iDopeloe-far; 5untTar; (DtjoTar; Rofelfe far; 
Saltfar; Stenfar; Wattufar; od) flere ^elgehotna far, fom ide alle= 
naft wore foftel. ocf) bprbara; utan od) i ftörfta wörbttittg t>ålbtta; fe 
Dikm: Antiq: 9: fl: p: 175. orbet Font, funt, föreftjaenbe].
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ElåcEa; Germ: (5locE. Dan: 1ElocEe. Gall: Cloche. Angl: doch. 
lat: Cloca, Campana. Slntingen erbet Campanal Iemmer af Gr: 
Kanavrj. 611er af Campania en ort i Italien; äfteen fern Nola, fern 
bemärler ena liten ElåcEa, af ©taten Nola i bemalte Campania; ©elfem 
Walafridus Strabo leiblëftigt ffrtf[tee]I lib: de Div: Off: Cap: V. @1= 
1er af faut nam[n], Campanius, fern förft !!defer gierte; fe Hieron: 
Magius de Tintinabul: Cap: I: pag: 9. 611er af SBtffepett Paulin: 
Nolanus, fern Iefte t Hieronom: titer; 6fler af fpäfteett Sabinianus; 
fe Baron: Annal: ad ann: 614. Sifer ent fittitaê dtffilliga meningar. 
SKen erbet ElacEa feitet teara af ElacEa; flå at tfet giftuer Hnt ifrå 
fig; lat: crepitare; fonuni edere. Speg: Gloff: p: 120. ElacE/ Etang, 
Elinga; etc. äfteett fem Eläpp, Eläppa, Eläpning, Elämta, Elämtning, 
ElucEu=Elapiv, af Elappa, bulta, jlå; lat: pull'are. fe Dikm: Antiq: 
Ecclef: 7: fl: p: 64. Ppar af näntnet

------ EläcEave, lat: Ædituus. ElåcEfiapet, lat: campanile; ElacE=
firâng. .punt Älåcfornc bëptet; Ppurtt met tfern ringtet, flätn tatet, ect) 
float Ilacfftaplarua angå; fe tit: IV: em EtacEov.

Elätev, Etätnat; Elata fig; Gr: Khniha. Ang: Clad, Clothe; 
lat: vettis-, Gal: nettement. Sifefa leere i forna titer ganffa många, 
jag nämner får tfe befantefta, fåfent

------ 2lltave=Elätev, antipendia. Slttave= bolflev= Eutta, etc. etc.
------ Eelätedäcfeljer; operimenta.
------ EtjEops Elätev; fe tit: VIII. PHaftuElätev af mang flag.
— — Evagev, baldachin el. bolt=täcEen; fe Dikm: Antiq: Ecclef: 

p: 174.
------ Eavna=Elätev elr- (CfvifimngaFlätev.
------ Evut=Elatev, EvutqEvut, mångfattba.
------ (Cvangav;
------ (Cfvifhiinga Elätev; fe (Cfviflna.
------ (Cfov=Eapov, fe Eappa.
------ IDopetfe= el. (Cfviftmnga Elätev; fe Dop.
------ Siegelt, el1, ©arnet; et fingt flåbebrägt; fe Dikm: Ant:

Eccl: p: 180.
------ SovEtäten, fem sJlrefterne fångte fër fig när tfe tëpte.
------ ^antlin; ^anttuEav; ^antEläte.
------ <6ufveutlin, ^ufveutbonat af litttte.
------ ^aEe, ^aEel; fe tit: VIII: PHäfuElätev.
------ Evage; Evut=Evage; EvusEvage, PväflEvage;
------ £.tfiov, fatta i Ierftcjt ëfteer falfen; fe Dikm: Ant: Eccl:

p: 178.
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— -— PHåf uFlåber, fe tit: VIII. rnång flag. PHåf u=fat.
------ Happ, Enapp, font Ijängbe 6aE på Sljorfåporne.
-------Pell; 23rub=pell; FyrFopell; Ijfpell el. EBårfläben.
------ prefla=Flåber; fe sDIaffuflaber; tit: VIII. Bazii In: Eccl:

HifE: Lib: 3. cap. 9. p. 376.
------ Stol; lat: Stola; Diåfufläbuab.
—•— Strömningar, Eruferingar af (Pull ocb ©ilfmer; EBråfer fom 

Ijängbe på EBrubfErubar, DiäfjeljaEar; etc. fe Dikm: Ant: Eccl: p: 176.
------ Såret, PHåfu=fårcF; PHafte (Fiorta; fe tit: VIII. om PHajjeFt.
------ XåcFelfer, åtffUlig flag; fåfom Stltare= 23elåte= FalF= IjF=

täcfelfer.
Korf; Kryf; lat: Crux. Germ: Krettrc. Gall: Croix. Ang: 

Croffe. Ital. Croce, är af månglfanba flag, jäntmäl i anfeenbe til Sig
naturen eller fielfma utmärfanbet; fe Doct: Celfii tab: in Act: Lit: 
Upf: A: 1727: £>d) Ijafma marit BruEelig oct> mp fet gängfa i forna 
fiber, i fpnerljet af flje Ef)åfmifEä, oct) än äro, Ijoé gemena ijopett, loib alla 
tilfällen; fåfom Fotjj öfmer alla börar, portar, grinbar; etc. fe Dietferici] 
Ant: Bibi: pag: 271. Korjj på Sreaturen, båbe fram= od) baf=til. 
Korjj uti od) öf[me]r alt foin giôreê, @mör, oft, bröb, gröt, etc. Korjj 
i gråt! är ätt et orbfpråf l)är i laubet. Korjj på Eprfogårbar toib alla 
graftoar; fe tit: III. — Korjj oftoait på alla fprfor; Ijmar af ån Ijår 
orbfpråfet Ipber: at Forfet måfle (tå rått på FprFan. Korjj, ftörre 
od) minbre, af måugi)unba flag, in uti Äprforna, fiituaö alleftäbeé; Iyoar 
iblaub Chril'ti Crucifix altib är; Korjj fatteé mib alla Äprfobörar, 
på t|et folfet mib Sn= od) llt=gåitgeit, måtte buga ocl) niga för forfet; 
meb fingrarne Eorfa fig fielftoa; flå el. giöra Eorft för fig; fe Speg: Ä.
f). 2 bet. 3: Cap: p: 35. ScEe lättgefeban när jag mar i EBabftufma
meb annat folE, fabe ena Diober til fin unga Son fom utgicf: gtor Forft 
får tig; Där pilten Eom i b örena fabe fan: Korjj, Forf ! görutan 
alt annat forfjanbe, fom upräfnat är uti et mit märcf, om t be påfunfFas 
ån får roaranbe groarlefroor. £>m nu att tljefa Öänbeliga Korfanbe 
är upfommit af pubarna i Samla Teftam: fåfom Dietericus, Ant: 
Ecclef: p: 129. 271. ocl) flere, mib Ijanbena gifma; Slier af Thors 
bamaren; om IjmilEeu fan Icifao Peringfchölds Not: ad Vit: Theod: 
p: 582. Ulleråk: Mining: 2: fl: 45. p: 339. Heims kr: Cap: 18. 
fol. 145. Atlant: Rudb: Tom: I. pag: 141. Tom: II. pag: 661. 
Tom: III. p: 70. 295. Sller af (0)rifH Korf ; fe Act: Lit: Sv: Ann:
1727. Trim: 1. pag: 238, etc. Slier af tljet Korf, font Keyfar
Conft: Magnus fåg i fnmeten, l)mar utaf f)an bemefteå at blifma Sljri=
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ften; Såfom alle Hiftorici berätta; Stjet må anbre fäja jom bättre 
Iunffap t)är om äga; ©len tt)et är lumiigt af gamla tibeböder, at Borjj= 
mSfebagav t)ötloé l)är 2st om året, fafom ftora .jpögtiber; fl) ett förra 
firabeé d. 3: Maji; od) IaKabeb Inventio S. Crucis, el. Borjj upftnelfe 
IDag; tljerföre at Constant: Magni ©lober Helena, på tt)en bagen, 200 
år, efter Chrifti Äorbfäftanbe; upfumtit tljet Srä uti Jerusalem; tå tt)e ide 
aflenaft tfien bagen, utan mäft Ijela mefona igenom Ijaft mpdet äfmen= 
tpr meb Bovjj=bSranbe t'ving SFrav oct> »Bugar; fallit fånger, fåfom ©åf= 
mifla Iitanie=Soder fångertta utfätta; äfwen mät Dikman en latinifl: 
uti Antiq: Ecclef: p: 125. Sljen feitare Borft=HTSfe bagen d: 14 
Sept: font IaKabeb Exaltatio Crucis el. Borjj=upt)éjelfe; tå odj Latin- 
iffa (Sånger od) mpfet annat äfmentpr meb Äorfet är föröfmabt. je 
Prof: Math: E. Burman odj flere, font ffrifmit tjafma om alla bagare 
namn öfmer t>ela året.

Brona, lat: Corona. Germ: Brolm. Dan: Bvone. Angl: Crown. 
Gall: Couronne, mar på åtffitlig fätt giorb; fe Carol: Pafchal: de 
Coron: -— få mät

— — 23vub=Fvonor, Bepfave= Bungo Fronov; etc. uti Stockh: 
Calend: för 1729. äro afmålabe 23 flag, meb berättelfe, at Janus Ijabe 
förft Ärottor upfunnit. Såfom od)

------ ILiuo=Fronov, lat: Candelabr: anten meb flera eller minbre
Siubpipor; Såfom än i bag fittiteb; äfmen et flag font t forna tiber Ial= 
labeb Bogf; lat: Eeqvies; runbt omlring meb Siufapipor fatte; fe 
Dikm: Antiq: Ecclef: 9: fl: p: 172.

[Supplementum] §: 9. Kyrie, är et ©refifft orb, in Vocat: Cafu; 
fom bemärler ^evve; Ijmitfet är tagit anten af Davids ©falm, 51; 2. 
eller rättare af Matt: 15: 22; sXeijodv ye Kvqis. fe Calvör: Rfituale] 
Ejcclesiasticum] Part: I: p: 464. ocb |ar marit ifrån långliga tiber i 
bruf, at fiungab mib början af ©ubbtiänften; förft af Ijela förfamlingen; 
men febermera i Gregorii IL tjb, enbaft af ©räfterna odj Choralisterne; 
odj tljet på åtflilligt fätt, efter tt)e Noter font Gvido Aretinus förft 
upfatt, SecuIo XI; ut, re, mi, fa, fol, la, fi, ut, i anlebning af tljen 
latiniffa fången på Joh: ©öparenb bag; emebait t)an lallabeö: Vox Cla- 
mantis; fåfom G. Pafchius ffrif[me]r; fången Ipbbe fålebeb:

Ut qveant laxis REfonare fibris,
Mira baptistæ FAmuli tuorum 
SOLve polluti LAbii reatum 

Sancte Johannes.
maranbeb än funigt, od) mpdet brufeligit, at fiunga anortebeb om Sön= 
bagarne, anortebeb om Suljt, ©åff odj ©ingeé=^)ögtiberne efter tlje långa 
Sol la od) Si la, font ©lunfarne brufabe, braganbe ut ftafmelferne ^ev=
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o cl) ve, vit tt)e nu i tljefje bagar fpnaé wilja igenftoppa öronen; tfoerföre 
åro ide allenaft tfjefje Noters tioner af Ut, re, mi, etc: ogillabe, od) 
t ftållet A. H. C. D. etc. urtagna; utan od) tfyette Kyrie fallait brutet, 
på Sanbébpgben; förutan fljet Kyrie Eleefon font lafes od) fiungeê wib 
början af Litanien; fe Tit: IX. Litan: Suppl: §: 11.

Kyrfa; Gr: Kvqiaxr;. Germ: Kivcpe. Angl: Church, lat: temp- 
lum; Sv: tDempel. Dlnttngen orbet Kyrfa, år Kvqiaxrj ’ExxÅeaia, 
lat: EccleCia f. coetus Domini, Serrans ^^vfamting; $olt font be= 
tanna Chriftum; Såfom fffet ofta tag'eê t många ffrifter; CSUer år ttjet 
Kvqtoixia, Dei domus, ijevvane elt (BuPo »Jus; (Slier Krjqvxsiov, 
locus prœdicationis, .Konefnts; tan mara Ijfa, tl) fljet gtör et; fe 
Loccen: Ant: Cap: VI. p. . . . Benzel: Hift: Eccl: Sec: I. p: m: . . . 
Spegel: Gloff: S. G. p: 247. Od) tör l)ånba fangoblifare ån %raë 
mening, fom orbet ICyrfa taga af latin: Circo, Circulo; Sv: Cirfel, 
King, KunPel; tljerföre at folfet ftålte ftg t ring, od) runbt omfring 
ffjem fom t)abe något at tala til fl)em. fe Dikm: Ant: Ecclef: p: 17. 
Tit: I: om Kyvfov i gemen, §: 5. Ulje gamle fallabe Äprfo, Alh, 
Hall, Ileal, Hargur, Skior, Skur. fe Verel: Lex: S. S. od) Not: 
ad Herv: S. tl) Kyvfa betpbbe tå Stvypa, fvyfta någon till PoPs; 
lat: Ctrangulare; Verel: Lex: p: 149. af tfetta orbet Äprfa år

------ KyvfobevPe, EccleIice PaCtor. Kyvfoljerve, Dominus;
Som boet ftriber emot (Subs orb: Jerem: 6: 30. 31. I: Pet: 5: 3. fe 
Suppl: Tit: IX. § [16] Pastor.

------ Kyvfo=23ot, pveflbot; fe Tit: VI.
------ Kyvfo=Pov. =port el. Steglufa, fe Tit: III. §: 4.
------ KyvfogårP. — fe tit: III: §: 4.
------ Kyvfopårbårge, fe tit: V.
------Kyvfomafa, fe tit: VIII. §: 3.

Kyvfo=jïvuP. fe StKdpetlcxber.
Kyvfoxvacftare; --tråvPet =Pvottev =PHan; fyvfo=t»arjanPe;

fe Dikm: Ant: Ecclef: 5: ft: p: 48, etc.
------ Kyvfoxoall.
llefnian; lat: Laid; fe Cldrf.

Dan: Lig. Germ: £eidr>e. lat: cadaver; corpus mortuum. 
Somlige ti)ba orbet af £jf; lljfa; lat: Simile; tl) erf öre at höben giör 
alla Ijfa; fe Dikm: Antiqv: Ecclef: 7: fl. p: 58; Ipoareft af Boethii 
verfer, lib: 3: infôreê loafra lat: verfer. .pioilfet af pebitifïe Sfrif= 
ware årtännes. Dlnbre påftå tpet, at Ijf; Ietf; leite, lefamen, är fött, 
lat: Caro; fe Stiernh: Gloff: S. G. p: 107. Up fom SCKeniffan beftår 
af 2nJ beïar, Siål od) fvopp elr- fött; igenom böben går Stålen tjt
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fy o it eminerl. mara fïal. SJien Froppcn elï IeFatnen lâggeê i j orten e; 
fôrtfyenfïul marbefr] tfyen böte belen Froppen ell Sefnmen fnflnb HjF. 
Speg: Gloff: p: 264. Dikm: Ant; Ecclef: p: 59. .£)är ntaf namnes

------HjFbår; lat: feretrum; te bår.
------IjFfarb, IjF-proceff; ^orbefârb; 23egattgelfe; lat: Exfc-

qvice; Speg: Gl : 264.
------ HjF=Fifla, lat: loculus, egtelf: ^ârbejlâbe. fe Suppl: Tit:

IX: §: 10.
------HjF=ftot; lat: donarium facerdotibus tribuendum; Speg:

Gl: p: 265.
------HjF=|lålle, grafflålle, lågevflalle, lagevflab; Ang: Sax:

legerftowa; fe tit: III; ont FyrFogårbar. Suppl: Tit: III. §: 5. 6.
[Supplementum] §: 10. HjF, HjF=Ftjla, etc. Slt tfye bôbaê froppar 

nro fornne til jorb, fymar af mi aile tagne äro; tfyet âr utförl. berättat, 
Tit: III. §: 5. äfmen Tit: IX: (5raf, Suppl: §: 7. OOfen om tutb bör= 
jan tfye böbaé Warnen är lagte uti tfye få foliate HjF=Ftflor; tfyet är 
intet troligit. SOfan mil nu intet tala om tfye tjber när fropparne up= 
bränteS, ocfy affan IateS i frufor at nebgrafmaô; fyiuar om luåre Anti- 
q var ier nog ffrifiua; Scfe fyeller toil jag fy är något införa om SDfter= 
läntingarS fätt, font fyate fina grafiuar utfyuggne i fpällebärg, ocfy tfyer 
få giorta, at runtt om mit fjtorna af ftora rnmet, moro fmå rum, åt 
fyluarje tjf utgrafmen, 6. 8. 10. 12; fymar om Cafaubonus in Exerc: 
XVI. Num: XCVIII. XCIX. CXXIL etc. ffrifmer, ocfy månge flere 
öpmilfe fyär i Santet intet finttaé; tocf Ijfmäl på några ftällen, ftora 
grotter ocfy fyåfyt i bärgen; v. g, i Salaflen i Siogftat Socfyn, fymareft graf= 
ftätlet mar för tfyem fom ltämitaé på Malstad Siunften i farnrna ©ocftt. 
Oobårge Fållaren i bemätte ©ocftt mit fprfatt; ©tor Gunbiörns graf 
i äpofmebal ©ocfit; etc. utan entaft om HjF=Ftflor; fymar mit entaft af 
många tfyet är at berätta, fyuru i forna tjter inga fåtana fiftor äro bru= 
fate, utan attenaft är tfyen töte fropeit lagt på et träte, met fmepebuf 
eller Safan öfmerbragen, öfmerbunten met 2 bant, eller Sinter; tfyet 
förra up unter armante ocfy orienta; tfyet antra öfmer fnäna; ocfy fåleteé 
neterlagter i grafmetta; tå tfyen fått; font fägnen Ip b er, en mull ffofmel 
i mutten. Sfyenna feten fyar fyär i lautet marit länge i bruf; tp af 
et Mff: af året 1632, fyar jag funnit tfyet Äprfofyerben i Norbo, gamle 
ep. Vilhelm Grubb, fyar förmanat fina åfyörare at aflägga tfyen gamla 
febmanau, ocfy giöra Ijf=Kftor åt fina tota. äpmarföre mar ocfy i forna 
tjter almänt bruf, at fyafma öfmer Ijfet på ©arena, tfyen få nämte 
frantfen eller Sianfet, fymar öfmer ©årfläbet låg; font tfyet än mångftä= 
teé bntfae; men efter fyanbena bortläggeö, fetan låcfen alt fyögre ocfy



121

Ifögre beginnet giörag til Ijf=Iiftome; Iftmlfe i mit Bantnmimte rcitt lag 
moro.

SSJlan tjar mal af .pijtorierite, littvu tl)e Ggpptier cd) Öfterläitbingar 
brufabe IBalfamera % böba fropartta, od) lägga fjfetn uti fitta gvafmav; 
mett fyabe tfye ittga gvafmav, tabeg tfte i mifja fiftor etler avfar, font fe= 
bermera rätt up å änba ftälteg mib mäggevna |enta i fufen, fäfom Diodor: 
Siculus berättar lib: IL Cap: V. S)ocf om fåbant l)ar man ingen 
nnberrätteflfe] Ijär i lanbet; faft ätt någre meta fäja ttjet ©al. ,p. S. 
W[atz’] lefamen uti Solbnäg ft)rfo, ffal ätt i bag ligga befallen, Ijfa 
fom l)ait ttebcrlabeg, är 1692; tt>en jag intet fett Ifafmer.

Litania, af gr: faiaveta, fupplicatio; obmitif bon; Svedb: 
Schibb. Cap: 15. p: 234. £)m Ansgario läfeg, Cap: 30: §. 34. at 
Itan ptägabe läfa Letanias, fom !aKabeg å maart mat)I, »5<llgl;>a PTCdn= 
nena. fe Diet: 111: N. T. p: 220, in ôérjaiç. Martini Lex: Philol: 
Thom: Saillius Jefuit: de Litan: p: 531.

[Suppiementumj §: 11. Litania är et orb font babe i tffen ©refiffa, 
font uti tlten Latiniffa förfantlingen ocl) febermera uti tnåttga flera fprfor, 
länge Ifar marit, cd) ätt är i bruf. ©omlige taga flfetta orbet af lur) 
lat: precatio; fauxvéveiv, lat: Supplicare; etc. fäfotn Ifidorus ffrif= 
met- lib: VI: Cap: ult: in Gloff: Philox: Slttbre fäja tl)et fomma af 
litare, eller od) lutare, af lucre, font bemärfer Sacra perfolvere; litare 
sacra, Sv: gtöra ©ubi befyageliga offer od) bötter; fäfom Feftus, G. 
Joh: Voffius od) flere; ©ä fittttag od) tlfe fom efter ffte Barbarers 
fätt ttämna Letania, od) tagat af Letum, Sv: JDob; mettattbe tt>et 
Letania i. litania ffal toara precatio pro mortuis, Sv: ©tälamäjja. 
.puru litania ffiljeg ifrä Uturgia fl)et mifar Voffius od) flere Lexi- 
cographi; font allom futtigt är. Stu för tjbeit är tlfetta allmänna 
Sönefättet befaitt od) infört at almänel. bntfag uti görfamlingartta; 
Slten när tt)en albraförft npfottt, tt>et är nog omift at fäja; bocf far matt 
igen tpet, at uti tlfe SEJtöten font blefmo fall ne A. C. 440; 512; etc. 
talabeg om fäbatta Litanier; fmitfa tl)e ttttge Scholæ sPiltar i fpnerlfet 
fungit Ifabe; fäfom ätt 1)06 of tilgär pä Söne ©öttbageu; af tt>en orfa= 
fett at fåbane barng; mittbre fpttbige ätt tfe gamle; bönefäng ffulle täc= 
fare mara (Subi; Ufa font ffebbe l)Og Niniviterne; Jon: sProp 4: 11. 
maranbe i forna tiber 2: flagg litanier; ttäml.

A: »Ena Äortare, font fatlabeg Triduana, Ifmilfen Stffopett i Vien 
Mamertus Claudianus fäjeg bafma famanfatt A. C. 446, men

B. tlfen Längre Litanien, font fallabeê Septiformis, Ifmilfett 
Gregorius Magnus Siffopen i Rom, A. C. 591. Ifar upftält, ut t) rf et 
miblöftig; fmarföre famanbrog ffjett famma D. Luther od) förbättrabe,
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rent: Petri, på wart Sungomål, efter fin goba Sårofaber D. Luther; 
tywilfeit uti tt)e§a fettare tjber änbrab är i få måtto, at nipcfet år till= 
lagt, foin uti tf)e förra Litanier intet finneb wara infört; tljet wåra 
Äprfo SBorfer utwifa !unna. Ltt allenaft år f)är wib ått at berätta, 
nåmf. at början af ttjetta Tönefåttet font få Ipber: Kyrie Eleefon 
etc. fe Suppl: Tit: IX. §: 9. Kyrie; Ifafmer Warit utfagt od) utfuugit, 
i förra tiber åtffilligt; v. g. Kyri-eleifon; Kyrieleis; Kyrieleifare, 
etc. af t i) en orfafen, at ©refernaê H. et. tj. år belb utfört för E; belb 
Æ eller Ä; beté Ei et. Äi; t)War om fatt tåfas Reinhardi Hiftor: 
Ling: Græc: p: m: 36. Voffii Gram: Gr: oct) attbre ftere.

Liue; Græc: Xvxy. lat: lux; lumen; Dan: tye; Germ: et Holt: 
licf)t. fe Ulph: et Stiernh: in liuhath; Sv: Lyfa, liufa; etc. fe Voff: 
Etym: lex: in h. v. Trufabeb i forna tjber mångtjanba Litte; fåfom 
Alleluja=Iiue; Sruba=Imo; CtnlebfIo=Ime; SyrPegangefme; offerlitte; 
wigfteliue; etc. fe Laurent Petr: ÖL — Dikm: Ant: Ecclef: 9: 
ft. p: 172. åpåt af år

------Liuearm; Ltue=IlaPe, etc. lat: candelabrum; fe lex: lat:
Voffii; C. du PVefn:

------ Littemåjia, Synbtlmåjja, c&roinöelntåjja, etc. lat: Cande-
larum feftum. h: e[st] Purificatio. 51 f ff)e mång Hue, font icte attenaft 
på ftjen bagett, nåml. d. 2: Feb: brnttno; utan oct) tljerföre, at på ff>en 
bagett fïutte att tl)e anbra Hub, font öfwer Ifela året fïulte bruiné, wib 
alt tilfåtle, ftôrre oct) minbre, wib .fietgonenb belåten, ©îartprerë grifter, 
etc. etc. inwigaë; fe Olai Petri Lfirönif: Loccen: Ant: Sv: Got: = = 
Dikmans Ant: Ecclef: p: 98. ^wilfa Stub faites på wif;a tiber uti SlecP= 
Pronot; Slåehållare; Liuearmar; LiueftaPar; Liufaftânger; Ltttept= 
por; =PIatar =Pannor; =SttcPor; wijra fiai bårabe genom t>ånberne på 
Selåten; uti Porf;; etc. etc. åpwilfa af Latinerne beté nåmttab Cicen- 
deles, Canthara, Delphini, etc. fe Lexica ganfla många; Antiqv: 
Ecclef: oct)

[Suppiementum] §: 12. Litte, ©lan må irfe få cm liué uptaga, 
at tf)e jpåfwiffab oct) fåwiffaé Siub od) mipruf, t)ar warit för råtta Tru= 
fet; tp at Sinb åro reban brufab t Apostlarnas bagar, tl)et år funigt, 
af Apofp ©tänt: 20: Cap: 8: v. för tf)eu orfafen, at font förfamlingeu 
unber % fwåra förfötjelfer måfte Ifålla fig in om h)d)tabe börar oct) 
ntörf rum; få måfte nöbwånbigt fåban Iiub brufab; IfwiIfeu olägenhet 
warabe til Äepfar Constant: Magni ïliegemente. ©ocf blefwo oct) feber= 
mera Siub brufab, når tt)e Lfwiftne t)öllo fina Vigilias, eller förberebelfer 
til ©ubbtiånften om nåtterne od) cDttorne; f>war af wåra (Pttefånger



ätt bäva namnet; fem Eufebius cd) berättar in Vit: Co nil: Magn: 
lib: IV. C: 22. Sebermera tänbeb od) Stub up om Kara tnibbagen, 
tt)er itteb at Betedna t£>et ttpgågna Evangelii Stufet; eller at toi)a 
tt)eu frihet at giora ©ubbtiänften om liufa bageu; od) intet mera om 
nätterna eller uti inert rum. Tertulianus menar tfjet af Pjebitingoinen 
fåban feb är upfomen; tfperfore ogitlabe tian tiufen; Nazianfenus A. C. 
350, giorbe od) t£)et fauta; Odfett Påfmett Gregorius Magnus påBiubit 
tlfet Siub äntel. Brufab ffttlle; od) f)anb efterträbare Sabinianus labe än 
mera til, ttäml. at Sinb ffttlle brinna natt od) bag; fåfotn Platina Be= 
rättar, äftoett Polydorus Virgilius. fp är t)ob o§ är tut tt)et tnpdna 
SiubBrufet; font tilförenbe upräfnat är, utur Brufet fotnet; allenaft egtiul= 
S[i]ttfen om Sttlbagett pä Sanbet; Ipmar af gemene f)opett än Behålla 
många föfärfelfer od) fåfänga ittBilttittgar; v. g. Om fPräfternab Ijf 
eller böb; toafra eller mulne Slnbetjber; gob eller ottb år; etc. etc. äftoen 
af tt)e Hufen, font Brinna l)ob ntåttga Ipema i laufen öftrer Ipela Sule= 
natten. Sag Ipctr od) än Ipob en bet funnit i Bruf mara, at när Kräften 
fotttmer in Ipos fin åtpörare, få fätteb ftrar Brittnattbe Hub på Borbet, om 
ti)et än more mit i flarefta folffettet; bod' ide tut font för 40 cl. 50 år 
feban, tå 2. el. 3. Iiub upfatteb; äfmett mäl när trolofningar ffebbe.

Jlaftarer fe ©fulla.
[Suppl ementum] §: 13. Manuale, fe Pfalmr Suppl: Tit: IX: §: 

20: <§anb=bof; af lat: erbet manus; l)mar af flera orb, v. g. Manu
brium; Manipulas; Manica; etc. äro tagen; sIIiett tut Brttfab för 
sPfalm= od) bötte Söder; al: Enchiridia.

Monstrans, (par marit et bprbart färil af ©ilfmer, at Ijafma obla
ter eller bröb uti; obdat-ll|î; fe 2tfï. Dikm: Ant: Eccl: p: 176.

PTtafiar tT7åf;e=flåbev; fe Tit: VIII.
Ilappr elr- fttapp på GBorfaporne; fe Tlpor.
Oblat, Oblet, Oflet, af lat: oblatus feil: punis; Sv: framburit 

23rob; (Dffer; fe Fechtius de Orig: Miff:
[Supplementum] §: 14. Oblat' = = tlpepa Oblater, etpurumäl tlpe 

mib Borjon togob af tfpet Bröb font algement Brufabeb, ftprat eller ofprat; 
få Berätta Ijfmäl Annalistse tljet pafmett Alexander, I; A. C. 109, 
efter Panvinii rädnittg; men efter Baronii, 121; marit tt)en förfte font 
Befalt at tljet ounbmifel. Borbe mara Ofprat. ©od ogillar Dorfcheus 
ttjetta föregifmanbet; maranbeb Befant af Centur: Magdeburg: od) Ofi- 
and: Äprf: Jpift: Ijnru tlpet Begpnteb Secul: XI; od) fpurtt ttper om mar 
länge en tmiftigtpet emellan tt)e Constantinop: = od) Romerffa förfant= 
lingen; ©od Ijar tt>et f)är Ijob of) i långa tiber tilBafa, marit båbe 
Ofprat od) Ogäftt.



Sormen angàettbeê, tbev om t)ar ocf) Umrit länge difputerat, af 
otjaf at mange bafioa tagit ©ref: orbet çTQoyyvXosiârjç för Lat: rotun- 
dus, Sv: Xunbt bröb; fomlige för 2lflångt; foml. för bogt, fåfom Simpe= 
el. Lulte=Lrcb; Lat: Corona; etc: ©ocf at tlfefja oblater mib början 
l)afma warft bruten ftpcfen eller betar af ftora bröbfafor; tf)et är ofelbart 
at weta; eller ocf) jïuren meb fntfmar, fom i fl)ett Latin: förfamlingen 
fallabeö Lanceolw, facrce; fåfom Tarnovius berättar, lib: II: de Min: 
Eccl: Gap: 31. p: m: 1097; fjwtlfen fttjf, jag ocf) en gång fåg, uti tfieit 
i förenämba SitgIa fprfo; Tit: IL Suppl: §: 4: N: 6: tit Norala @ecf)tt 
waranbeé tunner, ubb= ocf) f)wafjer på båba fiber; meb fåban ftämpef, 
på tbeu ena fibatt, in wib ffaftet: * ocf) på tfjen anbra I. H. S. Uti 
tf)en ©ref: förfamf. f)ar fåban ntono/uj ffebt meb fåbant Inflrument 
fom tf)e fallabe få wät oiôrjQov font Åoyyijv, Lat: Lancea. 3 fl)e 
fettare, at förefomma få wäl brögémåfet af ffäranbet, fom faran af fmå 
f må for, bafabeê bröben få ftor font tf)e befjöfbeö wara, aitteit runb eller 
fprfantig; t)wilfet maner fomlige fäja wara begimt, A. C. 731; anbre 
1060; anbre annorluttba; D. Gerhardus, Tom. V: L: C. de Coena 
§: 24. lärer tf)et, at man ingen W if) tjb om fåbant fatt igenfinna. Slt 
Oblaterne Warit frufabe meb Chn crucifix, eller aitorlmtba, rebatt wib 
början af Secul: XII; tf)et f)ar man af åtffilltga fjiftorier. SOIett at ocf) 
nu f)ôreê flagaé öfwer fmå ocf) tunna oblater, på fomliga ftällen, fåfom 
tf)et ffagabeé i Bernoldi tiber; falfanbe Calvinerne fåbatta Folia fari- 
nacea f. cruftata chartacea, Spumam panis; Germ: StgeLpiaRltti; 
tf)et är ffäf)ligt; l)War om fatt läfas I. Ad: Oftand: Theol: Cafual: 
Part: IV. Cap: V. p. m. 408.

[cDffet; OmiITa:] §: 28. cDffer cDfra ; etc. fäjeö af Lat: offerre, Sv: 
frambära; bitte Oblatio, Sv: (Dffer, f. S^amburet ting; fom tf)et ätt i 
bag brttfas; (Dfferpeningar, Germ: cDffergetb; Lat: Nummi oblationum; 
etc. pwilfa offer i forna tjber woro f)är gattffa måitg, ocf) offrabeS wib 
åtffilliga tilfälfen; I)War af är fommit: snåfjieoffer, SFriftpening, ef. 
Sicf)tpening; ÎDuFpening; Srub=Offer; Sarn=Offer; XprFegångepeningar; 
HjFflot; $åf= eller Pungpeningar; Sattigmane peningar; etc: etc: 
j)å tl)et man må weta orfafett ocf) begpitelfett til alt fåbant; införeö 
tf)ctta fortei. SRäntl.

A: när tfjet förft upfom, ocf) war i fit wafra bruf.
B. när mipbrufet begpnteö, ocf) fåban offer förofabes [ajöröfäbes].

A:
SSib förfta förjatttlittgens tjber, war få beffaffat meb tfjeraë ©ubê= 

tiänftö förättanbe, at tfjen war, få til fäjattbes, twäggefjanba; ttätttl. t
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attfeettbe til $örfamltngené Sebamôter; tt) en bel af tfeem »oro fåbatte, 
font fingo weil »ara tilftâbeê »ib början, mebnit Texten uplåfteé od) 
fôrflarabeê; 'Pfalmerne fungoê, od) algemena bönerna feölloé; -fiwilfeu 
©ubêtiânft fallabeê i tfeen Latin: fprfott: Miffa Catechumenorum; 
tå barn, Subar, feebttittgar od) anbre otrogne funbe unira nânoaranbe, 
åt minftone ê'v rrj dxgodaei, xai ëv rij vnonva>aei; fe pitcfetovuni, 
ïit: IX. Suppl: §: 18. SJieit fêtait förenåmbe Ceremonier gått för 
fig, topabe fPråften til fåbana: Ne qvis infidelium! ite Catechumeni 
in pace! ite Energumcni! ite poenitentes! Så tl)e måfte gå ut ifrån 
ffee aitbra, font fallabeê Fideles, od) t lieras ©ubêtiânft, Miffa Fide- 
Uunr, nanti, fåbatte font fingo begå .permits Siattioarb; fewilfe tå fåle= 
beé efteråt giorbe fin ©ubêtiânft; nåml. sJlt en femar, efter rå b od) ämne 
bar fram 23rob ocl) Win; font fallabeê Oblationes S. S. munerum; 
Ijtoar utaf ån i bag feoé ofe år få mål namnet Oblat; fe Tit: IX. Suppl. 
§: 14; font iDffev, tagit; ititber femilfet frambåraitbe, bief fungit en Pfalmi 
font fallabeê Offertorium; f. Canticum offerentium; Ijtoat om fan. 
låfaé, iblattb många flera, Rhabanus Maurus, font lefbe 830, en SJiuni 
ifrå Fulda; in Inftit: Clericorum Cap: 33, l)toiIfen od) fåger tfeet fåbaitt 
loarit brütet, alt ifrån Apoftlarnas tiber; Sfee font tfeefea offer, bröb 
od) lojitet framburo, fabe i then ©ref: förfaml. tu aà ëx twv awv 
7t(>oç(pé(JofxÉv ode Kvqis; 3 tfecu Latin: tit fewilfett if rau tfeett Afri
can: eller Alexandr: t be tut a feban font; fabe tfeet fantma på fit mål: 
Tua de Tuis, Tibi obferimus Domine. Sfeefee offer tog H)ett fåtttre 
et! migre fPråften emot af folfetS feåttber, od) fief t b em i feanê feåttber 
font ftob »ib borbet eller altaret, fetoilfett tå feabe befpnerl. böner, åfwett 
uplåfte Snfticfetelfe orbett; ropabe til fotfet: Surfum corda! tfeet år: 
uptpfter »Kbor feiåvtan, til (Sub! folfet ftoarabe: Amen; meb tuera 
font tfeet ått brufel* år; fewar om fttittta låfaé tfee gamle fprfofåbertte, 
fåfom Irenæus lib: 4. Cap: 32. Cyprianus, Tract: de Op: et Elee- 
mon: Juftinus, font lefbe A. C. 137; in Apolog: Secunda ad Ant: 
Pium de Oblat: Tertullianus in Apologet: C: 39. od) ftere; »aratt= 
beê mårfioårbigt fetoab Pamelius ffriftuer öfwer förettåntbe Cypriani 
orb; at Probet etr oblatet font frambarê eller offrabeê, emebatt tfeet »ar 
ftort, ffar fPråften meb en fttif, Lat: Lanceola; fe Tit: IX. Suppl: 14: 
oblat; forfmjê bröbet i 4. belar, pwilfa belav, efter Sufticfetelfe erben, 
feban brutoê uti fmårre ftpden, få tttång font befeöfbeé til Communi- 
canterne; ,p»ar »ib oefe tfeen feben brufabeé, at fPråften når featt tog 
emot bröbet, lyftabe tfeet up; fewarföre bief feoé ©refertta fåbaitt fallat: 
ävutfiooa; od) feoé Latin: Elevatio; bod ide i fåbaitt affeenbe font SJiiitt= 
fame tfeet i fenare tiber uttpbat, fe»ar ont fatt låfaé Joach: Hildebrandi
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Offertorium pro Defunct: Cap: V. §: 11. (Sebent t!)etta att före=^ 
ltvtmba I)abc gått för fig, od) graften t)abe fagt tit Communicanterne: 
pacem, etr <5erratt0 frjb mare met «ber! t£>et ed) Chryfoftomus mit= 
nar, Serm: L in Pentecoft; Stnamabe en f)mar af fPreftend t)anb 
Probet, eller oblatet; ocf> wjnet; flutanbes ©ubdtiänften meb ftor frögb, 
fribfaint fpftanbe od) mieten tacffdjetfe.

Del; emebait fåbant ffebbe på alla Söttbagar, ntåft p*a tlje [tälten 
Iftoateft tlje gobe G Imiftne moro begrafne, för vätt tadorne fommo at up= 
bb99flb; ÜCh the font fantanf'ommo more mietet barmhärtige, mälmrUoge 
od) gifmilbe; få ffebbe tt)et, at mietet bröb od) mjn frambard; (Offer 
egentel. tl)erföre fallat; tt) tfiet räfttabed til manfieber od) fît)ntf, at font= 
ma toml)änber fram, font något t förråb habe; tlfet Cyprianus od) ftraf= 
far; fåfont af hand Opere de Obl: et Eleemof: är at igenfinna. Gab
riel Albafpinæus ffrifmer od) här om, in Obf: Ecclef: Cap: 5. pmar= 
före Olef ttfet öfmerblefna held gifmit them fattigom, fom anten när= 
maranbe eller fråttmaraitbe moro; faberlöf= od) moberlöd= barn; fångar od) 
tt)life; äfmett mäl krafter od) fprfotiänare; åfmett od) [en] bet förmarat 
til fattighud och ftftdord upbpgganbe. Dch när få miba font, at förfam= 
lingen efter the ftora förföljelfer, fid friare tilftånb at upbpgga @ubs 
hud, hübe the och tå meb fig annat fom af nöbene mar til ©ubdtiänftend 
unberhådanbe, fåfont olja, til lampor ne, 8iud; etc: bröb od) fogel åt 
them fattigom; Säb, ärter, böner, etc. etc. .jjmitfet alt OIef mäl 
förmarat, font funbe förmarad, utan ffaba; men tf»et aubra fålbed för 
peningar; pmilfet i fpnerhet ffebbe ide allenaft när Säbett mar inbärgab; 
SDrufmorua mogne, etc. etc. utan i fpnerhet på tTpa året; f)tuar utaf 
åro fomtte the än i bag fallabe ITyaregaftvor; äfmett at f>aftma fattig= 
fiftor, t'yrt'oFiflor, etc. fa! och fumla penittgar uti ^åfroor el. Pungar 
meb fmå flådor eller biälror ther mib fatte; Lat: Sacculi tintinabulis 
fonori; fåfont the förre fattad: Arcce f. Arculce Cacree, fftnitfa orben 
moro i brut i Tertuliani tjber; fåfotn af hand Apologet: Cap: 39. 
är at igenfinna.

B.
©huru gob od) @ubi beljagelig, famt förfamlittgene gagttelig thefta 

offren, eller fom fålebed frambard til pios ufus, mara månbe; pmilfet 
att blef uptednat uti mifja rullar od) regifter, fom fatlabeö nrvxå, lat: 
Tabules facrœ, Iftnareff tljerab Siamn fom offrat habe moro antednab, 
och IdfteS up för fmla förfamlittgen; få framt the febermera ide habe 
btifmit utefluten för några grofma lafter ffull; Ijmar ont fan läfad Pa- 
melii anmärfning til Cypriani Ep: 9. in Presbyt: äfmett fwab Joach: 
Hildebr: ffriffmejt in Offertor: pro Defunct: Cap: VI: §: IV. p. m.
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49. Snranbe Pjefja förenåmba Saflor, 2: ft; ©na for them lefwanbom; 
Pjen anbra at Pjem affomnabom; Opmilfas anhörige od) buro fram offer 
ntt odj til förfamliugenS tiänft, enbaft at bemifa t)uru t£)e od) t fina 
bagar marit råtta lemar. etc. etc. ©a btef bod tfyetta goba brütet, 
af krafternas girighet, font år root tit alt onbt, efter ^anbena månbt i 
ftörfta mtfjbruf, oder för offer, od) allmän nt)tta t egen nt)tto; få at off= 
ren öfabes meb sDiafmrna, od) UJiåfjeoffren fler ån tt)e l)år beffrifmas 
tunna. pär af tom tpet, at font pråfterne fiabe at beftpra, emottaga 
od) utffifta att ttjet font frambars, få togo Pje brpgafte belen od) fina 
Sportulas, font Pje fallaé, åt fig od) Pje flera ©lårfer; Opmilfe tt>erföre 
ttåntbeé: Fratres Sportulantes; fåfom Celerinus od) Aurelius moro t 
Cypriani bagar; om Ijmttta Ijan fielf ffriffmejr til Clerum od) Plebum, 
Epift: 123; bod t tlje gamla goba über; maranbe intet ttögbe meb tt)en 
4 belen, af tlje 33röb, font forpmjs fturen blefmo, når Op. Uiattmarb ffutle 
utbelaé; ^mar om nåft tilförenbe lit: A: år berättat; tå 1: beten gaf§ 
ftpdemjé åt Communicanterne; 2: belett til gåftabobet fom ftray 11) er 
på blef Ijåltet; 3 belen fåttbeS til tlje fattiga, od) 4 belcit behöll Kräften; 
ntatt OpaIfma belen eller opålften af fåbant bröb, od) af alt annat font 
frantbarê, dubbelt, btef tagit, fttjrfanbe tbetta påfuttb meb Pjefja Pauli orb: 
Cbe Pråfler fom ivål föreflå, åro N B: Cubbel *5eber vuårbe; uttpbanbe 
<5eber, efter Pje garni. Sårares orba fått; fom Pjet od) ått i bag £)år i 
lanbet brufaë; för gåfwor, årejfånlrer, löner; Lat: Subfidia victus; 
få at tfjet Ipba bör: = = Cttbla löner, Cttbbel Foft, etc. roårbe. Opmar 
af, tan fjåttba! at på några få ftälle, ån i bag, i)är i lanbet, famma 
betning eller tagning fter, af alt tlje t fom gtfmeé til fprfon; Sbet i forna 
bagar öfmer alt gångfe mar; til Ijmilfet jag Ijörbe i mina unga bagar 
N. N. Pallor t N: gifma tbetta ftålet, når Sanbéböfbingen N. N. fporbe 
bonom tit, om l)<m få gtorbe; nåml. tog Imlften af Pjet fom gafö til 
Iprfon; tå t)an fmarabe 3a! ©b. Excell ! ty bon år ju fom mina 
buftru; jag år ju wigber meb benna- når b)an fid ttjet gettfma=
ret: 0å får od> fyrfan årfroa p. Pastorn når f?an bör; Sber til 
mele b‘™ intet bejafa, bålft batt förmögen, od) fmåra girig mar.

'!If förenåmba offer uptommo od) ftje få fatlabe ilTatftot af Smör, 
pft, fafor, fött, flåff, forf, ägg, gåé, gtj», etc. åfmen ITtdjje=Offer, eller ©frift= 
peningar, ©ufpentngar, påffmål; Ojfer=Peningar mib Srubmåfsan; fpåf= 
peningar når Pråfterne fiungo fin förfta UJiåfjo, elr Primicerade; Spf= 
itingâ= migningé= fprfegångs=peningar; SpFftol; Stålamåfjor; lat: Miffce 
pro defunctis, b mar om more mpdet at ffrifma; 2)od år et allenaft 
bår mib at införa, at man bör giöra åtjfilnab emellan % offer fom i 
förfta fjövfamlingetts tjb frambavê för tben böbaé ffufl; åfmen mål uti
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AugufHni bagar, font fan gtorbe, når fiait« sHfrbcr Monica bob loar; 
fnoar om fatt fielf fïrifioer iib: 9: Confeff: Cap: 12; ocf tfet font ffebbe 
wär fiait fielf böber loar; floar om Poffidius, åfioeit mål Calixtus, de 
Sacr: Miffa I hef: XXXVIII. ffnfioa månbe; od) tfe ©iålamåfjor font 
i fpåfioebömet febermcra åro upfomna, fioilfa loål behålla gamla loafra 
namnet, men tfer uttber ligger nipcfet förgift om befrielfe ifrå ©taré= 
elben; etc. fåfom biopetalê ffrifter utioifa; loaranbeé ingen tioifioel tfer 
ont, at ju od| fåban fttrbeg loar uti loåra gamla Äprfo=23aIfar båbe i 
»oålftnglagen; font alla tfe flera; v. g. £>m ©iålamåjior, fom giorbeS 
efter tfett böbaé lågenhet, dina efter fattiga, men 3 efter tfe förmögna, 
för fioilfa pråfteu får i ^elfingl. ffnllc fafioa: 18 alnar larft; 9 Ierua 
brob; 9 mr fmor; fe Äprf: 23. 8: fl. DJten ffnllc od) fållaé 6tålamåf;a 
åramot, få måfte tfer om accorderas fârffiït meb arftoingartta; .pioab 
tfe förettåmba, 9 Herva bröb toibfomer, få looro tfe 9: ft: ftora fafor, 
efter loar itpare råfning. .£)uru Siåtamåfiorne efter böb barn od) ogifta 
ffulle fållaé, loågfaranbe man od) ftaffarl; 11) er om ftår od) ntfat i be= 
målte Äprfobalf; åfioett om 0Fottbogen, i 7: floden; SDm ^ionamål, 
i X: fl. fom nu falla» fpåfftnål; ti) få lt)ba orben: ^rvavt bonbana 
barn, font CBuba ItFante taFer tå ofri en pentng bionamåla. fur'll 
mbcfet tfo får fingo når tfe böpte barn, loigbe brnbafolf, lebbe fuftru 
i h)rfo, beföfte fiufa od) tfem fårmbe eller fmorbe meb olja, etc. etc. 
ftår föreffrifioit i 7. 8. 9. 10. 11: floef: St 23. £ålf: 8. Sfe föllo tfefe 
utom beft)uerl. cDfferbagar, fom får i Iaitbet 5: ft. [looro] nåml. 3ul, 
på|T, ^elgonantåftbag, Bynbtl od) Btårtntåfo; tå en floar bonbe offrabe 
peniitgar, uti ena sJJtaIlöga, fom fatteé fram i (fforébören; od' fuftruu 
bar fram annat, fåfom oft, trå, ull, Ijn, etc. 2ßar någor borta; bote 
tioå peninga. Sfetta od) mera, loar tfem gaitffa angelägit, emebait tfe= 
raé ©aligfet fåttgbe f'å tfefja offren, i fp nerf et på ©iålamåfjorne, tp 
ju mera fom gafé åt fPräften, ju fögre fom fan up tit @ubö ftol ocf 
rife i fimelen, od) tferföre blef ocf ån Eallao fåbana offer eller gåfioor 
HjF-Ilol, tfet år: HjFeta eller tfen bobaa fiol eller flålle i fimelen. 
'pioilfeu fögft ffabelig låra uti fl. Guft: I: IpdfaIiga ERegemente blef 
omfullfaftab; bod meb ftörfta möbo, albraniåft för tå ioaranbe sPrafta= 
girugfeten ffull; fåfom ©loenffa faitbl. nogfamt utioifa; od) faft mång 
orb af tfe gamla sJJrciftol. Snbrågterne befölloé, få blef bod Staten 
ånbrab, til en loifj Taxa om sPrdfteruao Söner, år lf)28 tfen 20, Aug: 
fom är tf en förfta X örorbn ingeti efter Reformations tjbeu om sPrdfter= 
naé opbörb, floar på febermera månge Äottgl. görorbniitgar åro utfår= 
babe; v. g. 1529. 1556. af Johan III. 1572. af Ä. Carl IX. 1586. 
1601. 1603. af Gull: Adolph, 1612. 1617. 1626. af ©rot: Chri-
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flina, 1638. af SX. Carl Gu ft af, 1658. af åt. Carl XI. 1675. 1681. 
af Ä. Friedrik1 1723; odj ffere fom £)är förbtgägne äro.

<£>fja, af Gr: ’Elatov. lat: oleum. Germ: (Det. Dan: (Dtje. Belg: 
Oly. Angl: oyle. Ital: oglio. Speg: Gl: S. G. p: 330. Mintert: 
hex: G. L. Yoffii Etym: — ©aft utfrpftab af Oliver. Srufabeé 
mpfet i font a tibev mib atffilltga tilfci Ken; tti fintteé uti tl)e sJldfttuffab 
agende 23öcfer: oleum infirmorum; Oleum energumenorum; Oleum 
cum balfamo f: Chrifma; Oleum Sanctum f. Chatecumenorum. etc. 
Ipmlfa oljor förmarabeb uti Oljo=far; oljo=färil; fe Xt ar.

(Dvga, (Drgov, af @ref: ègyavov Ogyavov. lat: Organum, be= 
mcivfer i gemen all VDdvcftyg ; OIien t fpnerljet för tljet fôrnâmfta 
©peltpg, ibfattb IMås--Instrumenter; font fallaê ’Eycpvoœyeva eller 
JEfiTtvevgra, ocf) rdfnaê f)Oê några 7. flag, nåml. tuba, tibia, fiftula, 
buccina, Cornu, fe Carol: du Frefne Gloffar: Tom: 3: p: 63. 1)11 
ffiljaê ifrån tfye ©peltpg fom fallaê Organa Hydraulica, om IpoiIfa 
fan lâfaê Pancirollus de reb: deperd: tit: 40: p: 134. Car: du Fref- 
n[e] Gloff: tom: 1: p: 64.

Om tf)e (Drgov, fom tut dro iblanb Pneumatica, fan feeê, fjmab 
Angelus Politianus in Mifcell: Cap: 13. p: 2. 3. Polydorus Vir- 
gilius, lib: 3. Cap: 18. Michael Prætorius in Syntagm: Muffices] 
tom: 2. de Organograph: Part: 3. Cap: 2: D: Mayerus in Mufjeum] 
Minfistri] Eccleffiæ] Tom: I. Part: II. Cap: VI § VII. p: 600; od) ftere 
jïrifwit; ndml. at t£>et år nog oioift, om tt&ett, när tlje begpttteê brufaê; 
om tlferaê fôvfia upftnnave; ocf) tplift tuera. Bulengerus, lib: 2, de 
Theat: berättar tf)et Orgor more reban til uti Juliani Apoftatæ liber. 
Hieronymus, torn: 9. Epifb 28. p: 113, nämner ocf) Orgor i fitta 
ffrifter. Durandus de ritib: Ecclef: Cathol: lib: 1. Cap: 13. p: 49. 
menar ttjet tlje fôrft begl)nte fpela i Orgor uti sJIdfmenS Damafi tib. 
Platina fi)neê faftoa fannare fom fäger Jldfmenê Vitaliani, mib paft 
A. C. 660. .pmilfet jämtoäl Balæus bifaller. Aventinus in Annal: 
lib: 3. p: 300. äfmett Marianus Scotus in Chron: förmäla tfyet Org= 
märcf förft är fänbt ifrån Oirefelanb til fvranfrife, A. C. 757. cpmar 
pä febermera tfer i rifet meb fljt arbetabeê A C.- 828, etc. gleraë 
meningar upräfttas f)är intet; tu man fan f)är af fluta, at HJenna fott= 
ften alt mer ocf) mera tagit til, fom anbra Inftrumenter; IJmilfet ocf 
Brufchius de Monaft: Germ: mitnar, i tu at Slbboten i Salerno, Gre
gorius mar t£>en förfte fom lät giöra et få ftort Orgmärcf, at ftörfta 
pipan räfte 29 fötter lång; ocf) 1 aP i omfrepen. Sabellicus, 8: Enn: 
10: ffrifmer tf)et A. C. 970; td Sixt: IV. mar sJldfme, föröfte Bern
hard en Opffer mänga ©tämmor på Orgmärcfen. sOJen at tljefja orgor

Glysisvallur IJ. 9
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jom nu brufaë, äro ide Ijlct, meb tt>e Drgor, font nànutaê t Davids 
fPfalmbof; 11) et mifar DietfericusJ in Ant: Ecclef: p: 352. åfmen Gaf- 
farellus, & Leone Allatio, de Script; Illuft: p: 140.

.Sonvu Joh: Durellus, meb måttg orb, förlägger, Parei, Bezæ, Zep- 
peri, Gisb: Voetii, od) fleras meningar, font milja förbiuba Drgor i 
fyrforna; fyet tan miblöftigt läfaS in Hilf: rit: Angl: Ecclef: Cap: 
27. à pag: 314 — ad 323. D. Gejeri CoinmefnJt: in Pf: CL. p: 
m: 1382.

[Supplementum] §; 15. (Dttefång, jc IUu 8, Tit: IX. Suppl: §: 12.
[ » ] §: 16. Pastor, jåjeé af @ref: nam; lat: pal'co; fom

bemårfer foba, anfa, fora til bete; Sv: Got: ^irba, hyrclan. fe Stiern- 
hiel: Gloff: Ulphil: Ijmar af år odj «-fyvbe; Dan: <§yrbe; Germ: ^irte. 
Hoi: herder, tageê proprie för fa= eller faratjerbe, men nu metapho- 
rice för görfaml? Sarare fom bör föba ^erranê l)iorb, I: Pet: 5: 2. fe 
D. Gerhardi L. L. Th: de minift: Ecclef: Tarnovii, etc. .pmilfet 
orb fabeö om alla Sarare i gemen; fe 25if?op; Tit: IX; Suppl: §: 2. 
men nu i jenare tiber måft om tfse få ttåntba 'RytTcfyetbar, corrupte 
'Äyvfol>errav; eller förnamfte Såraren uti et Paltorat, fom af Paftor 
få fallaö, efter fy en latin: fyrfans od) fpåfmarnaé pdfuttb, fom fåbatte 
grader upfyunnit Ijafma; Ijmar om Salmafms de Principfatu] Papfæ] 
in Appar: pag: 307; oct) flere läfaé funna; fe J: Brunnemanni J[us] 
Ecclef: Lib: I: Cap: V. et VI. de Off: Min: Ecclef: cum Not: Strykii. 
Rabbiner bela orbet af Parnas; fe Lightffood] H[oræ] Hjebraicæ] 
240. gör än 1340 ffrefé fallabeë ingen Jpevbe Pastor, utan måft Curatus.

Paten af lat: Patina; Sv: faat; Dan: fab; Slt Ijafma oblat= 
eller bröb uppå mib Jp. SRattmarbé begåettbe.

[Supplementum] §: 17. Paten, fyetta faat mar mib början intet brufe= 
ligit, utan tå brufabes en liten Fovg af tågor famanflatab, lat: Caniftrum, 
f. Canifter; efter Hieronymi berdttelfe til Rufticum, Ep: IV. få framt 
Caniftrum på Sv: får 2fovg utfybaé; fe Voffii Lfatinæ Linguæ] E[ty- 
mologicon], SRen febermera bief i ftället för forgen brufat et paten eller litet 
faat, af gla§; Ijfa fom ,talfen od) tå mara måitbe; fe Tit: IX. Suppl: §: 8. i 
fynerljet febatt Oblaten eller fmå bröben fontmo at brufaë; fe Tit: IX. 
fuppl: §: 14: bltfmanbeé uti JC Constantini Magni bagar fåbatte giorb af 
©ilfmer od) förgplta, tå od) et fåbant paten fallabeê ôéçxoç; bocf något 
biupare ån fom fye nu öfmer alt fittnaê; merenbelê meb et forfj mit uti 
tecfnab, eller od) meb et anfidjte, od) fyer nebanföre på bråbbeite et 
forft; maraitbes fågnett od) befybelfen af fyetta, tilförenbe miblöftel. infört, 
Tit: IL Suppl: §: 5. N: 2. Sag Ijar odj funnit meb SlRunfeftil ffrcfmit 
åtffilligt på fyefja Patener runbt omfring bråbbarna, Ijfa fom på JfaIf=
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föterne; font t)äv för toiblöftigpeten fïult utefïuteê; migre ffrifter Bliftoa 
införba päbanåt wtb rnipa fprfor.

Pell, pâli; et bpvBart tâcfe; pintel; Iat : auleum; velarium, fe
Lex: Verel: S. Scand: in h. v. .poê tpe gamla fallabeS tt>et ocf Ual= 
Pacpin, elf UolP-tåcEe, af 35ott>, Ualï>; ftort, âbelt etc. ecf) tåcfe te- 
gumentum infigne. Ital: Baldaeliino. fe Speg: Gloff: p: 344. Loc- 
cen: Ant: S. G. — Dikmans Ant: Ecclef: p: 174. .pär af ät

------ UvuPpell. Dikm: Ant: Eccl: 9: fl;
------ 15åvpell elr- 23årfläbe; IjIpell. = Spegel: Gloff: p: 344.
------ 'Kungs=Pell, el. pintel; fe Bof: Saga. — 01: Tryggw:

Sag: etc.
pingejl, PtnfL PtnflPag; af Gr: nevrsxoçTij feil: rjfxéça: lat: 

Penteco[te. tpet är: 50 bagar efter sJ>åffa; 5ftämne§ oc! penHofl; PtFts 
påtgP. fe Dietferici] 111: in N. T. — Sigon[ii] de Rfepublica]
Hebfræorum] 1: 3 Cap: 10. Martini Lex: Philol: Qvenftfedtii] 
Antiqv: Bib: Cap: 10. Num: 5. p: 842.

[Suppiementum] §: 18: piicpte=pall; pitd)te=rum; etc: KyvFo=PltcpC. 
etc. ©om tpe i forna tiber tooro mpefet alftoarfante, oc£> grattlaga, til 
fpnbarettaS Batting; ©a pafma tpe ocf) fôrorbnat toifja rum oep ftällen, 
pwareft fàbatte notarié fpttbare ftà måfte; Ijtotlfe man finner Ijaftoa 
toarit 4: ft; fåfont än i bag är at igenfämta totb många förfor pär i 
lanbet, i 23olbnä§, etc. etc. SJjet L rumet war i fprfeporten, på tpe 
Bäitfar font tpär än nterettbelS äro i bepåll, Inuareft fpnbaren måfte ftå; 
Dtp på mifja tiber; font Bråttet tuara fmtbe; inefïutaê uti tpe fmå pus 
eller torn, font Bpgbe tuoro öfwer fåbaita fprfoportar; pwar af jag menar 
tpet gamla ©wenffa orbfättet är ont delinqventer, at Haflae i tovnet; 
fan pänba, tpett ätt Brufelfiga]. Ktftan är fomett i ftätlet; Uti tpefta 
runt, näml. i fprfeporten; eller ocf) tpet än fnöpligare mar, nti et annat 
litet rum eller giöme på ttorra fibotta af fprfan; måfte tpe bråplige ftå 
pä Bara fnä, meb Blotta pufwttben, gråtaitbe ögon, etc. in för pela för= 
fatnlingenS in= oct) utgåenbe, ocf) Bebia om förlåtelfe, utan at få pöra 
i)Mf;an; meb mera fom fan läfas af Cafauboni Exercit: lib: VI. ad 
Annal: Baronfii,] Tertuliani lib: de Poenit: Cap: IX. Gregor: Tau- 
maturgi Epiftolæ Cap: XL ad A. C. 233. Sozom: H. E. lib: VI: 
Cap: XVII. A. C. 440. Eufebii H. E. lib: V. Cap: XXVlIL 
äftoen ptoab Joh: Brunnentan de Jur: Eccl: införer af fiera Auctorer. 
SJJjefje delinqventer fallabeS ttqoçxXcuovtsç i @ref: förfaml: waraitbeS, 
få mpefet jag Isar funnat jämförat en bel pär af [lifa] meb tpet pär 
marattbe ocp förtntabe ©tocFflvaffet.
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Uti IT: rumet ftobo axçowpevoi, jåbaite foin fingo [ta in uti Wnpn= 
bufet el. Narthice; je Tit: I. Suppl: §: 5: odj affin'a Wiäpan eller 
©ubgtiänften; men intet tomma in nti Àorjamltngen, på fortare eller 
längre tibcr; alt jom brottet tnnbe mara; jom tfet ocf än fär fter. .pmar 
ont fan Icijaë Grjegorii] Xyffeni Epift: ad Lat: Can: IV. et V. Tom: II.

III: rumet fallabeg vnönnoaig, fmilfet mar ftrnp in ont fprfobö= 
rena, på et järbeleg jtälle, fmareft tfe fela ©ubgtiänften måfte jtå på 
fuä; fmarföre fallabeg tfetta: yovvxhata, jåjom än fog oft i brut är, 
nti tfe fprfor, fmareft inga mapttfus finttag bpgb.

IV: jtätlet mar Ivgiaaig, ta tfen bråtjlige ficf jtå od) mara iblattb 
tfe attbra af görfamlingeng lebamöter; Tien intet begå ,perratt? sJcatt= 
marb, för äit brottet mar förjonat od) plicftetiben förfluten; ,pmilfet alt, 
furu tfet ftämmer in nteb måra tjber, ett fmar fitttta fan af Äottgl. 
jförorbittttgar jå mät gamtare jom ttpare; maranbe? fär miblöftigt at 
införa fnrulebe? förettätnbe delinqventer i forna tjber intagne blefmo, 
tit förjamtingeng gemettffap.

Postilla, ät: af latin: PoLt od) Illa. f. Pottea, Sv: 'Efteråt; Mart: 
Lex: Ph: tp jebatt Särofäberne fabe utjagt meningen, jabeg: pott illa; 
puta ad illa auctoris verba adfcribit e, je Voff: de Vitjiis] fermjonis] 
lib: 3. Cap: 36. p: 573. Polydorus Virgjilius] de Invjentoribus] 
Rerjum] lib: 8. Cap: 9. ffrifmer tfet tfetta ttpfom rebatt t Mofis tiber, 
jå at jebait Mofes fabe utjagt Sagjeng orb, labe fan uttpbningen tfår 
til, od) tfev efter, ocf tp fallabeo tfen, pott illa. sJiu tage? Pottilla 
i gemett för 23oF jom far någon uttytming ofroer tfe årl. 0cm-- od> 
^ogtiPs--Pagars Ewangelter; sJJien furu jåbana Poftiller rätt böra 
brttfag; är märbt at läjag D. Lutheri @frift: in Abufum Poftillar: 
tom: 8: Altenb: fol: 45. Tarnovfii] de Min: Ecclef: lib: 2. C. 7. 
Zepperi Poljitia] Ecclef: lib: 2: Cap: 7. et de Art: Concjionandi] 
p: 45. Svedberg: Ungbjomg] fRegfel] W: XIII. §:71.72. D. Mayeri 
Mufjeum] Minfistri] Eccljesiæ] Tom: I. Part: 2. Cap: 1. pag: 152; 
ocf flera många;

[Suppiementum] §: 19. Postilla = = tfen förfte jom berätteé fafma faman= 
jatt Postilla eller förftaringar öfmer Texter, Epift: ocf Evangel; fäjeg 
fuller Paulus Varnafridus fafma giort, efter Sigeberti Gemblacenfis 
(Sfrönifo; A. C. 807. JJieu närmare jpneg Sixtus Senenfis träffat 
janingen, när fan ffrifmer; Bibi: Sanct: Lib: IV. p: m: 285; tfet 
Albinus Alcuinus, föbb i Éngtanb, en sJJiunf eller sJlbbot i S. Mar
tini Turonenf: flöjter, tfen itamfunige Bedæ Särjunge od) jebermera 
tfen beröml: Äepjer Carl Magni Præceptor; efter bemätte Äepfares 
befalning far jåbant utarbetat, eller en Poftilla ffrifmit öfmer Evangel.
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ter; ndtnl. af Auguftini 48: ft. Origenis 4: ft. Gregorii, 39; Hiero- 
nimi, 6; Maximini, 17; Bedæ, 48. Ambrofii, 10; Chryfoftomi, 11; 
Ifidori, 1; Hillarii, 1; Severini, 1; Fulgentii, 2; Leonis, 21; font 
gtôra in alle« 209: förflaringar. pwab D. F: Mayer, cm tfetta ffrif= 
wer, tfet finîtes nti Muf: Min: Ecclef: Vol: I: Part: II: Cap: 1: Qv: 
1. p: m: 185. Slf tfepa Postillor bief Iafit feberntera på Prdbifeftolen 
för förfamlingen, få Wdl af sPrafterua, fom af anbrom, i forna tjber; 
Secul: V; woro tfe få fallabe Notarii font Poftillor Idfte i fpiterfet 
itdr sPrdfterne fiufe eller fråttwaranbe nooro ; fdfont af Cafauboni ffriféer 
dr at igenfinna; öfnuilfet far ocf toarit i brnf far i Sanbet, od) trågor= 
ftdbeS dit toarar, at icfe allenaft Prdften Idfer utnr Poftillor fina prd= 
bifningar, orb ifrån orb, inantil; utan ocf flåcfarett, i prdftens fråntoaro.

Preft7 Pråft; dr af Gr: ngecßoreQ. nQtcrßihrjg. nqfaßvg. lat: 
Senex. »£n gamal fffan; fllbersman. Dan: Prefh Germ: Priefter. 
Ang: Prieft, AIinifter of the Gofpel. lat: Sacerdos. Gall: Pretre 
olim 1‘rebftre. Ital: Prete; fe Minterts lex: Gr: Lat: Spegel: Gloff: 
p: 352. 4tu tageé Preft egentel. för en LlarL eller Larare7 fatt må 
mara ung eller gantai, fe Dikm: Ant: Ecclef: p: 249. Loccenii Antiq: 
S. G.

PropbeI vlT Gr: rrQOfp^zrjg ; lat: Propheta; @tt font fdger något 
förut om ttlFomanbe ting; eller Propfeterar; fe lex: Græca. dfmen 
ntti)bningeu i ©w: PibI: til I: Reg: 18: 29. I: Sam: 19. 20. I: Cor: 
14: =. D. AIayeri AIuf: Min: Eccl: Tom: I. P: I: C: 1. p: 14.

Proft; Probft; provoeft; Proroafter; proftir; fdjeé eintext af tfet 
Lat: orbet Prcepofitus, font Bemdrfer ^ramfore fatter; eller af Pro- 
vifor, en ttpfyningoman; Filer af Græk: rcooreog, lat: Primus; 
7Too)tn/;ùç; fe Juft: Martyr: in Apol: 2; fwilfct fettare fptteS Ijfare 
mara, faft du mange fålla tfen förra meningen af latinen. Dikm: 
Ant: Ecclef: p: 250. .pär af dr

— IDom--Proft7 IDom=^erre7 font fatt mib -Domfnrfou ttäft Ptffo= 
pen; fe UpI: Ä. P: XV: fl.

— Proftert7 ProftTome7 el. Proft--Stifte; lat: Prcepofitura.
-- Proft=Xing; lat: Vifitatio Prcepofiti.
[Supplemental!!] §: 20: Psalm, dr et ©refifft orb; fom egentel. Be= 

ntdrfer Flang eller Liub på .(parpor, ftrdngafpel, sPtpor ocf Blås=fpel; etc. 
men itu dfmen mdl för fång meb ntun(g) ocf tungo; fom äljeft fallaé 
{’/.Ivo;, Hymnus, <6ymn; fmilfet orb finnes od) uti måra gamla Pfalm= 
B defer mara infört, pdr af dr ocf ffet Befanta orbet PaiafiOujv, Pfal- 
terium, Sv: Pfaltare. Chaldaic: pitJDOB, font tageé icfe allenaft för
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et Befynerligtt Muticalff Instrument, utan nef) t fpnerfyt för Jtnnung 
Davids pfa Inter; fyeilfe, alt ifrån fy ns tjber, fyiftna inarit Brufelige 
mäft at ftuttgas i fnrfamlingarne, für tfyraé fnrträffeliga ffnnfyter ffutl; 
(?n fame af fyla SiBelen; fåfnm Athanafms, Auguftinus, Lutherus 
net) månge ffere tfym falla. Joh: Caffianus Berättar Lib: II: Cap: VIII. 
de Pfalm: tfyt af Davids Pjalmer Bief altjb fmtgit 2 refnr nm bagen, 
nef) 1, nm natteua, famt en nm aftnnen; Secul: V. nef) nâftfnljanbe. 
©amrna feb inféra nef) Chryfoftomus, Auguftinus, Anibrofius ed) 
flere; Blifmanbe tl)e längre fnrbelabe i mify ftpcfeit, nef) ffyrfëre falfabe 
Dipfalmi f. Diapfalmata; fåfnm af Hillarii nef) Optati Millvitani ffrif= 
ter finiteë; Berâttanbeê Joh: Arndius uti Lexic: Antiq: Ecch p: 79. 
at fåbant ffebbe på fnrenämba Secul: V. Sfyfy Jtnnung Davids 'Pfal= 
mer Blefmn fuitgne nrb ifrån nrb; efter ffytt unberBara ©falbefnnft fmn 
tfyr finnaé! månbe, net) nu ung främanbe tfyner; fmn tfy uti fy SiBe= 
len ärn infnrbe af tfyn luftige Ifraels Sicfyaren; fpnilfettê tunga mar 
en gnb ffrifmares penne; nef) tfyt fyla långa tjbeit fram åt, få inäl i 
tfyn ©refiffa fmn latiniffa fnrfamlingen i N. T.

Sag får net) äit ittiitnaë tfyt få fyr i Jpälftugelanb ffebbe, uti mit 
Barnaminne, fnr 50 åren febait, i fpnerfyt på Jpögtibébagarne, men eitbaft 
af Präftenta, ncf) tfyt på Befynerligit fätt; näftait fmn tfyt ffer än i bag 
når Scholae=Piltarne upfiunga Epiftlarna; bncf Blefinn tfy efter pattbena 
Brutne nd) famanfutte på aubra Mijttt eller flutuingar, läntpabe efter fynaré 
net) fens] Bet)ag; alleitaft meitiitgarite mnrn Ijfa rneb Davids; famt gillabe 
af fäberna uti ftnra Pinten; fyrar nm fan mpefet läjab Georg: Caffan- 
der de Hymn: Ecclef: Calvör de Muf [ica] Ecch Montacutius de 
Orig: Ecch Tom: II. nfy ntåuge flere; Jpinar på mpefet arBetabeé rebatt 
feculo IV, af tfy itamfmtiga ©ångmäftare Hillario, Ambrofio, Pru- 
dentio, tå tfy Latiniffc Pfalmodier femme i fygt inårbe, ncf) mpefet 
utfpribbe», fy Ift när påfmeit Vitalianus efter Jl. Carl Magni fnmrbitiitg 
Befalte tfyt fåbant almånl. i fprfnnta ffe ffitlle. fe Calvör Rfituale] 
Efcclesiast.] Part: II. p: 577.

Jfynab fielfma fättet i ferfaml. angår; få fyr man tfyt af Jtprfe= 
fyftnrierna, at mib Bnrjnn uti ffytt ©refiffa fnrfaml. Blef pfalmen jungen 
af fyla fnlffypen tillifa, til tfyé tfy nti Antiochia Begpnte fiunga 
vfxvsç dvu<fu)vuç, f. Antiphonier, belê nteb finarattbe, belê ©fifteiniê; 
fåfnm nef) D. Svedberg talar nm uti Catech: p: m: 816. Pien nm 
S. Ignatius mar tfyn fnrfte fnm fåbant Begpnte; fåfnm Socrates, H. 
E. Lib: 5: Cap: 8; nd) Nicephorus Calixt: Hift: Lib: XIII: Cap: 8; 
Berätta; ©lier Flavianus nef) Diodorus; efter a tt b ra s påftåenbe; tfyt lent= 
nas tfyr fytt. Sncf är tfyt miff, at tfynne febett fnm ifrån ©refelanb;



Iwareft t|en ffonafte Muftqven lcingft florerade; få at oct) Subarne uti 
Davids tjber reban fåjesl fått |afwa Muficanter t|er ifrån; tit t|en 
Latiniff'a Äprfon, albraförft i Ambrofii fiber A. C. 382; etter fom 
Auguftinus, Radulphus, od) Sigebertus ffrifwa, på t|en tjben Ä. 
Constantinus Magnus regerabe; waranbeS än i baß |är |os of i Brvtf, i 
fpner|et Refponforier od) Antiphonier; (Dorf ån mera i forna bagar; 
fåfom od) ©fiftewjs at fiunga; t|et ©at. 9(rd)ieb: H. Spegel od) bifalla 
månbe uti fin tjb.

,fpwab nu wåre ©weuffe sPfaImer mibfouuuer, fa mät uti t|e gamla 
font Sftpare pfa 1 inBccferne infatte; få more t|er om mptfet at be= 
råtta; v. g.

1. ,pwilfe t|eras Auctores åro; |witfet jag anmårft uti ena mina 
pfalmbof for en |war Numer.

2. på |wab tjb t|e åro uptagne od) gitlabe at offentet. bru= 
fao, ifrån året 1530, tå förfta ©weitffe od) ft)rfoboîen upïabeê.

3. ,puru fåbaite sPfatmborfer åro trpdfta unber åtffilltg Dcamul v. 
g. Manuale; Enchiridion; Ulenodier; Hymner; Siålaffatt; Sång 
Cbor; PTpmåve wifor; tLobrcaper; Pfaltnpvof; etc. etc.

4. ,purit en eller auttar t)ar fött uti pfalmbörfente, fntubba od) 
infntpga något emot rena Suf|erbomeit; v. g. J: Herbe(r)ft Poffevinus 
el. CStöfter Laffe; fe Hallmans Vit: Laur: et Ol: Pet: Ner: p: 158. 
Thorftenius1 uti Ä. Carl IX bagar; fe Meffen: Scond: Illuftr: lib: 
8. p: 107. Paulinus Gothus meb fit Clenodium; $rt)rft i ©trågnåö 
1633. fe Bazii H. E. lib: 8. Cap: 6. p: 80.

©orf år ft)etta i gemen at t)år införa, nåmt.
1 : ,puru ©måuffe pfa Interne åro upfatte af Otftitlige Pian, bets 

verterade på ©weuffo af latinfta Pfa Inter, bel§ Spffa; etc. bets> ffrefne 
ftrar på rena wårt tungomål; fåfom D. Spegel, Arrhenius, Brunner, 
Lindfchöld, Svedberg, Gezelius, etc. giort |afwa; förutan t|e fom 
ifrån Stpffau åro affatte od) någre ifrån latin, |witfa8 Auctores finneé 
|afwa warit, D. Luther iblanb t|e måfte; Ambrofius; Joh: Huff; 
Olearius; Albertus; Beccherus; Mofelius; Matth: Greter; Justus Jo
nas; Weifel; Fortunatus; Esbernus; Cafiodorus; P. Drefdenfis; Ebe- 
rus; Selneccerus; Heerman; Caffander; Notgerus; Prudentius; 
Spangerberg [o: Spangenberg]; Chytræus; Helmboldus; Ringvald; 
Mollerus; Sachfius; Waltherus; etc. etc. Waranbeé funigt t|et jåmwåt 
©w: ,Ponungar v. g. Äonuttg Erich, fåfom od) Olrefwar od) attbre 
Politici ffrifwit pia (mer, v. g. de la Gardie, E: Fleming, t|en 
förenåntbe Lindfchöld; Columbus; Arrhenius, etc. etc.
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2. vpunt ganffa månge sPfatmei' åro morbtte ånbrabe, bete« mera 
bets minbre, t t|e fenare liber, ifrån t|e förfta.

3. vpuru månge ioifor od) fånger långt tilförenbe åro worbne fungne, 
för ån t be blefroo gillabe al införaé uti &prfopfalmböcferne; ImiHet 
mpefet PIef påarbetat i Laurent: od) Olai Petri tiber, unber Ä. Guftafs 
I:= fRegemente; ImiHet od> Calvör ffrifmer om t|e Saxiffe förfamlingar.

4. .puru t|er emot månge pfaltner oc| fånger åro utflutne utur 
åtffillige Söcfer, font tilförenbe marit t|er fatte uti t|e gamlare Edi
tioner.

5. .puru ntåttge bels Latiniffe |ele od) |ålbne, bels blatibabe sPfaI= 
mer åro morbne bntfabe i långa tjber; mett tut måft aflagbe.

6. apurn nu t|en i bag PrufeIige @m: sPfaItnbofen, efter £'. Carl 
XI? Pefalning, blef inråttab, meb Muficaliffa Noter utarbetab af 
Mathef: Profeff: Harald Vallerius i Upfala, 1693, Pfmerfebb od) nöb= 
torftel. förbåttrab af Siffoparne 1695 i <Stocf|olm, iite|åflattbe§ 413 
sPfaImer; men i t|en af Burchard trpd)ta, 1694, 17: ft: flera; font nu 
i t|enna npefta oc| gillabe uteflutne blefmo; |mar mib f|et år oc| [at] 
mårfa, at efter t|eitna tiben, åro oc| pfalmerne meb Nunt: för ett |mar 
pfalttt utfått; oc| t|erföre taflor i fprfortte upftålta, på |milfa fåbatta 
Nummer fåftaé, at tilfånna gifma |milfa pfalmer fomttta at fiungaê; 
marattbeê jag t|eu förfte |år i ^telfingelanb, font t|etta förft inråttabe 
uti Rogftad fp rf o.

Pulpet, af lat: Pulpitum ; font efter Martinii Lexicon år af 
Græc: nôlcpoç, t|et Erot(in)ianus utförer, ßoXßog, lat: Bulbus, pulpa. 
od) bemårfer et ting, font ftår utom= o dg öftrer tpet anbra; fe Voffii 
Lex: Etym: pag: 419. in Pulvinar. Oitt tageé t|et för en liten 
SoFflol, eller 23åttcF på |mtlfett UocFer ligga; pulpitum Orche[tree-, 
på famttta fått, foin Odrefen Julius Pollux ffrif[me]r lib: 4. Cap: 19. åfmett 
Iftdorus, lib: 18. Cap: 47. — fe Voffti Etym: p: 519. in Theatrum. 
sPå attnor fpråf Ipber t|et Ijfa ; Iiifp: Pulpito. Gall: Pulpitre. Pol: 
Pulpiet. Ang: Pulpit. Ital: Pulpito.

Pyramider ; Piramider, Pirminer, etc. Sff Gr: orbet nvqapic; 
lat: Pyramis; @må torn, font mibaft itebatt, Plifma alt ftnalare up 
åt; fe Ammian: Marcellin: lib: 22; Iifa fom »Hlbett, fom på Gr: |eter: 
tcvq; ©lier fom Stephanus od) Voffius |ålbre tpba, af nvgog, lat: 
tritieum, Sv: Fortt ; Spanmåt; t|erföre at in uti t|e GSgpptiffe Pyra
mider förmarabeö ©panmål. egtoS off är t|en förre meningen fangob= 
lifare, t|et ffapnabett utmifar, SDocf år t|et at tnårfa, at för år 1700, 
moro |år i Sanbet, Pyramider i fprforne intet brufeliga; utan allenaft 
SFranF elt trå=gallenrårFe för epög=G|orett; SOien nu febermera nåftan
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öfmer vilt. 3i)e förfta font upråttabeg f)år, moro tt>e t ,'Kogftab Eprfo 
ftåenbe, font mine förålbrar lato giöra A. C. 1701.

[Omifla] §: 31: Vyramider; emebatt fåbana Birftev åro urgamla 
fà fjafma ocl) ganfïa många ffrifmit om fåbana; ocf) fôrtfjeufful tillâggeê 
tfietta af tl)e fïrifter font iag fått fe om fåbatta; v. g. Ludovicus De- 
montiofus, P: I: p: 2: feq: menar tfjet Pyramiderne tooro fôrft 
upråttabe t Sgppten, ocf> tit tfjett âitbait, at utmârta % 4: års über, 
nteb t£)e il)er a utritabe hieroglyphtffa fimtebilber; Dm Ipotlfas åra= 
rafutttg more mera an mpd'et at ffrifma;

Vlinius de Obelifds, 36: 12, od) flere nteb fjottom; v. g. J: Ar- 
golus in Not: ad Onuphfrii] Panvinii lib: L Cap: 17. Vet: Angel: 
Bargceus de Obéi: p: 1907. Grœvius, p. p. Berätta fåbatta Pyra
mider mara uppråttabe Solen til åro ocf) bprfait; tl) Maturinus Veyf- 
fiere la Croze; fl) ett Vet: Zornius berömer, Bibi: Antiq: T: I: P: 
II: p: 984; ittförattbeS oct) Steph: de Moine; fager at Pyramis år af 
@r: Uvqrl f. niqg font bemårfer Sol, Sv: Sol; oct) gse, lat: radius, 
Sv: Stråle; tpoarföre fåttiaé ån i bag öfmerft på Pyramiderne ut= 
Ifuggne etbsftrålar; Ioannes Faefius in Not: ad Gyral d: Tom: L 
p: 724. Dan: Clafenius Lib: L Theol. Gent: Cap: 13: p: 66. Tom: 7: 
Antiq: Græc: Octav: Falconerius de Pyram[ide] C: Ceftii Epul[onis] 
Tom: 4: Antiq: Rom: Vet: Bellonius Lib: I: Cap: 3: — de admi- 
rab: Oper: Antiqv: Vetifcus Tom: 2: Lexic: Antiq: Rom: p: 572. J. 
Marfchamus in Canfone] Chronfico] Sect: 2. p: 45. Leo Allatius 
in Not: ad Phil: Byzantium p: 2655; od) flere inftåmma tljer uttnan, 
at Pyramiderne moro upråttabe fåfont (Brafroårbar, od) til at Betecfna 
Sialarneo obobligbet; 11) et fnart fagt alle Ifebniugar trot f)afma; eller 
od) at ïTtenilïaiiô Siål flottat uti oct) til något annat Creatur; od) 
efter 3000 år fommit tilbafa igen; fe Ilerodot: lib: 2: Cap: 123. Tmar= 
före nämna» Pyramider af Diodoro Siculo, lib: 1: Cap: 33: diå toi 
dixoi. Vetrus Beuchenius in Annot: 4: Evang: et Act: Apoft: 
p: 89. ffrifmer tf)et Chriftus fjaft fit affeenbe t)år på, när Ifatt, Matt: 
23. v: 29: fabe, til Pharif: = = = fom upbyggett Propf)etema8 grafroar, 
ocf) prpben the råttfårbigee grifter. Verizonius förflarar tljerföre 
fl) etta orbet od) ffrifmer at på Sgpptiffa tungomålet år niqwgeiç få 
mpdet fom viri illuftres. Sv: förnäme PHan et. herrar; tl)et ocf> 
Herodotus gtör. &f)en fåde pnglingen fom Ovidur ffalbar om, mib 
namn Vyramis; Metamorph: 4: 55: p. får åt Thisben, fåfes odj tl>er= 
före mara fallab jålebes, Gr: xaXoç xÿyaAôç.

Dd) faft ån tï)e od) finnaé, v. g. Stephanus, in Lex: fom tpber 
orbet åno iwv nvqwv, lat: triticum; Sv: Såb, Spanmål; fom finite



tt)e (Sgt)Ptiffe Pyramider warft upbpgbe (if jfatriardk'n Jofeph tit Span= 
mats ho tar, när uti tpe goba avert t) an lat Säben bemarab tit unbfät= 
ning i bpra tjben; Genef: 41; Cap: tpet od) Nazianzenus förftå låter; 
Så åro månge fom ttjetta nefa; pmar om fumta IafaS Salmuths, Mars- 
hami, Bargæi, Faefii, od) i fpnerpet Joan: Braunii emot Spencé- 
rum lib: 4: Select: 5. §: 154. p: 507. SIjen wår Smenffe SOtafalöfe 
Antiqvarius, fåforn 33iff: D. J. Svedberg nåmtter f). J. Peringfchöld, 
uti SBiBl. Släd)t=)lieg: om Ggppt: ,Konunga talet, pag: 178: p. Beffrif= 
mer od) afritar fåbann Pyramider, od) tfiet efter afritning fom Jean 
Greaves uprättabe i fin !Jiefe=Skffr: 1646; Dd) fom ,£). Peringfch: 
mafra arbete finneS nu i alla furfor, fa fait eu Ifmar fom behagar, fe od) 
finna fit nöje t)är om Jortelfigen]; 91ieu tljen mera meta mil, tian får tt)et 
igen, t)OS Cornelium de Bruyn od) pans Itinerar: An: 1698, in Fol: 
Athan: Kircher: in Oedipo Ægypt: Tom: 2: Part: 2: p: 109. Benh: 
de Montfaucon, Antiq: Tom: 5. P: 2: Cap: 3. p 179. p. J. Gra- 
vium in Pyramidogr: edit: Tond: 1646, in 8™. Herm: Wit.Hum, lib: 
3: Ægypt: Cap: 10. Neocorum in Biblioth: lib: Nova A: 1698; 
p: 777. p. od) ftere anbre. Olieu fur it fpet må mara nteb tlje Ggpp= 
tiffa Pyramider od) fperaë ffapnab, font af föreuåmba Auctorer är at 
fe od) finna; Så är tjfmäl tf>etta at ögottffeitl. märrfa, at ttje Pyra
mider fom nu t)är t lanbet öfmer att uti ,Kprforua upftätte äro, äro 
mpcfet Iffare tpe Pyramider font ,Kepfar Auguftus fielf i Hfbtibeu tät 
uprefa in campo Martio, framaitför ©rafmårben, font Maufoleum Au- 
gufti fattab; float om Svetonius, Strabo, od) ftere Hiftorici ffrifma, 
maranbe afritabe af Anton: Lafreri, A: 1550, od) 1558. 'Kt tpe od) 
äro nog Ijjfa tlje Olijl=StoIpar fom forbom ftåt, od) än förbätrabe ftå 
mib Saitbbmägen uti Upland; jäntmäl brufabe uti Sigiller fom en Divif: 
p. tt)et är allom futtigt. Otär tag berättabe i Upfala för D. D. D. 
[o:Doctori Danieli Djurberg?] l)ioab i Oiogftab ,Kprfo ffebt mar, 1701, 
om tpefja pyramider; fåfont tlje förfta pär i lanbet; få uttet pan fp. 
D. od) Prof: fåtebeb: ,Kan pänba! marit rättare, at ftätta tpem på 
bägge fibor om börena, Ijfa fom Jachin od) Bons, i Salomons "Cem= 
pet. I: Reg: 7: 21. =

[Suppiementum] §: 21. påf, Lat: Papa; et öfmernog funuigt orb; 
men icfe få om urfpruuget; en bet taga fl)et af Interject: orbet: papes, 
fom är förunbranb orb; emebait Papa är admirandus; en bet af Co
rona emeban mib början papa mar få mpcfet fom ton fura, etter rafab 
up i flatten; Græc: fallabeë tpet, nanaXrpga; fe Balfamon ad Synod: 
Trull: Can: XXL Otärmare foittma tpe fom fäja tpet wara famanfatt 
af Pa-Pa; tit at bemärfa Patrem Patrum, i tp Pontifex Romanus,
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font pa ©menffo är påf, uti gamla panbffrifter ja tednas. Walafri- 
dus Strabo; RfesJ E[cclesiast.] Cap: VII. belar orbet af ©reî: nanag f. 
nannag font lat: dr Pater; Sv: Saber; Stimmti pafma OCp flat, v. g. Cæl: 
Rodig: lib: II: Cap: XXI. Onuphrius Panuinus1 Voc: Ecclef: interpr: 
Baronius in Martyrolog: X. Fr: Junius in Cod: pag: CCLV. 
Meurfius in h. 1. rep mange flat. Set) epurumäl intet alle palla tper 
meb, at tpet ffal mara rättaft et Sviogöthifft orb; @å år tpet bod 
allom fcarttom funigt pär t ©merje, at en faber fallaê Papa elr- Pappa; 
font ena ntober Marna, el. Mamma, af amma, föba, gifma patten; 
etc. ocp tp Pöre fpe intet ogillad font orbet par ifrån tagat; faft än 
J. G Voffius tper giör. ©od mare pura tpet mara må meb orbets 
Utjprangl jå är tpet ofelbart, at i förftone falla» alle 'Präjter eller Särart 
Papa, Iifa jom Siffop; je Tit: IX. Suppl: §: 2; pmilfet flart är af 
Cypriani1 Hieronomi1 Auguftini ocp flere» ffrifter; 3 jettare tjber fal= 
labeé tpe ätbre Siffopar meb jåbant peberéuamn; jåjom tpet igenftmtes 
ntaj Can: LV af Carthag: DIiotet1- efter Jof: Scaligéri Elench: Tri- 
hæref: = oCp flereê mitneöbörber; til tpe» tpet omfiber ftabttåbe åt Patri
archen i Rom1 font ocp nu, alt jeban A. C. 1073, tå Gregorius tpen 
7, ftg tpet tilmällabe; namne» ocp fänne». DIieu puru ocp när ocp pmareft 
namnet påf elr påfruen, tages för et färbeleé rum; tpet må mau albe= 
leë förbigå; ©od i annor måtto, när en fattig falla» påfivev, jå font= 
mer orbet intet af Papa, utan af lat: Pauper, paulul: parum, par- 
vum; Gr: navQog, join bemärfev; fattig, vitiga, liten, Hen.

påf?; af Heb: ttDB. jom bemärfer framgång; lat: tranlitus; tper= 
före at DJiorb=Slngelen gid förbi Sjraeld banta» pus i (ägppteu, jom pabe 
ftrufit Sambjené blob på börträen, när fpe GgpptiocS förftföbbe bräpted. 
Exod: 12. —; fe Glaffii Phil: Sacra: lib: 4. tr: 3. p: 775. Seb: 
Schmidt: Fa[s]c[iculus] Difpjutationum] p: 230. Qvenfted: Antiq: 
Bibi: p: 835. Sigon: de Rjepubl.] Hjebræor.] lib: 3: Cap: 9. Crelii 
Prompt: Bibi: ad v: ^efh Lundii Sanct: Jud: lib: 5: Cap: 10. OCp 
månge flera.

Tertullianus1 advjersus] Judjæos] Cap: 10. Ambrofius lib: de 
Myft: Patch: Cap: 1. ocp itågre flere, tpba påf? af Gr: orbet: nag%tu, lat: 
Patior; Sv: tlj&a; men tpe förenämbe Särare ogilla tpet meb gob ffäpl. 
puruban ©nbdtiättft t forna bagar fpe färffilt pållit på Jlåffabagen, ttäml. 
meb Alleluja-fång; meb et Telåte lagbt i ena fifto, tpet fpe frnort pafma; 
meb på|ta-- el. Alleluja lins brinanöe; etc. etc. tå alle tu Impn b ige 
begått pertan» Diattmarb ocp måft betala åt JHeften fperföre ©friftpe= 
nittgar, pàjïmàl fatfat; tpet är fumtigt af många garni, panbl. je Dik- 
mans Ant: Ecclef: p: 121.
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Sabbat; Sabbatebag; af Heb: FiDffi7 Gr: aaßßazov, lat: Sabbatum 
font bemärfer ro od> bvotta ifrån arbete; reqvies et ceffatio a labore; 
fe Stockii lex: Heb: in h. v. Minterts lex: Gr: lat: — Voffii Etym: 
Martinii lex: Phil: — Maji Oeconjomia] V. T. Cap: 15. §: 3. Lundii 
Sanct: Jud: lib: 5: Cap: 4. König: Caf[us] Confc[ientiæ] 4. Sved
bergs Schib: 15: Cap: p: 242. ref) många ffere. Men intet af Gr: 
ctaßßa&iv, tripudiare, fpringa ref) tet'«, faff åu Plutarchus fa menar.

Saberfliga ; Srmftge bela rrbet af lat: Saccr, fritt Bemarfer Sv: 
^etig; ref) Stiga, lat: domus, Sv: f>us; tå tljet år, petigt t>ue; lat: 
Sacra domus; f. Sacrarium. Srmltge girra fl)et fjelt Swenfft, af 
Saber, lat: res; ref) Stiga, lat: domus; ta ti) et âr, et t>u9, eller afbelt 
rum ïjwaruti fprfanë förnämfte Saber forwarae. fe Dikm: Antiq: 
Ecclef: 4: fl: p: 47. Tit: I: §: 5. Äptferö afbelningar t gemen, fallas 
ref) Sbrubbite ; Sacriftia; templi conclave; Speg: Gloff: S. G. p: 434.

Sbranb; Germ: Scbrancben. Belg: Schränk. lat: cancelli; af 
Sv: Sbrånba, 3nflrånba; 3>tfiånga, (Dmgifroa; frnt frmnter offirejrenë 
meb Heb: FDDffi lat: circumdare. fe Lex: Heb: et Lat: gallerroårb, 
anten af järn et trä; gr: xXeiü-qov; lat: dathrum; frnt inftänger någrt. 
.pär af ar Cborqfranb framför .pög=(ff)eren; fe Cbor.

Saban tråqlranb wrrr fjår i alla fprfrty men Iegmitey b ert tagas 
1700, ed) t ftallet fättiaé P3^ramider meb låga Sfrattf.

Sbrift, Sbript; Sbriftentål; Sbriftefaber; etc. af Sv: Sbrifta, 
lat: corripere; ttäpfa; ffafa; fe Verel: Lex: S. S. — Speg: Gloff: S. 
G. in h. v.

Sbrub, af Sv: Sbryba, prpba; lat: ornamentum; veftis elegans. 
fe Verel: Lex: S. S. Sbrybbi ocb prybbi, bene veftiti et ornati. 
pär af

------ .Irrubqlrub, veftes fponfæ.
------ Äyrboqlrub, ornamenta Templi; fe Swettff: Äprfr=£)rbn:

1571. fol. 49.
------Sbrubbue, Saferfttga. etc. etc.
Sbttlle; Säftare; 33rtn; locus editus, altus; Safrm iDrång= Pige= 

löågmane= SoIbate=SbulIe. (Drg=Sbulle, etc. etc. ^ialie. etc.
[Suppiementum] §: 22. Sbulle, <4««btare, Uotn, i§iålie; etc: rnt 

tfjent är til at weta, at tf)e t forfta frrfamlingen« tjber, feban fprfrr 
blefwr bt)gba, ref) t Wtfja afbelnittgar fatta, enbaft wrrr gjrrbe til at 
affrnbra qwtnfrlfen ifrån ittanfrlfen, meban ©ubétiänften ffulle förättas, 
på tbet ögonens begärelfer måtte företagas; fe Tit: I: Suppl: §: 5. Ns 
3; ti) fpneS rrbet Sbulle wara frmmit af flyla, betåeba; lat: tegere; 
rd) Hadgtare af lat: Tectum; famt »piålla, af Sv: Goth: btåUa, fnopa,



utjîdra. 's forna tiber wore bär inge fä mange Sfullar uti fyrforne, 
men nu fyafma fye efter baitbena alt mera blifmit upbpgbe; v. g. Solbate= 
fBåtjmäitS= Dräng= JHge= o cl) gof?e=fful(ar; förutan Orgeläfytare; foni mib 
bmarje fyrfoé märfwärbigbeter är at igenfinna, ja! få mättg ftäHen 
Sfulle öfmer Sfulle, uti folfrifa förfatnlingar; fom för aret 1696 bär 
i Ianbet intet brufeligit mar.

[Supplementum] §: 23: Bocftt=Aot>; 0OCFt1=Aut>8=Sd<f; 0OcCt1=but>S= 
ILpg; ocb fye itämbe SiufaS VDdge=Paj?; etc.

Dm fyetta föreuämba met en b war Wlärf ocf) Sefman at tala, me= 
taubeS Inrab fy et bnr ‘it inebära; SOien när, bur» ofy f>mctrföre fåbant 
är fomniit i bruf; icfe få almänf. ofy flart. fyerföre mil man fyetta föl= 
janbe berätta; näml.

A. 'fit af Wubo Orb ofy fyeit .p. .piftorien, bur man om tbetta 
föreuämba; näml. refa eller gä i Sofynbub, fom fyet nu f)eter, beföfa 
fye finfa meb ,permits JcattmarbS ntbelanbe; icfe fyeit ringefta befalning, 
el) b^tler någon bofftaf, mpcfet miitbre något Exempel. WubS Jlnbe 
befaller genom Apost: Jacob, Cap: 5: v: 14. uttrucfel. bum JMjterue 
ffulle bunbla meb fye ftufa, eller burit tffe finfa ffulle; mebati fiufbomeu 
icfe för bäftig mar; falla til fig JMfterua i förfamlingett; läratibeé nt= 
trpcfel. bwab tå ffe borbe; näml. I. Aebta of wer tt>em, meb fyer jämte 
bäitbers pålägganbe, efter Chriffi befalning, Marc: 16: 18. II. Smörja 
meb oljo i fenans tTamti. Om «pevmttS SiattmarbS ntbelanbe, itäm= 
neS icfe et orb; Ipnilfet tngalunba babe marit uteflutit, om WnbS 'Knbe 
få [ffulle] bafwa melat.

B 3 Apofllarnas tiber ftnneS icfe be^er iåbait Socfnbub, fom 
fye nu giöraS, t)afWa marit brufelig; utan enbaft efter föreffrefna fättet, 
meb böner, fiänberS pålägiting, ofy oljo=finörjelfen; fåfom flarl. mijaS i 
Apoftlarnas giänting: 3:6. 5:15. 8:7. 9:34. 14:8. 19:12. 28:7. 
cprnab fyettne Oljofraörjelfen mibfommer; på bwilfen fye 'Jhafmiffe mpcfet 
fig milja ftöbia, när extrema unctio ffal afbrptaö til et Sacrament; 
få är fyet onöbigt bär om något berätta, emeban få många ftore ofy 
rene bärare uti mår Lutherbom, meb fraftiga ffäl)l öfmerbemtfa, at 
tbetta mar af Wubi et utmärteS förorbnat mebel, tit öfmernaturlig läfe= 
bom, fåfom flere unbermärcf, allenaft i Apofllarnas bagar, ocb tneöatt 
förfamltugeit mar at tilmära, brufeligit ofy nöbigt; albrabälft tå, när 
något b upp loar om tben ftnfaS bälfoS återfåeitbe; etc.

C: J)å tbe förfta bnubrabe åren, eller Djbebwarfmett, för än Se- 
culum IV; finîtes om föreuämba Socfnbub icfe buller mara något ffrif= 
mit, än miitbre något afflutet på tl)e måtig ofy ftor Sliöteit, fom in om 
förenämb åratal blefmo båtlen.
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Utan jeberntera på tfe 80 åren, tu t b flutet af Secul: IV: begpnteé 
fåbatt 'Socfnbub pppaé od) i bntf fotmna af fbljaitbe orfafer, nanti

1: Stt når ttågor, för ftora !after ffull, tuar uteftängber ifrån Sör= 
famliitgenê gemeitflap, på någon lång tib, od) råfabe uti fiårtång[§]lan, 
eller några fråmpor, för att tfett förefatte plid)tetjben tuar fulborbab; 
Så ficf tbten låf at fättba efter JJråften uti (fit) fåitgcifet, eller od) gå 
tit fonom, od) attatnma p. Jiattmarben; men äntå febermera Ijfa fitlt 
uffårba meb ftraffet, når fan ti! fålfan fomen tuar; Ijtuar ont funtta 
IflfaS åtffitliga Canones uti Conciliis, få tuål Nicæno, Araufiano, 
Carthaginenf: Aureliotenfi, fom många flera; SOcett ingett attttar be= 
gårte tå för tibeit p. sJiatttuarb uttber fiufbomett, ått fåbatte delinqventer; 
fmatföre blef od) p. Jiatttuarben fa Il a b fcpodtov, lat: Viaticum, Sv: 
VtJåge= elL Kefepa);, för tperas ffull, font tut more ftabbe Ijfa font på 
mågett uttber fift ftraff; funbe od) ofta fånba tfet många, öfmer fin fela 
Ijfétib tuoro bömbe ifrån förfantlingettö gemenffap.

2: ‘Kont ccb> Socfnbub tfet af, at når tfe friffe mettiffor begittgo 
p. Jiattmarb, få blef, uti tfe fenare förtuirrabe über, tt)en ofeben upta= 
gen, at en bel, af tb)et tuålftgnabe bröbet od) mittel, fåttbeö bort til tfeni 
font fråttmarattbe tuoro, fm ilfe för fmarjefanba pittber ffull intet funbe 
infinna fig ttteb tfe attbra; fåfont Justinus Martyr intpgar; Socf intet 
til t()e fittfa font lågo i fiålatoget; åVomattbeé otnfiber

3: Sfetta affåttbaubet få miba at utbrebas, at bröb od) mjtt fått= 
be§ jåtnmål til gamla od) finfa; beråttanbeé Eufebius; H. E. Lib: IIL 
Cap: XXXV; af Dionyf: Alexand: ffrifter; at en font fet Serapion 
mar tfeu förfte font uti fin ftufbom attammabe tfenna Jiattmarben. 
sJJien på fåbant fått, at Kräften fcittbe en sJUIt meb bröbet od) minet, 
ocf befalle fonont at oblatet ffutle förft i mittet blöta», od) fålebeö 
Serapion gifmaê; fmarföre fallabeê tfetta panis dnoßeßQEyfiEvog. Pau
linus beråttar eller fatt fånba råttare fagt, bicftar, at mib paft A. C. 
397; far Ambrofms marit tfeu förfte, fom uti pterfta anbabrågten 
attammabe Jiattmarben. DJieu om fan finte od) ta taga emot mjnet; 
tfer ont tmiflas mpcfet. Amphilochius förmåler ocf, at Bafilius emot= 
tog sJiattiuarben på fotefången; JJiett meb tfet oblat, font fatt i långan 
tjb fabe faft Iiggattbee fos fig uti et ffrjtt; ocf tfet ått tuårre mar, at 
om fonout ffrifmeS, tfet fan befalle at ocf et ftp de af fantma oblat 
ffttlle åntel. låggaö lieber i fans Ijf=Iifto.

4. Söröftuabeé od) tfet mifjbrufet alt mer ocf mera på tfe VI. 
VU. od) VIII: Secul: fåfont Amalericus de Olfic: Ecclef: Lib: III: 
Cap: 35, ocf Micrologus de R[ebus] Efcclesiast ] Cap: 17: framtuifa, 
at bröbeit od) minet, font tuoro ttteb Snfticftelfe felgabe od) affönbrabe 
til Jiattmarben, ffutle förbelaö i 3 belar, nåml.
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1: betett ffufte bröbet ed) u>tuet famanbtanbab.
2. — — ©årffitbe Brufab.
3. — — Seitab od) förwarab tit Viaticum ettet wågafoft uti

©ocfnBubbtpgeit.
D: 3lt ttjefja od) tplifa Exempel od) förotbningat, åro i fatttxtg 

mera ftraffbare, äit tiåitlige tit efterfötgber, tt)et fait eit Ijwar !!artigen 
finna; fjwilfet od) J. A. Ofiander, uti ïheol: Cafual: Part: IV. Cap: 
5. p: m: 444: etc. od) ftere nteb Ijoncm ErafteL fullfafta. .Od) font 
tibenta tiltogo, få föröfabeb od) gateuffapenta; ti) förntan tljetta före= 
ttätnba, få Btef

5: fpå ffjet ena sDIotet efter tt)et aitbra flutit od) fgftftålt, at Br öb 
od) loin ffutte attjb Ijåtlab od) Ijafwab fyelgabe od) uti föråb uti @od)tt= 
Bubbtpgen etter ©ådeit; font tå ruttber war; på ttiet ingen fiufer måtte 
bö på fotefången; ja! ide ttiet minfta Barn, en gång, utom [o: utan] sJtatt= 
marbeub attantanbe. fåfom af Concil: Trull: A. C: 692. Synod: Tole- 
tana XVI: uti Spanien A. C: 693. af Canon: 161. uti Carol; Magn: 
Capitul: lib: 1. od) Ijob aitbre öfwerftöbigt år at igenfinna; ,pmarföre 
Btef tljetta Viaticum etter VDågapafer få bprt I;dttit, at fljeit fom böbbe 
tfjet förutan, bömbeb wara förbömber od) biupaft neber i 1^elfwetet 
faftab.

6. sJtunu galnare Blef ttiet, Secul-. XI. od) XII. når fåbaite obla
ter od) wjtter ide atlenaft ftoppabeb uti flje böbab munar od) tjåtteb i 
tferab Ijatfar; utan od) tabeb, jämte tf>e böba uti ttierab grafwar; fåfom 
af åpiftorierue öfwerfunnigt år, od) jag fietf förnumit, af ena upfiutbua 
teenftaffo, runban, font ide långefebait BIcf ntur jorbene uptagen på 
Tuna fprfogårb; tå tlje sPafwiffe föregåfwo, at uti fåban Ijeligbom [: fom 
tlje förmente wara JEns permanens, i tp Bröbet od) winet Wore wånbe 
i V?r. Chrifti Iefamen ocfi Btob :j war albeteb

1: Christus Befpuert. nånoaraitbeb war od) fttttbe intet ffiljab ifrån 
tf)e fpntiga tingen, om t tie ån tegat uti ©odnBubbfåden albrig få långe.

2: S3röbet od) wjnet Borbe wörbab fåfom Christus fietf[we]r. 
.pwarföre

3; Snfatte sPafwen Urbanus IV: Seoul: XIII. en Befpncrlig 
epögtibb bag, fom f)år om årt. Ijåtlab ffutte

4. förufabeb fåbaite Ijeligbomar ide atlenaft tit Viatica eller fffiåge= 
pafs för ftiem fiuforn, titan od) at Bårab framför sDafwen, t)ioareft Ijan 
framBårab eller ref a ffutte; od) fljet til et måctdtgt Beffårm; ad eufto- 
diam præfidialem et patronalem, non vero Ministerialem; fåfom 
Cardinalen Perronius t Ijen åtffitnaben fan upbicflta, lib: III: Cap: 19: 
de Euchar: t) War ont Wtbare fan tåfab Chr: Marcelli lib: I: Sect: 2.
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Cap: o. od) Sect: 12: Cap: I. I) erdtta it b ed tit öfmerflöb Joh: Malucius 
tt)et od) fåbatr Socfttbubs fäd jånbes 2 el. 3 bagar förut på åfnor eller 
[)åftar, ttjcit magen på f) to ilfen JJåfmett fårbas ffulle, tit at bereba bottom 
od) gtöratt fåfer båbe för fienbar ocf) fpöferter.

5: IBlefmo förenåmbe SocfnbubStpg bnreit frittg om åfrar och ångar, 
at tilbringa gob årSmårt; åfmett

6: frantbafbe mtb måbetbar, åffebunber, etc. them at förtaga od) 
utflåcfa; meb mera font bår intet inföteS.

,Qmilfa milfaretfer måre ftore Sårare Chemnitius, Gerhard, König, 
Meifnerus, Oftander, etc: etc: til intet giöru; UttbranbeS ^ögef. tfter 
på; font tbet ocb år til at förunbra, at tefe allenaft få ftor blinbbet ffulle 
öfmerfalla tf)em font @itös Orb tl)et flara liufet f>abe at åffåba, utan 
od) bur» Corqvetius föfte efter at förfmara förenåmba 3 afbelntngar, 
af tbe fpnliga nattmarbfens belar; fe bår framanf: NS 6; tber mebelft 
at Judas Kchchariot, mib förfta .lQerrans JfattmarbS begåettbe få giorbe; 
ttåml. belabe 2?röbet t 3îi belar, af Ipmlfa bau tben 1: beten åt up; 
then 2: giöntbe f)»d fig til viaticum; od) tben 3: bar bort til tbe öfmerfta 
sJ)råfterna; .Qafmanbe tbe fålebeS eu ma der JJtan at i tp mål (at) efter= 
följa, bmilfeu Christus ftelf fallabe ett iDiåfxvul; Joh: 6: 70.

E: 'Jlf tl)etta font förmålt år, od) ån mera fnnbe framföras, fan 
nogfamt finnaS, ttåml.

1. 'Jlt tbe btlgab bröb od) mjner bemarabeS få mål uti fprforna
uuber fPräfternaS difpofition; font tbe til b»H’n brmfåubes unber b ma ro
od) eitS förmår, til åtffilligt.

2. Slt til tberaS förmår mar itöbigt et ting, jåntmål för tben orfaf,
at ide inöfi od) annor biur må ffaba fäbana beligbomar; fåfont Bur-
chard Wormat: fom lefbe A. C. 1000. el. tiger ontfrtng, uti lib: V. 
Cap: IX, ett Canon tnförer af Concil: Turonenfi; fom fallabeé Pyxis, 
belê ocb Ciborium, belê Paftophoria; til ffapnaben runbt; fallas åit i 
bag på Smånffo: Socfnbtibs=Sact; af Iltett orbfaf, at uti fbentta Sådeit 
förmaras bröb od) mjn, jämte tbe fårille eller tpg, falt' od) Paten; font 
tiger til brttfaS: fe Tit: IX: ont tbefja orb, od) Suppl: Tit: IX. §: 8. 
ocb 17; faint b»»bbofen; når Kräften får bub at refa uti Sodnen til 
tbe fiitfa; åfmeit in uti Ståberna, faft Staben ingen Sodett fallas. 
Pyxis lårer tbenna SoditbubSfådett mara tber af itåntber, at tben fom 
en runb 2lfï år gjorber af buxo elr annat tplift; fe Lexic: in h. v. 
Ciborium tber af, at fåbant runbt tpg mar Ijft tbe Alexandr: åplen, 
meb låd öfmertådt; fåfont Diofcorides, Hefychius, Strabo od) flere 
mena; men tbe fom egentel. taga Ciborium för et fårille til tbetta 
Sacramentet, tpba orbet af Gr: Kiß f. xt ßiorov od) aïqiov fom bentår=
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fer (putuapoi’ xvuîh, ij (pà>ç @eë; IjmiIfet Voffms ogillar; fe Lex: Et: 
p: 132. ,pma b Paftophoria angår, arc mäl fomlige font taga namnet 
af fielfma rumet, Ijmareft ©odjnbubStigen [o: =tpgen] förmarabeS, näml. i 
SaFerftiget, font fallabeS od) Sacrarium, exedra, tabernaculum, thala
mus; fe Tit: IX: ocf) Tit: I: Suppl: §: 5; Ijmar om fan läfaS Dallæui Pa- 
ftoph: lib: VI. Cap: VI: p: m: 757. eljnrumäl min mening dr fjdlbre 
meb tfyeraê, fom tagat ffjer af, at Paftorn eller Träffen fïnlle föra eller 
bära fåban IjeligbomS tpg !ring om åfrar ocf) ängar äfmen til ftufa 
perfotter; fåforn tilförenbe berättat är.

3: sIIt uti mång ftpcfe, fåbant är än behållit, efter Reformations 
tiben, f)är i mara förfamlingar; fåforn af Äprfclagarne cd) Ijanbbccferne, 
är at igenfinna; v. g. i forna tiber ffulle

1: IReen bnf läggas på borbet, od) IiuS uptänbaS, när Kräften fom 
i ©ocfnbub til IBen fiufa : BmiIfet än mäft öfligtt är på IanbSbpgben 
åt minftone til A. C: 1700.

2. sKlIe falla på !nä, od) i tpftbet läfa öfmer tl)en fiufa; ja! jämmät 
när Ijau upgifmit attbait.

3. Kräften ffulle, om inöjeligit more, Ijafma XoFtin på fig. fe 
Tit: VIII. N: II. od) Tit: IX: måjja.

4. @ifma tf)eu fiufa IiuS i Ijanbena, om ttjet förtjanbena more.
5. Sntet mera bereba äit fom BeIjofbeS ; Tteb mera fom af Iianb=

bôcïerne; ifrån 1571, til året 1604; etc. utmifa; Socf finneS någon
änbring |är utinan mara f!ebb, när man jämförer 1571: årS Ijanbbef,
font i Storfboliu är trpcft, meb tfjeit font förbättrabeS 1599, öfmerfebb 
1604 od) trpcfter i Upfala 1608; fomanbeS nära in meb tt>en nu 
brufeliga af året 1693. Socf äro tt>e märcfel. atlefaman utmifanbe 
åtffilnab mara emellafit] SocFnebub eller tf>e fiuFao bejoF, od) ^ervane 
ITatiuarbs utbelanbe åt tljem fiufottt; faft än månge, fom jag f)ar flört 
od) fett, giöra Ijär utinan liten eller ingen åtffilnab; utan i mång belar 
f)ålla od) giöra et meb tljet gamla, v. g.

1. Ttebbela .p. 91. åt tljem fiufom, om än ffje i pterfta ffäla= 
toget ligga; Enoilfet tt>e anhörige f)ögel. påftå.

2. Äalla od) fjälla Sj. 91. för et Viaticum eller äöägapafi; åt 
minftone tl)e af gemenare Bopen.

3. Söma tljem mpcfct faliga, fom uti fit ptterfta fått ttietta Via
ticum, emot tf)em fom böt utan Träft.

4. fRefa i ©ocfnbub utan at mebbela -p. 91. fsålleé fnart fagt för 
intet, åt minftone oitöbigt.

5. Sefma efter tpbel. förcrbitingen i ,pattbbofen, at läfa eller fråga 
od) giöra alt tnoab tljer föreffrifmet ftnr; tljet fätteS mäftabelS å fibo.

Glysisvalhir II. 10
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6. sDIena månge, at feban sPraften Ifafmcr marit til t£>en finfa i 
©otfynbub, är tå mera intet l)opp om lifmet.

Sag må intet nämna t£>en ftpgga mibffepelfen, font månge f)t)fa, i 
tl) minet od) oblaten fom marit afföttbrabe til tt;en sUattmarben, 
miffbrufaS od) l)ålleö före mara mpcfet fraftige til at läfa l)marjel)anba 
finfbomar båbe för folf od) boffap. etc. etc. pmab äfmentpr mara 
måttbe i Ättttg Guftaf Erikffons tjb, eller reformations åren om 
©octtnabub, t£)er om fmtita läfaö Eric Giöranff: Tegels Hiftoria 
om Guft: I: p: I. pag: 170, etc. Bazii Invent: H. E. lib: 2. Cap: 
13. p: 223, od) fleres Sibeböcfer om ©»: Goth: Jt’i)rfol)anbli[n]gar. 
Sag menar än något l)är mib fom merenbelö ffer od) gemene fmpett 
öfmar, fobra förbätring.

Stapel, en vefning af timmer, tl)er uti något fan fmitgiaé; af Sv: 
Stapla, ttpflapla, lågga tf)et ena på flfet anbra; fe Speg: Gloff: 
pag: 480. lat: erigere; ©tapul; turris; ©tapi el. Stapel, branbt flippa; 
fe Verel: Lex: in h. v. ©tapul, III. columna; domus columnis com
pacta; fe Gudm: And: fe Tit: IV. om 2Måcfov oct) ©taplav.

Cglfeft ntenaé ©tapul el. Stapel mara af ©ta, ftå, ftabig, lat: 
Stabilis od) 23ol. bo; l)U6, lat: manfio; ©tabigt bo, ftabilis manfio; 
$£å i ft)tterf)et när ©tapul tageö för SrbStab, ©tapel.-ftab; fe Lex: 
lat: Theod: — Kilian: = oct) flera många. 5Rär ©tapel förft bpgbeé, 
fe ILotu.

©ten, Stain; <§åll; lat: Lapis. Saxum. ©rafften, etc. ©tå på 
bveba ©ten; Ipuabait tt)et orbfpråfet är fommet, fe ^åll, ^ålla. §ör 
260 år feban, begpnte tl)e ntt)ugga, i alla fpra t)örnen på ©rafftenarne, 
tlje 4 Evangelisters fämtemätcfeit; fe tit: II. §: 1.

[Omiffa] §: 29. Stifte, få fallaö tfjen bel af .päraber od) ©ocfnar, 
fom är uttber en Siffopé tilfpn förtrob; fe H. Spegels Gloff: S. f)oö 
©ref: /hoixgcig, Lat: Dioecefis ; äfmett Hagoixia, lat: Paroecia, Pa- 
rochia, Diftrictus; faft än i forna tjber åtffilnab emellan Hfeffa orben 
marit l) af mer, i tp t (fet förra marit fagt om tl)et ©tiftet, en Metro
politan f)abe at ftpra om; od) tt)et fettare font marit något mittbre od) 
legat nttber en Siffop. Pten ntt brufaê ©tifte för Sifïopê bömeft, od) 
tf>e anbra orben för görfantling til eit Äprfofferba. cpmareft Siffopen 
fyabe fin ©toi eller ©äte, Lat: Cathedra; tt)en fatlabeê Parochia 
Cathedralis; Plen när förfantlingen öfabeö, at tbe intet l)abe rum uti 
tlfenna Parochia Cathedr: få ntfänbeö miffa llaooixoi eller Särare til 
Ctfbelta Parochias, fom tnt fallaê ©ocbnav, fe I: $1: Glyfisv: Tit: VI. 
od) III; tä Säraren fallabes ©ocbnPraftir. bltfmanbe fäbatta Paroe- 
ciæ belaba af påfmett Dionyfio, mib paft A. C. 261; eller Stiften

¥
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ltåntba; fåfom Polfydorus] Virgilfius] berättar om Rom: Jttjfct, lib: 
IV. t) to aï om od) fan tåjaé Salmaftus de Primfatu] Pjapæ] Rfomani] 
Cap: X. p: m. 154; titeit t ftor otjfljep t anfeenbe til t£>e fenare tjber 
od) tt)e förånbringar font tjbente attjb giöra. Äet)fer Constant: Magnus 
fäjeé Mmu betat alla fina uttberligganbe Sånber t 4: ©tiften; 2 uti 
Orient: odj 2 i Occident: ,punt tljet fïebbe — — A. C. 381 uti 
Constantin: SOîbtet; tt)et ittloifa Annaliftæ; åfmett tjnmb febermera 
t)ånbt paftoer utom Sanbë od> i attbra JRifen.

pioab 23ifïopë ©tiften pär i ©loerige angå ntditbe; få finnes mål 
i Sagbofett Äon: 33. S. S. I. Cap: at tpe râfnaê 7: ft: nanti: Slrdpie- 
bifïopë 2)ömet, i Upsala; Lindköpings; Scara; Strängnäs; Väfterås; 
Vexiö; Abo; -Docf åro efter fpett tiben fåbant bief i Sagbofena infört, 
mange ånbringar od) afbetningar fïebbe: v. g. SBiffopg ©tiften i Lund; 
Giöteborg\ Calmat:; åftoett Superintendentier i Carlflab ; Wifby ; 
^årnofanb; Cavtofrona; för utan tpe uti SSipffa oriente, åfwett tTavfwa, 
Kåfwel od) Ktga, font uti jifta friget fommo ifrån ©merigeé frono at 
föttbras. pmab tpetta pålfingalattb angår, få fafioer tpet altib tegat 
ititber Upsala S(rd)iebiffopS ©tifte, pmilfet i forna tjber ftråfte fig 
långt i ttorbeit, utöfwer ©eftrifel. påtfingalanb, Sdcebelpab, ångerman= 
lattb, SBåfterbotn oct) IRorrboten til Uleå; fåfom af ©toenffa piftorier 
funnigt är; SRett uti SDrotning Chriftinæ JReg erneute, A. C. 1647; 
bIefmo fite Storre Sånber tagne tper ifrån, od) tagbe tit tpen tå förorb= 
itabe Superintend: ^åtmofanb; få at Upfala ©tifte uti ttorben 
ånbaé t Gnarp ©ocfn, tpen fifta af pelfingalaitb. i tpen beïantfe] Auni 
eller Åres=ffogen; t)mareft påntöfaitbö Superintend: tager emot, oct) 
Mmer unber fig tpe förenåmba Sanbffaper; pmitfa i forna bagar falla= 
beé pålfingatattb, åttba till Uleå; famt Scåmtelanb od) pårjeulf SDatarne; 
blifmaitbeö pögbem: SDrottningg påfprebifant Mag: Petrus Steuchius 
tpen förfte Superintendent tit tpetta pernöfanbé ©tifte; ©tamfabern 
för tpen mibtberömba Steuchiffa Familien.

SSspetta itu fålebeg maranbe Upsala ©tifte, i affeettbe til tt)e 3 fi)t= 
fen etter fotftånber, Thiundaland, Athundaland od) Fierdundaland ; 
tå oct) ©eftrifelanb råftteg tper unber; råfitaé tilfamait utaf 25 punbari 
etter pårab, font för JPråjtentag beqmåmtig^eter od) tionbe råfningen 
fful, öfmer 350 år feban, betabeé i mittbrc od) ftörre ©ocfnar, tit anta= 
tet 180. ft; til pmitfa når 2m påraber pår i peléingatanb låggag, od) 
tper uti maranbe 30 fprfe ©ocfnar, peta ©tiftet beftår af 28 påraber, 
oct) 211 ©ocfnar; oct) tpet i fåban betning font utur en gamut JPerga= 
mentê S3cf, Joh: Peringfchöld framförer uti Monum: Thiod: I: $t: 
Cap: 1: p: m: 14. etc.



I: Thiunda Fylke.
I: «5<katv Habohundari, Ijluareft fittttctê Sigtuna, Vadfunda, 

Haga, Tigbili, Håthuna, Calmar, Ôfloer od) Jjter Gran, Ekby, 
Sco.

IL Hagunda Ijwcireft Iigga Aggaholm el. Holm, Gryta, Tigbile 
Åland, Jarlåsa, Ramfta, Hagby, Balingftad, Åker, Dalbv.

III. Ulleråker, Upsala, Vänge, Läby, Näs, Böryö.
IV. Bälinge, ti)er åro Bailing, Åkerby, Jomkil, Skuttunge.
V. Vaksalda, Ijwareft räfttas Vaxhalda, Danmarck, gl. Upfala, 

Jit)a Upfala, Bondakyrku.
VI. Norundha til ^Wilfet 1)öra Ernthuna, Lena, Danmora, Fylm, 

Tenftad, Vigftad, Bircklinge,
VII. Vendil, font inefattar Tiglismorum, Vendil, Harbo, Valum, 

Norum, Tolpta=kirku.
VIII. Bodin, el. Frösåkir Skiplag, tiler unber Hgga Veftland, Löf- 

ftad, Huldanäs, Walö, Hökhofdi, Börftil, Hargh.
IX. Oland, font Ijafwer Staby, Tunum, Skäpthamar, Ekby, 

Olandmoro= ek Morkara, o cl) Adhelunda el' Alunda.
X. Besbohundari Ijwareft ligga Rasbo, Fundbo, Rasbokil.

XI. Närdingahund: font l) a finer Almungi, Knutaby, Färinge, 
Bledakir, Unnunga, Egbo, Äfarbo.

XII. Geftrikland, Doareft ligga Valabo, Hille, Hambrunge, Ek= 
labo, Ofvanfiö, Fernebo, Thorsåker, Hæfunda fand Stäben 
Gefle, font bod intet rainas i tlict registret.

II: Athundia.
I: d,åra&: Brohund: t)loar til ^öra Bro, Loffa, Näs, Rydh, 

Löghö, Sunga, Hidilshög, Muntsö, Färingtunum, Ska.
II. Ollendahund: bafluer Sollentunum, Solnö, Danarö, Spängum, 

Bremum, Gerfelli, Edh, Monad: S. Claræ i ©todfyolin.
III. VaUendahund: tfjer Hgga Vallentuna, Täby, Wad, Ångarn, 

Hamarby, Frestad.
IV. Sämingiahund; fytoareft finnaë Skeptuna, Fröfunda, Lunda= 

tolpt, Orkaftum, Marchem, Scanald, Widbo.
V. Langhund: fjafluer Lagga, Öfttunum, Hufby länghund: 

Gottrör, Närdatunum, Corfta, Garn, Öfby, Åker, Vermdö, 
Rydh.

VI. Lyhundari til Ijlnilfet Hiber Hufaby, Vallftad, Suderby, 
Karlskyrka, Lohärad, Efttuna, Bro, Frötuna, Lenna, Wödhö, 
Häverfö],
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VIL Arlendahund: font t)afloer Norfunda, Hufaby=Odenfala, 
Odinfarg, Knifftad, Alfike, Sigtunum Ipoareft tå för tjben 
S. Olofs od) S. Lars !prior tågo; förutan S. Pet: fom b örte 
tit Habohund: t Thiunda $plfe.

VIL Siuhundra, font od) laltabeö Sähundari; l)abe Rimbo, Röö 
Säbo, Riala, Faftakirku, Efterne, Skädery.

III: Fiäderunda.
I. Trogdh1 tt)er mtber tigga Herckeberga, Litslena, Hufby=Siu= 

tolf, Villaberga, Löth, Hakaftum, Vekholm, Thorsvi, Hufaby= 
trögd ett Kungshufby, Litslakirka, Boglöfa, Vallby, Alfnö.,

II. Aashundari tpoareft fiitnaê Eneköping od) ttier toaranbe Iprlor 
nanti. SBarfrulprla, S: Olofs, S. Ægidii; febermera Socfuante 
Näs, Svingarn, Theda, Tillinge, Bred, Sparfätra.

III. Simbohundari Iftoar tit Iföra Simbatuna, Norby, Löftad, Al= 
tuna, Fröstolpt, Terna fom tut tigger til Vefmanland.

IV. Thorsåkers åpårab, Ifloar tit ()öra Thorstuna, Hernavi, Ofter= 
unda, Hwittinge, Hudungi.

V. Laghund: fom begriper Langathorum,. Kullum, el. 33ifîopê= 
lutta, Nyfätra, Fröslunda, Giriftad, Fittia, Bondakulla od) 
Hiälleftum.

Hälsungalands ^åvabev aro itu 2L‘
I. Sobva inefattar Skog, Söderala, Norala, Trönö, Sadurftad, 

Hanabo, Boldnäs, Alpta, DfioerAlpta et. Dftoattåfer, Järlsö, 
Mo1 Ringsö, Arberåd, Unnardsvik ; meb Staben Söber= 
t) a m it.

II. tTorva Iiafioer Enånger, Niutånger, Tuna, Idenor, Forffa, 
Hög, Roggestad, Ilsbo, Harmånger, Jättendal, Gnarp, 
Hofvedal meb Annexan Hafrö fom It)ber unber ^äntöfanbé 
Stifte; Ferla, Liusdal, Dilsbo, (Forffa, Hög,) Norbo, Ber= 
åker, Berfö od) Hafela ; meb Staben Hudichsvall.

11) e [5 a alla förenamba Äprfor, fåfont od) tl)e toaranbe i Stock
holm t>öra unber ttjetta HpfaIa 3Irct)iebiffop§ Stifte; tjtoareft titförenbe 
unber påfioeofct ftore flatter af alla lattber finite famanfïiutaê til at 
ittlöfa tt)en flamfult bpra SBifïopê lappan ifrån Rom, (poilfen taxa 
latlabeé Taxus Subfidii pallii Epifcopalis1 od) utgafé båbe af Soclne 
sPrafternel fåfom af fprfortta, meb faban proportion, at tpoareft graften 
gaf 2 m; 11) er finite Iprfan giftoa 1 m; attjb Iprfatt inittbre tiälften 
emot prüften, toaranbeö af rullorne nog futtigt, b ur u fioåra bprt en 
faban lappa Iom at fåfta; tit exempel: 3trd)iet>: 01: Beronis Ipn SBitreP
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famlabeë A. C. 1316; en fiâïp af Thiundaland 300 m. löbigt ©ilfroer
af Attundia 228. — — — 
nfFiârdund: 171. fern fôrî>ogbeê till 233. 
af .fpälsittgalaub 165. od) A m. [tiger til= 

[aman 1097 1 m. ©ö[l]fr [ont giöra efter wår räfntng, 8.780: Sibi frotlfa 
.'lib. nn efter npafte valeuren, giöra 79020. b. foppmt. ©il Plrcfiet: 
Hemmings fappaé ittlöfen, utlabeê en fumma af 1097 i m. Söbigt 
©itf[we]r; A. C. 1343; font giöra [amma Summo meb tfet förra; flera 
Exempel förer man far intet in; tt) tfet roar en roifj Taxa til Ro- 
rnerfïa Stolen; förutan tfe 9lefe od) ©âringë Reningar, [om Tiunfarue 
fingo, ftnilfe fjtförbe fåbana feltgbontar. Äapatt i [ig [iåtf roar möjelig 
fåftbar; ftuilfen omftånbel. beffrifroeë af D. Haq: Spegel, uti .ft. Hilb 
II Selö, III: Cap: pag: m: 31. 32. =; tt) fou roar af Ull od) gement 
arbete; men tfet mt)cfla äfroentt)r [om tfer roib fabeë roar något mera; 
tt) 1: ntåfte hinnorna i S. Agnetæ ©!öfter i Rom båra fram 2H lamb 
på altaret uti S. Agnetæ Älöfter på fentteé bag, när Agnus Dei roar 
[uttgen.

2. ©fulle [amma lamb antroarbaê uti 2 ©aniferé fånber af tem- 
plo Laterano, [om tfent fabe at gifroa åt Diaconis til at giöbaé i 
gob bete, til tfeé tiben font at tfe fmtbe flippaé.

3. ©fulle Sambeneé ull b lait b aé til annan fjtt ull, [om blef [putt= 
nett od) [amanwäfroett, Ijfa [om en filt, od) [å giorb [ont en fåpa, meb 
[tort uppflag baïpà orienta, meb trinna blpplåtar roib fanterne infpbba 
i [roart filfeé tpger.

4. ©amma fappa [fal febermera roålfignaé af en SBiffop uti S. 
fPåberé fprfa, ocf beftänfaö meb roigbt roatu, [amt röfaé meb röfelfe.

5. Tär S. Pers sDidfa är [nttgen [fal fappan läggas [rant på 
S. Päders 31(tare, froareft fon ittfwepes uti et ©ilfeéflåbe, ocf a[ Sub- 
diaconis bortburen od) Iagber på tfet ftållet i ©fattfamaren til tfeé 
någor fommer, [om fettne föpa [fal; tå fott

6: blifroer meb många Ceremonier uttagen ocf antroarbab uti 
fané fättber [om antingen [ielf far reft tjt at unbfå fentte, eller åftal= 
fänt anfeenligit bub at föra fentte til SBiftopen i Stiftet; tå fan rocr 
förbunben at [roärja [in trofeté ©b tutber påfwen; roaranbes intet til= 
låteligit, at tfett ene SBiffopen fitf brufa [in företräbareé inlöfta fappt, 
ide feller brufa SBiffope namnet ocf förätta tiänften i SBiffopë ©tiftct, 
för än fan en fåban ©forfåpo fabe unfått ifrån Rom.

Dten tf entta b pra Taxan affïaffabe tfen ftore Äoitung Gut: 
Eriksson tfen I: fönberbrptanbeé tfet fpåfroiffa ofet; [å[om af Jpifh= 
rierne nogfamt funnigt är.

*



SDjo DHffopar font Bafma marit mib Början uti t|etta Upsala Stifte 
faft Boettbe; förutan tl)e främanbe font tfjttommo men refte Bär ifrån 
igen; räfnaö ifrån året 1024, tå Olof ©fötfung i ©merige regerabe, til 
1162; merenbelS af måra Antiqvarier 6: ft; af Bwilfa ti)en förfte t)et 
Jiverinus, dl Severinus, el. Sverinus, tp Ban itätntteS få åtffifligt; od) 
IBett 6: el. fifte Gopmannus; font lefbe uti S. Eriks tjb, när t)an blef 
af baga tagen, ©ebermera BIef tfyetta ©tiftet et 2lrcf)tebtf?ops ÎDôme, 
uitber många 5trd)iebifpar i jpåfmemälbet, alt ifrån året 1162, til 1531; 
af Bwilfa tfjeit förfte mar Stephanus, font bief t|er til utmalber af 
Äung Carl Sverdkilffon, od) DijffenS ©tauber; JpafmanbeS på tf)e föl= 
janbe 369 åren många eftertråbare pä t|emia ©tolen; fomlige Anti- 
qvarier räftta 30. ft; foml. 35; ©od ftabna tt>e alle t|er utinan, at 
Dlroberne Johannes Magni od) Olaus Magni; Ijmilfe odj nänntaS 
Johannes Magnus od) Olavus Magnus; Bägge Iifa rätt; emebatt ttjeras 
faber Bot Magnus Petri Gothus; od) Babe tilnamnet Store el. Magnus, 
font mar af ©torerneS eller ©pltaritaS Familier; SJien l) ma rf öre Johan
nes Magnus näntneS uti Ä. Guft: Erikssons Jpiftoria Swtnfot; tBet 
IemnaS tt)er Bän; tBe moro tl)e fifte sKrcBieBifper i Upfala, faft ätt Olaus 
Magnus font intet til Upfala, utan Blef böb i Rom; Bmareft od) SBro= 
bent böbbe, när Bnit E>«be meb olåf reft ifrån ©merige; taganbeS Bort 
meb ftg många gamla ÄprfoBanblingar, fom tttpdef fafnaS; Johannes 
böbbe i Rom, A. C. 1544; tl)eu 22 Martii; od) Olaus 1558, tt>en 1: 
Augufti; efter tBe fleftaS uträfniugar. Jpmilfen nu luft ocB nöje Baffmejr 
att giöra ftg unberrättab om förenäntba DlrcBieBiffoparS Siamn od) 
IefmerneS Beffrifitingar, Ban finner fåbant igen uti Vaftovii, Meffenii, 
Örnhielms, Erici Olai, Scheferi, Benzelii, Celfii, H: Spegels, Pering- 
fchöldii oet) fleraS, maefra ffrifter; ©od uti några ftp den åtffille, emebatt 
tjben od) ålbrett mpdet föräubrar.

Jpmab Upsala DlrcBteBiffoparne angå, efter Reformations tjben, 
ifrån året 1526, tå Johannes Magnus Bortrefte; få äro tBeraS nantit 
uti gob orbning än i bag t frifft minne, ocB Annaliftæ tBem noga 
od) mäl antednat; maranbeS tBen förfte af tBem Mag: Laurentius 
Petri Nericius, font meb JL Guft: Erickssons famtpde, od) DijffettS 
©tänberS famråbe, BIef utmalb til DlreBioB: i ©todBolm 1531, i Sliib= 
fcmarS tjben, feban BatB jämte fin älbre Brober Olaus Petri Phafe, 
mar Bontfomen ifrån Vittenberg; Bwareft Ban jämte SSrobern marit 
T). Mart: Lutheri flitige Difciplar; mib pafî A. C. 1521; oeB Rector 
Scholæ i Upfala; ^mar om i fpiteidjet Hallmans Dleffriftting om 
tbefja SBröberne, famt förottämbe Auctores tpbol. funna läfaS; äfmon
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wâl um alle efterträbavena til ttärtoaranbe bag, inoiltas ärenatmt t erb= 
ningen äro tf)ef;e:

M. Laurentius Petri Gothus, fern böbbe 1579, tf)ett 12: Febr: 
50 åra gainai.

M. Andreas Laurentii BothnienI': f. Biörnram; bebbe 1591; tien 
1: Januar:

M. Abraham Andrece Angermannus, blef böb, 1607, i fängelfe 
ftå Gripsholm.

M. Nicolaus Olavi Pithenfis ; affomnabe 1600, tlfen 20 Maji. 
Mag: Olaus Martini Geftricius, blef böb 1609, tfyeit 17: Martii. 
D: Petrus Kenicius, Umenfis; affomnabe 1631 [o: 1636]; d. 3: Feb: 
D: Laurent: Paulinus Gothus, Laurent: Petri Gothi SSroberb 

@on, affomnabe 1646, then 29. Novemb: 82 åra gantai.
D. Laurentius Stigzelius, affomnabe 1676, d. 31: Aug: 78 

år gl.
D. Johannes Bazius, böbbe tiaftigt af flag 1681; in Majo.
D. Olaus Svebilius, affomnabe 1700 tt)en 29. Junii.
D: Bricus Benzelius, blef böb, 1709, ffjen 17: Febr:
D: Haqvinus Spegel affomnabe 1714 tf>en 17: April.
D. Matthias Steuchius, blef böb 1730, ttien 2: Auguft:
D: Joannes Steuchius tt)ett näftföregåenbe XKrdtieb:4 Sott od) tt>eit 

16 Ijögtberömbe slircf)ieb: i tfyetta (Stiftet;
@nb låte Ijmtom länge Iefwa!

affomnabe 1742 d. [21 Junii].
Stol; tbet orbet bemärfer

1: 0<tte, ISancE; lat: fedes; Ijwar af är iDont=ftol, tribunal; 
^allflol faldiftodium, fella plicatilis; fe Pomp: Sarnelli lit: 
Eccl: in Act: Erud: 1687. WanbfloI, fella verfatilis. £rib= 
flol, afylum, Spelm: lex: prebifeflol, fuggeftum. 23oF=(lol, 
fe Cbov.

2. @t fl'agê tnåf;e--f(aber; lat; Stola; fe tit: VIII. om SDiäfjeflaber.
3. JMftenb betalning för tf>en böbab begraftting ; £jF=ftol; fe 

Stiernh: Gloff: — om Staf oeb Stol. Dikmans Ant: Ecclef. 
17: fl: p: 247. Spegel: Gloff: p: 254. od) 265. Bazii Inv: 
Ec: Sv: Hilt: lib: II. Cap: XXII. p: 252. fe Supp: Tit: IX. 
§ 27.

Stupa, et ffiul öftrer tljen böba. fe tit: III: §: 3.
Savcf; Wajje=SarcE; fe tit: VIII. Wajje=Elaber.
ILafIa; af lat: Tabula, font ftämmer in meb Chal NE“. Gr: ra%w. ex- 

tendo, utbreba, fe Jul: Scalig: L. I. Cap: 31. Voffii lex: 
Etym: etc.
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[ICafla.] SUtaretafla, je tit: I. §. 6. od) 2üt«v. SImtor ïaflor af 
åtffillig flag finnas många l)är od) IEter i fprfortte; Jblanb IiwtIfa är 
Numer-TLafLan, til sPfalmerne fom ft ungas ffole; ©åbana taflor wore 
f)är i Ianbet icfe i Imtf för än 1700, tå jag tpett förft begpnte brufa 
i Diogftab fprfo, i efterbömelfe af tlje taflor, fom D. Svedberg i Upfak 
uprätta befalle å tf)ett tibeit. SJien för 70 el. 80 är tilföreitbe brufabed 
ICaflor tit Pfalmernas utvtnfanbe, fålebed, at alle tå gängfe palmer, 
efter Alphabet, tooro ffreftte på etta taflo, fåfom et Diegifter, od) et 
litet Ql fram för ett fjtoar, uti EttwilEet Ij ål, präften fatte en pinna eller 
froårfroaö tapp, för t Q pfalnter fom fiuttgad ffulle, när Ijan gicf in i 
EprEan, tt) taflan fatt toib fprfobörett tit t toapnljufet. ©åfom jag etta 
fåbana taflo Qd mig Etabe för ett [o: än] Otpfjen Ijär brättbe up mina 
boflåbo.

[Supplementum] §: 24. Tempel, lat: templum, få ttämned itu fom 
för ijod of), ÄprFan, äftoen font Qd Latinerna; borf intet för ätt A.. 
C. 317. Iitoiltet orb, fumlige, fåfom Scaliger, Nunefius, Eufebius, 
Voffius, etc. taga af ©ref: réptvog, fom bemärfer et afbelt ftpcfe, 
ffjet od) Becmannus in Manud: ad ling: Lat: v: Tempe, bifaller, 
emebatt fåbant runt är afbelt til ©ubötiäuftene. Pien i få måtto 
(tulle Ijtoart odj et afbelt rum Ijeta Stempel.

Ifidorus menar templum toara få mprfet fom tectum amplum, 
emeban all ljud fallas fålebed, fom [tor äro. Feftus giör templum fom 
tignum; Yarro belar tljet af tuendo, fom bemärfer contemplari, Sv: 
Ståba; berättanbed ffjet odj ffriftued: tuempulum, tempulum, etc: 
lltoilfet bocf Ibett befante Schurtzfleis[c]hius ogillar, de Antiqv: Tempi: 
§: 1. faft än anbre Qlla meb Varrone, fåfom Voffius; Schönland de 
Tempi: non Tempi: §: 7. Slf Rofmi Antiqv: Rom: Lib: II: Cap: 
11. fed tljei od) rum uttber elfer lieber i jorbeit fa K a S od) Tempk; äftoen 
toäl fnoart od) et rum fom upljögbt är öftoer jorbeit. pär i Jpeldunga= 
Ianb är et befant toärftpg til toäftoerier fom od) Eallad tCempel, ICimpeb 
för EQtt IjEEiet ftul meb annat ting fom är fpetjigt, fmalt ocb famadj= 
tigt; toaranbed at tnärfa tljet od) Qvenstedt de Loc: Sacr: Cap: IX. 
N0 2. §: 7. toitnar, at tpetta orbet templum, Qbe t£)e Romare fått 
ifrån Qbttingarna, Qoilfe tooro tE>e förfte fom begpnte bpgga fåbatta 
fmala |ud up åt, meb fammar od) templar öftoerft utfirabe; Qoarföre 
toar Ijod tQ' förfta SQiftna tQtta itamitet mpcfet föracQeltgit, od) bru= 
fabed intet om tQrad ©ubd Ijuo eller fprfor; utan enbaft om Qbning= 
anted afguba torn el. ^olb ^all; fe P. I: Glyfisvall: Tit: V. ocb 
Cap: IV. a. N? 8. Cap: II: b. N: 9; Qoar om Defiderius in Arnobii 
lib: VII. p: m: 229. Con: Ritterhufius in Com: ad Salv: Mafalienf:
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Oper: p: m. 581. ocf flere ffrtfitm; fafmanbeS ff en latin- ocf ©refiffa 
förfamlingen måttg annor Nantit på fina fprfor, e. g. Martyrium, fe 
Tit: I: Suppl: §: 4. Ecclefia, font Seoul: V. BrufabeS om Jtprfan 
eller Jpufet; men febermera om förfamlingen; tfet Auguftinus, Tom: 
IV: Qv: 57, in Levit: Lib: 3. odj Eufebius H. E. lib: VII. Cap: 
15; intpga. Titulus, A. C. 217: ocf) följanbe; efter Blondelli berättelfe; 
åfloett Sublime; Basilica; Palatium; Domus Dei; etc.

[Suppiementum] § 25: Text, nänttteS nu fär öfmer alt t£)et ftpcfet 
utaf Jp. Söibeleu fom upläfeS at förflaraS; men tilförne uti förft in= 
fomna Lutherdomen BrutabeS rättare t Iiet orbet: Tå ft; lat: Lectio; 
Sv: £åp<t; fåfont af Laur: Petri Postilla nog igenfinneS; tt) Text, 
är ett Latiniftt orb, ocf) Bemärfer egentel. et famatmmfnnt ting 5Uär 
od) fmilfa tf e marit fa be, fom atbraförft afbelat fåbana Väfter eller 
texter, Epiftlar ocf Evangel: uti måra fprfoBöcfet Brufeliga, tfet tan 
man för mifo. intet fäja. Valafridus Strabo ocf efter fcnotn Mor= 
næus, lib: I: de Miffa, Cap: 3; fïiuta långt tilBafa, alt in til Apost
larnas tjber; ef urumäl tå BruteIigit mar, at taga et ftpcfe, af @. 
Teftam: eller Text, at förflara; tf et §rälfaren Christus od) SieIfmer 
Brufabe ; men man talar nu enbaft om måra Epift: ocf Evangel: i 
ÄprfoBöcferne. Gerhardus in Epist: Dedicat: Homil: Evang: til Er: 
Hedemannum menar tf et Hieronymus utarbetat tfetta, efter Ä. 
Theodofii Befatniug ocf SötffopenS Damafii fantråbe; Meisnerus de 
Text: Dom: et Fefh §: 5; tilffrifmer fåban beliting tf en mörbtga Beda. 
'Knbre tillägna tfetta märctet Alcuino, Caroli VIagni præceptor; SferaS 
utlåtelfer fptteö mara fangoblifare, at fom veban i ChryfotIomi bagar 
Evangelia finttaS mara fatt på ©ottbagarne, od) i Auguftini tiber på 
JpögtibSbagarne, få fpneö Paulus Diaconus, när fan mar antagen foö 
Äepfar Carl Magnus, fafma afbelat Epiftlarna til floart ocf et Evan
gelium, A. C. 770 eller 807; men Alcuinus tfen förfte fom ffrifmit 
fafmer förflaringar el. Homilias öfmer förenämba Texter, fom än 
fallas: Poftilla; fe Tit: IX: Suppl: §: 19; float om fan läfaS Altingii 
Theolfogiaj Problfematicaj 29: Loc: 2. Hottingeri Theff: Phil: L: I: 
Cap: 2. Sect: 5. P'abricii Partfitiones] Codficis] Hebfræi] Cap: 8. 
Pfeiferi Philol: Sacra ocf tf e flere fom tf er uptäcfnas. 2) ocf f uru meb 
tfe[;a afbelningar mara månbe, få är tf et flart, at tf e marit annorlunba 
i forna tjber än tfe nu finnes mara fatte i måra JtprfoBöcfer. Jpmab tfe 
ctttbre Texter angå, i fpnerf et på ©tore Sönebagartte, få gifmaS förflag tf er 
tit ifrån meberBöranbe Consift: Ecclef: til Jp. Jt'. SDÎ. font tf em utmäl= 
jer ocf förorbttar. Sil SagmanS= 'Jtåbftugu= ocf |jårabSttngS prebif=
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ningar finneê od) förorbnabe Texter af 23ibl. Språf loara föreffrefne 
t ^panbbofeit.

Xjb, (Libegåvb; ©ubötiänftö förätning; fe Antiq: Ecclef. Ord: 
BitibaTjbev; öenaTjber; ^ôgtiber; etc. Sturl: öiorr: Chrön: pag: 
493. Speg: Gloff: p: 514.

Corn, af lat: Turris, fom inftänter meb Heb: nSj meb Chald; 
N-TI3. fe Voffn Etym: p: 536. Jjtoab D. Mayer fïriftoer out Sont, 
fan feeS af Muf: Min: Ecclef: Tom: I. Part: 2. Cap: 6. §: VIII. 
'Hf Baronii Annal: är tf)et at finna, Iiunt A. C. 610, Heraclitus låt 
förft uprätta FlocCTorn elr. FtocCftaydar.

[Omifla] §: 30: PVaFe=fhtgov; lat: Vigiliæ Christianen, ïjaftoa i 
forna tiber loarit öftoer att brufeliga; mebatt Itfen lågo Ijema obegrafna; 
in til tî>ef)a to a ta bagar; feban öt. Ät)rfo=£)rbningen i tt>et XVIII: 
Cap: od) §: III; tljem albeleS förbinba månbe; af orfaf at ttiet gantla 
goba brutet, font i miftbruf, od) för tuacfra fånger od) böner öftoabeé 
tljer toib Ijtoar jefjattba fpnbigt od) för argetigit toåfenbc, af fprittganbe, 
lefanbe, fgtoaller od) ti)lift mera; v. g. taga blinbbåcC; tåcCa Fyrfa; 
giemta grant; braga ban)ïav; fora f?o; tämja (lutar; taga binben i 
bagan; etc. etc. fölen toib begt)nelfett af Reformations tibett od) 
långt febermera, ffebbe I)år i Stoerige I)elt anorluttba; at matt intet 
längre tilbafa eller od) toibare, gå må om förettåntba SBafeftugur; ti) 
af toåra Stoenffa 33öder od) Äprfofyanblingar Ijar jag funnit fåbatta 
upfatfer, v. g. at folfet font famanfont ffulle

I: Act:
Siuttga palmen Nv 365. Vctfa Job: T: 1: = 7. od) feban fimtga 

'Pf: N0 216.

II: Act:
Siuttga Nv 79. Säja 'Pfat: 9:1: = 17. od) tljer på fiuttga Nv

213.

Ill: Act:
Siuttga Nv 380. läfa Ezech: 38: 1: = 7. od) fiitttga N0 308.

IV: Act:
Siunga NV 399. od) läfa Johan: 11: 1. = 45; Ijtoar på föitgö 

NV 390.



V: Act:
23Ief sPfal. N0 80. jungen; Saften af I: Cor: 15: 35 = 58; od> 

fången N°. 215.
VOaptt=Iuts; Somltge taga erbet af Valen, vapn, lat: arma. ge= 

voål;>t; fyerföre at folfet fatte fyer fin »vapn, när % giitgo in uti 
fyrïan; fe Verel: lex: = Loccen: Antiq: S. G. p: 119. Dikm: Ant: 
Ecclef: 4: fl. p: 40 — Sontlige af Wafa, lat: vigilare fyerföre at 
prefterna, för fyoar pögtib, ffuHe natten för ut loafa odj giöra fina 
Böner od) förböner i wa£efyifet. fe Spegels JiprE: £)ift: 2, SDeI, Cap: 
3. p: 38. 30tera om VOapn=Itufet, font på (Pr: ta IlabeS N ao Ihft fe 
Suppl: Tit I: §: 5. o fy Tit: IX. §: 18.

VOjae, wigae; ivipt, wigning; etc: är af Ve, Vi, Vei, Sv: Got: 
fom bemärfer fjelga, ftgna, wålftgna; lat: benedicere; confecrare; 
Verel: Lexic: S: S. Rudb: Atl: Tom: . . Speg: Gloff: p: 569. 
Dikm: Ant: Ecclef: 22: fl. p: 315. — Ijär utaf är

-------tittare = toigning, odj alt fyet på altaret frambarS; fe 2Utar.
— — 25ruöaivigtting; fe 23rut>.
— Kprfoivigning fe tit: I: §: 6. odj Kpvfa.
— Preflaivigning; etc. etc. etc.
[öupplementum] §: 26. Viaticum eller VOage=Pafi; fe Socfn=SuP, 

§: 23.
[Supplementum] §: 27. Visitation brufaS ätt i bag uti loåra 

trpefta od) ffrefna banbltitgav, ittfomanbeS orbet meb Tiiutfarue fom all 
annor od) mang orb, i Äprfoioäfenbet, ifrån fyett Latiniffa fyrfon, 
bemärfaubeS 23eftcf>ttting, ranfafning; tilfeenbe; fe D. Svedbergs Schi= 
bol: p: m: 302. fäjeö i gemen om fyen tilfpn font alla Vifiteurer eller 
Sefofare giöra, etnoab tiänft fye bafioa må. Tien blef enfanerl. brufat 
om SBiffoparS tilfpit, fom fåbana Vifitationer uträtta ffulle; nätnl. på 
fyett [tib?] SBtffopS namnet blef tilägnat fye förnämare präfter; fe Tit: 
IX. Suppl: §: 2; fy fyem tifyörbe tå ordinera Präfter; påbiuba 
präftamöten; äga jus vifitandi, eller Vifitera, fyet är inqvirere in 
doctrinam, mores et vitam aliorum Paftorum1 et reliqvorum Ecclefiæ 
Miniftrorum etc. fåfom Zeiglerus ffrifloer de Jure Vifitat: Ecclef: 
Ijloilfet mpttbe reban fpnteS toara upfomit A. C. 398; eller 407; od) 
febertnera fyt i lanbet förft meb fye Ijjt infomanbe SBiffopar infört; od) 
gångfe ioarit i långa tiber, bocf meb ftor åtffilnab emellan fye gamla 
Vifitationer, od) ttu i JtprfoDrbningenS 24: Cap: föreffrefna: fy t 
forna tjber, feeS af Jtprf: SBalfarna mångfjanba ting fom nu aflagb 
äro; v. g. Smoia Älåcfor, Stapul, mäfefläbet; etc. Jfynna folF i



fpnerBet Barnen;' o cf) emeban få v ni a od) farmelfe an t bag i rnångaé 
mmtar lobet; bocf t amtan mening, än t forna tjber; få får tag Ltcir 
införa at fåntta är to ät tneb fmörjelfe Befräfta en ting; af Lat: Fir- 
mare, confirmare; 93îen t£>et ffebbe meb mt)rfet toäfenbe efter ttte 
'Påfmiffaö maner; tl) när Siffopen reftc otnfring at Vifitera uti fit Stifte; 
få ffulle Barn f)aftoa» fram för Bottom, font tilförenbe intet toovo färntabe, 
od) fabrarne mara tilftäbeé, ta Siffopen ftröf tneb fit finger, i oljo bop- 
pat, ett for§ i Barnets panna, fäjattbeö: Signo te figno crucis, et 
confirma te chrifmate Salutis, in Nomine P. F. et S. S, Bwilfet 
f)öt§ mara et Sacrament, få nöbigt font ©öpelfett.

Od) emeban Siffoparne å tf)en tibeu moro font nu Äottgf. Diåber, 
få fonirno tf)e tneb ftor pomp, od) måfte tfmrföre Bnfwa för fig många 
matpartfebfer titfagabe; font fadabeë (SengårP, äfmett Sitfops Stol; fe 
Tit: IX. Stol. od) Tit: I: §: 6. N: II: Burn ftor ©ettgärben mara 
ntåttbe; Bwitfen ©engärb folfet i Socfttett Borbe utgöra; mett få futtbe 
od) få ffe, at tl)e meb sPrdften t Socftten Bnbe få accorderat od) gifwit 
Bottom v. g. Bernait, åt‘er, ågn od) tegar, til at npttia; på tBet Siffopen 
måtte gäfta B°ö sPrdfteu när Ban BöLt vifitation; fåfom några perga
ments Brefmer utmifa; tBet gamfafte af år 1346 tlieu = = = när Strdiie= 
Btffop Hemming refte genom pälfingalartb ättba up till Torneå, Bwareft 
Batt inmigbe fprfogårbett, ocB böpte många Sapar od) (iareleBot; tneb 
mera font Joh: Peringfchöld uti Morium: Ulleråk: 2: §1: 9: Cap: 
p: m: 147. ont tBettna ',lIrdiieBiffopeu införer; at tBet od) mib famtna 
tilfälle Babe gått nti Sämtelanb od) Altsne Socfn; tBer ont ffrtfmer 
Dikman uti Ant: Eccl: 17 gl: p: 240. Vtoar af matt fatt giöra fig 
taufa Burn PräftaBoten äro tilfommen; äfmett mäl Donationer af Span= 
mål, för ©äftningar; od) mera fåbatti. pmilfet alt marabe Bda tjben 
ut igenom uttber tf)et påfmiffa tDfet, in til od) uti .flung Gult: Id 
diegemänte, tp uttrpcfel. ffrifmer Ægidius Girs uti pögBem'i Ä’DttmtgS 
Hiftoria om PlrdlieBiff: Johannes Magnus, at Itan tog fig fore at 
vefa uti Vifitering 200 man flarf; etc. BafwaitPes meP ftg eu mun?, 
foin fårmPe barn, mtgPe tlltaren, Fallrar, Fprlromurar, tTlåjjeflå= 
Per, CBtifiuaPe flâcïor; etc. tog tfrå Pråfferna BwaP Ban mille; 
etc. Sdten font fåbant dr nu afffaffat, röfett utur afgrunbett förbrifmen 
etc: få må man intet mera nämna Bär om.

NB: SBe ffefte af förenämba ting, v. g. 2lltar, ttteb iBcö BeBör; 
23o?ftot; CBor; ITiopelfe=Far, el. Funt; (5raf; KalF; Krona; flhis; 
PrePifeftol, etc. etc. måfte i forna tjber ntcb tupfet äfmentpr ittmjaé;
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f)wilfet för fl)e§ wiblöftigljet fful Ijdr utefluteê; fc Tit: I: §: 6. cd) l)fcoab 
Aloyf: Novarinus Lib: 3: Schediaf: p: 82. fault Amalarius Fortu- 
natus de Ecclef: Offic: Lib: 1: Cap: 25: Bibliot: Maxim: Patrum 
Tom: 14: p: 956. cd) flere bar cm ffrifwa.

Tit: X.

Cmeban ©ubstidttfteit dr i)jt i Slccrbtaubeua fcmmen ifra tlje ©obre 
crter; fdfcm tilförenbc, Tit: VII. §: 1 fermait dr; ©d tdufte jag mib 
början, at uti ffyemta II: hierfür af Glylisvallur fcrft infora ^elêinge= 
tanbê ÂDrfcrô DJidrcfmdrbigljeter uti t b et Soöve Contractet. DJten at blifwa 
wtb tfiett orbiting fem uti tf)ett I: Mocfen dr brufab, l)wareft ^ielfmtga= 
IanbS STovve Sbet förr befïrifweê, tü ©oefitar od) btyar; af orfaf at Su= 
byggarena förntobel. anfommit ifrå SRorbeu, od) bragit ftg alt mer od) 
mera uti ©öber;. fe I: §1: Tit: VII. ©å ftpteö tidttligare wara at 
bltfwa wib famma orbiting uti bägge ©elartte; uubatttaganbeö tf>et, at 
Stdbevnas Ätyrfor, Hudiclcsvall od) Söderhamn; fdttaé Ijdr ttu frdutft 
t Ijmartfjera Contractet; DJIen uti tbteu I: glocfen, införeé Hudicltsvall 
Cap: III, til Tuna ©od'tt, od) Söderhamn, Cap: II: til Söderala ©D 
['??] at Wtfa på Ijwilfa ©ocftt=egor tfyefse ©tdber dro bt)gbe.

Helsingalands Diorra Contract, 
af 20: .forfor:

uti @iö=@ocfnertte uti Dplattbö= el. ©olbitte 
©ocfnerne:

1: Hudiclesvalls ©tabö N. oc() G. Ät)rf: 
2. meb Annexan Idenor. i6: Forssa, meb annexa

7: Hôc/;=<Bië = e\. bdtjm: ©t.3: Enånger, meb annex:
4: Niutånger 

5. Tuna.
13: Berliö, meb Annex: 

14. Hasella.
7: Hög, annex tit Forffa. 

8. Roggestad, meb annex:
15: Norbo; meb annex: 

16: Riuråker.
9. Ilsbo; @olbat=@ocfn. 

10. Harmånger, meb annex:
17; Hilsbo.
18. Liusdal.
19. Ferla.
20. Hovedal, meb annex:

11. Jättendal. 
12. Gnarp.



21: Hafrö, fem år pranbe til 
iHebelpab, men nu för tibeit 
intet til «pelêungnlanb.

Helsingalands 
af 15.

uti ©to* et' 
tbåtjmanb ©ocfnerne.

1: Söderhamns ©tab.
2: Skog.
3. Söderala.

14. Norala meb annex:
15: Trönö.

©öbret Contract 
& pr E or.

uti Dplanbd el' ©olbate 
©ocfnerne.

4: Sadurstad, meb annexan 
5. Hanebo.

6: Båldnäs.
7: Alpta.
8: Ofvanåker.
9. Jerlsö.

10. Arberåd, meb annexan
11. Unnar svik.

12. Mo, med annexan
13. Rengsiö.

§: 2.
Äprfodferbatnad namn, til en l)toar SRoberfprfo, åro anförb efter 

tljeit Ennbffai.' od) unbenoifning man Enunat få od) inhämta af gamla 
Brefwer, od) tt)e upfatjer fom ÄprEoBöcferne, på ganffa få ftåtlen, up= 
tårfa; BeElaganbed mer ån mpefet tf)et l)år mib man icfe Eunnat garden 
igenfinna åratalen på alle ÄprEotjerbarnad anEomft til Pastoraterne1 od) 
tfjerad afgång; ån mittbre upfåtta långa register på tfjem i fpåfwa= 
bomet od) gamla tiber; enteban uti alla Ä'prfor t)år i Sanbet fåbaite 
antecEningar af ffjent gamlom anten förgåtue toarit, eller fom anbra 
gamla ffrifter bortfomna; fe förmålet til tfjemta II: fflocf.

efter en Scala1 eller antagen 9Jiåte=ftocf, åro alla EprEor f)år utfatta, 
l)U'ilfeit t)år onöbigt utmårfes, emebatt til ena lunar je Eprfo1 långben, 
brebben, od) pögben, itåmbe åro, famt oflev od) roåflev1

NB. ,Pnoab fielfma 'Hfritningarne angå, på ©rafftenar, Epitaphier, 
etc. få åro tt)e l)år giorba meb fri f)aub; font man fåger; enteban t Ijetta 
år alleuaft et Concept, od) fïola réguleras ttår båttre råbrunt giftoed;

1 Af utrymmesskäl hafva i denna upplaga en del afbildningar af kyrkor 
återgifvits i förminskad skala.
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elpttitmäl man cd) £>är mtb ättttbtat ftçi Sfalbeitb ftagan: Horat: Epp: 
Lib: 2: Ep: 2:

Tres mihi convivæ prope diffentire videntur.
Pofcentes vario multum diverfa potato.
Qvid dem? qvid non dem? renuis tu, qvod jubet alter.
Qvod petis id fane est invifum acidumq\'e duobus.

tfjet ät:
TlJeit ene Wtl lia få, en annat fä;
TlJeit ene âlfïar fïâtt, tt)en attbra îrufat;

£)dj tiwab Okefen Theogn[is] qwäbet:
xôé yog b Zevç

b vit' vwv ndvvEç dvddvei, xc dve/wv. 
h: e:

ipfe enim Jupiter
Neqve pluens omnibus placet, neqve Fuftinens. 

tf)et är:
Tbeit ene wtl tja rägn, tfjeu aitbre terra wittber;
Sa at edj Jofur et) bettäita allem b in it er.



Si ipplen ten tum eller îTilfafs
på

II: ^locfen Olysisvallur.

Sörmålc.
,pmab mina ffrifter öfmergå månbe når fienben dipfett bar får= 

ja(n)be oef brånbe 1721, then 22: Maji, tfet nåmneé ofta få t tfenna, 
fom i I: floden Glysisvall : Ulu får jag får infora något fålfpnt, fom 
febermera mig Ipdel. t)änbt år, i ti) ide allenaft, t)är oef tfer, i fpnerfet 
uti oef ifrån jvorfja ©edit, fmareft mib bpn .parnbre, Coffakerne 
tråffabe mina båfta mobilia, od) många mina Mff: jämte annat fom 
mina f. -puftru förbe flpdjtanbeé nteb ftg, od) them förffingrabe; några 
Mff: af Sodn=Chartorne åro igenfunbna, fliftraba od) upfatta på 
wåggorna i bonba= ocE> SoIbate=fufen, åfmen mål General = Chartan 
öfmer SBåfternorblanbé Sanbéföfbingabötne ifrån (SlffatIebl) tit Umeå, 
f oö .p. Leutn: N. N: tå jag mar fob bonom, når fan fig meb en 
'PiftolfnIo ffutit fig i bröftet; utan od) belf fela, belö falfma arrf, belö 
fönberrifne paperé Sapar af förenåtnbe Mff: nu på tfet fättet, nu på 
annat; v. g. i ftrutar, !ring om bödet, etc. etc. åro för min ögon åter= 
fomen; IpmiIfa (apar od) återlefmor marba bar inffrifne, få mpefet tfe 
åro til råtta aitlånbe; måntanbes mål flera; fom bocf fnapt låter giöra 
fig, emeban tiben liber, od) tfe ftnnaé få eller inge, fom fig flår om 
mårba låta. 3ag får od) ån et uttber får mib berätta, tfet nåml.f at 
tben upiatb jag tå babe meb mig uti et litet ffrjtt, på några peninge= 
Sorter, ifcplagb in 8t?; faut iag iblanb buner igen på Sanbémågen 
mib förenåmbe .parnbre bt>, iblanb anbra fmubbaba od) fönberrefna 
ffrif=fafer, men få netto afrifmen på tfe peningar fom borttagne moro, 
bocf tfet 1 od) 1 blabet på tfe befålbtte od) får od) tfer i jorbene neb= 
ftufna, at jag fielfmer ingen båttre affönbring funnat giöra, font båfta 
funffapen ågbe.

[Supplemen tum ].
[Här intagna uppsatser hafva införts på sina ställen i texten: Tit: 

I: §: 4; Tit: L § 5; Tit: I: § 8; Tit: II: N: II. § 4, 5, 7, 8; Tit: 
III: § 5, 6; Tit: VI: § 2; Tit: VIII: N. T. § 4; Tit: IX: § 1. IBe= 
grafning; § 2. 33ifïop; §: 3. Collecta; §: 4. Comminister; §: 5. Cura- 
tus; § 6. ^abrar; §: 7. @raf; §: 8. Half; §: 9. Kyrie; § 10. Sjf; §:

Glysisrallur 11. j i
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11. Litania; §: 12. Siuê; § 13. Manuale; §: 14. Oblat; § 15. Otte= 
lang; § 16. Pastor; §: 17. Paten; §: 18. fpiid)te=f>)all; §: 19. Po
stilla; §: 20. Psalm; §: 21. $)«f; §; 22. Stulle; §: 23: Scrfn=Sob; 
§: 24. Tempel; § 25. Text; §: 26. Viaticum; §; 27. Visitation. 
Omilla-. §: 28. Offer; §: 29. Stifte; §: 30: Sßafe=ftugor; §: 31: 
Pyramiden ]

§: 33. OmifCa.
Om Siionben «f Spanmal, finnes en utförlig Bercittelfe af 9: Slrrf1 

ifrån långliga tiber tilBafa få mål i V. font N. T. od) i fpnerBet l)år 
i Smerige til narmaranbe bagar. Som nåft t)år efter år mebfogab. 
[Här aftryckt sid. 40—72.]

Cap: I:

Hudicksvalls Hiye ©taî>0 Äyvfa;
Sängben 68. alr.
Brebben 22. —
ljögben 32. —
Siornet 86. ak

öfter



[1. Hudiksvalls Nya Stad.] 163

§: 1.

fPå 3Mt arena; feban SBcrgerffapet Ifabe ffpttat tfrå gamla Staben 
til tf)en SRpa; nanti. 1643; IabeS grnnben til Hfenna fprfaxt, på en bacfa; 
mäfter ut i Stabenom ; SORen emeban måb=elbar, ect> tplife ffabar, 
öfraergå tnånbe 3nmånarenom; felabeS od) fünften, mib börjon, at up= 
fora på broar btgra gråftenar, fom febermera ffebbe, när murarne til 
f)älftene upbpgbe moro; tp man finner Emru ilfen öfre belen beftår af 
ftôrre ftenar; etc. Så blef fprfan ide farbig, för än 1672, tå Ejcn 
inttngbeS af Doct: Mart: Brunner, ifrån Upsala, d 23 Junii, meb 
I: Mof: 18: 28: 17. ocf) fallabeS i ttågre åren: Jacobs FyrFa. Spgge= 
SRaftaren mar SORäfter Johan Mattsson, fom font Ejjt, 1688; men ifrån 
Epoitfen ort, tlfet met iag för mifjo intet berätta; ©od) Ijar man tf)et af 
ÄprfoäöärbarneS ERäfningar; v. g. Erich fPäberfmns Torgers, Måns 
fPäberffoné, Johan Jonffons, ocf) Zachr : Larffons, unber EpoilfaS Jfpr= 
fomärba år, fprfatt bpgbeS; förettämbe SpggeïRâftare Jär marit; fåfom 
od) anbre mifje JEerfoner, v. g. ETiurmafEarena Pär Svenffon ifrå 
Sfogftab ocf) Tuna Sodn; Mats Hanffon ifrå Forffa Sodtt; And: 
Hanffon ifrån Dftanbref; p. p. Steenforaren Anders Sorfa [?], fom 
fatte fig neber at bo Ejär i Staben; RalFberebaren Roland ifrån 
SRebelpab, fom od) blef E)är jämt boeubeS; Ijfa fom Smeben SORäfter P. 
Erneft.

1691, ont ntibfomarS afton, antänbeS E)on af 8iung=elben, od) tog 
ftor ffaba pä flodor, grafmar od) mpdet ittanböme; bod någorlnnba be= 
fållen til bara murarna; ^malfmet mar tå af trä, fom tf)et od) nu 
febermera bpgbt är; men på annat maner, meb Ijmälfning längS efter 
fprfan; SRen nu Ijfa fom StenEjmalf, meb bogar, Epurubana Jïongl. 
AÖrärittgar ffebbe äro til tljenna ÄprfanS bpgnab, fe §: 8.

§: 2.
Jfprfan t)ar 3 Porar, å föbra, mäftra, od) norra, mäggente.
1: ftort fenfEer på offra gafmelett.
4: fünfter, på Sobre mäggene; förutan 1: ft: minbre i Saferftiget.
tt)et fråmffa är gifmit af Jon Olofsson ocf) Gunilla Päders©otter.

2: — — af Lars Erickson Glasmellare od) Mar
gareta O. Softer.

3: — — af P. I. B. od) B. S. D.
4. — — af Mårten Jöranffon od) Catharina Svens 

©otter.
Såforn namnen utfått äro på Ewart fünfter, ocE) året, 1691.
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1: fenfter, på VtHftve gafmelen, öfwer ftora fcöven, iit uti Org= 
ladtaren; förärat 1718 af Joh: Hammerman.

B: fenfter på Hovva måggene, förutan 1: ft: mittbre i 3 a ter ft:
t£>et fvåmfta, ärnptt itppuggit, oct) gifwit, 1718, af Johan Ham

merman od) Catharina Höögh.
2. — är gifwit, 1691, af Peter Larffon Sund od) Hustru Mar

gareta Erichs ©otter' Schough.
3; — — af Engebrecht Hanning od) Margareta Zachris

©otter.

3n uti jfprfcne, förutan Wanltga fprfoffrubett font war tupfet 
foftelig, af ©ilfroer, fläber od) annat, för än fienben Ttpfjen altfaman 
borttog, 1721 d. 22 Maji, fittnaê följanbe ting; näral.

2lltavetafla, af förgplba od) wäl tnålabe bilber, jämte Contr : 
målning, om Chrifti Äcrfjfäft: ocf) upftänbelfe; förärab af Jon Olofs
son Grundberg od) Gunnila P. ©otter Gris. A° 1696.

Pyramider, meb tl)er emellan fatte dinglar, frotta o cl) frautö, etc. 
famt burd)fid)tit Cpov-flvanf; altfaman förgplt, od) förärat af Anders 
Elf od) Anna Törner; famt Peter Alftin ocf) Christina Trefk — år 

1718.
3u i Gfjoret på öftra gafwelen pänger ena t a fl a meb fcova mål= 

forgylta metall-Nummer, at utwifa pfalnterne font ftmtgas ffola; 
förärat af Eric Rahm i 3todl)oIm, 1726.

J)å föbra wäggene, en gvaftlvift af Swenffa verfer, öfwer Äprfo= 
b erb: Mag: Chrift: Juftus, ffrefweu af Mag: O. I. Broman; 1627. 
[d: 1727] d. .

J)å pelaren wib norre wäggett i Gljerct, är fittanbeê ena Stycfe= 
fula; förgplter; font fienben Tpfcn ifrån Galleje flottan in genom %t 
öftrc fenftret inffiuta måttbe, 1721, om nattene emellan tl)eit 21 od) 22 
Maji; bod af ittiubre ftaget, tp utom fprfatt wib bogårbSmureu fnntteS 
3 el. 4 gånger ftörre fulor; Dfwer förenämba fulo bänger ena tafla 
meb fåbatt iniitesffrift :

Hav fiutton punbva et ocf) tingu tlvtfmao månbe,
£>en ttugufovfla PHay, mår Stab pan mav t månba,
Sor Nyf;en, fom ben fantm t gvnnb fovftorbe tå,
(Bubo ^uuo ocp ILempel bocf pelt Ilabe=Iofl fuf flå.
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^aft Penne Furian fom tnunPev taflan tfångev,
2tf ftenPens ftavFa lïott, fig genom fenflvet tvånget-,
VDåv altavtrtflrt Ifon Poet intet fïaPa månPe
Pev af; Xy pvifes (5uP af of; t allo IanPe.

sJ)å tt)e Vtitbm sJMcue Onbc på föbre odf notre loäggorue, åro Up= 
fatta Xvycbta (tore Xa fl o v, aitgåeubc Jubekfefteiv, Religions luårcfet, 
etc: fom ,pöga Dfioerlfetcn Oefalt Älfrfonta at intöfa.

sJ)å Siorra loåggenc ittanföre sOrefciteftolen, år på ena tafto t Ijen 
tvycbta Pvefcit'an in plano upfatter, fom D. Mart: Brunner til ftft-= 
fané Smoigniitg, 1672, d= 28 Junii, l)ålla ntånfce.

SBifc norra Sacerftngn fcoren Ifångcr ena Xafla, fom utmifar Ilyv= 
fans gvu[n]fcvitning, mefc alle (Bvafvoavs afpelningav, få loål in uti 
furfon loaraitfce, font ute på fprfogårfceit, förfårfcigafc 1714, af mig tå 
loarattfce ConR. Mag: O. Broman.

SQiit Ofiner Siorra 2)oreit gånger eita ftora målafc tafia mefc Con- 
træfait arbete, Chriftus fovffåflev; Ifiuilfen tilförenfcc Ifar loarit upfatter 
i gamla fprfan; odf loifc börfon i tlfeit ttifa mit öfioer tlfeit föfcra fcörena; 
men når en itp låclftare tlfer bpgfceé, 1731, blef If on ffpttafc til före= 
itåmfca ftåfle.

Pvefcifeflolen, giorfc af trå mefc 33eläteit, famt öftoerfcragen mefc 
Contrefait=93iåIittng, åfioeit tlfeS Ifimel, år fatter ioifc Siorra luåggene 
ftrap in om fortgången.

=Hfen tnålafca Xaflan, mefc fina tutor, fom nn år fatter loifc norra 
luåggene ntnnber lådftaren, Ifar loarit CBamla fyvfans Nltavetafla; 
Ifloar om mera införes §: 2: om Ä:

Hadftave åro (får tioårt öfioer .Stifrtan loifc loåftra gafioeln, Ifioareft 
et niftt (Dvgewåvf, af 10 ©tåmor, giorfceé 1714; odf tilöfabeé mefc 
Fcdal odf Nygg=PositJoe, af 16 ©tåmor, 1733; tå och tienne 
Bådftaren fram ut långre tilbpgfceé, åfioeit en ny loifc norre luåggene 
tlfer ifrån ntbragen.

Orgalådftareit prpbfces [mefc] iSilblfuggare SBårcf 1748, fom förgpl= 
teé 1749.

Hadftaven öfioer ©öbra fcörena, giorbeé ntf, 1731, åt Scholae=JMI= 
tarne, Ifioitfe tilförenfcc, febait fprfait afbrånfces af Hnngelfcen 1691; ingen 
lådftarc Ifafce at brufa, utan ftofco fram nti Gljoret på pallar; Ifioareft 
på fatnrna förenåmba år, 1731, odf affcetafce npa SMnfar upråttafceS ; 
i fpnerlfet åt Communicanter odf når SSarnfcop ffcfcbe.

Epitaphia, åro nn för tifcen uti tljemta fprfon npfatt, 2: ft: nåntl.
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1: 3« på Dftra gafmeln på föbra fibona om Slltaretaflan, meb 
uthuggit SofmarcE på alla fiber, öfmerbragit meb Contrefait=arl6ete, ftåen= 
bes in uti Ovalen få fErifmit:

ÄRE
MINNE MÄRKEN 

öfver 
Dyrvirtur

Mag: OLOF IOHAN BROMAN 
i Valesheim

Född 1676, then Z9 Novemb:
Ph: D. 1703. v: R. S. H. 1704. v: L: G. G. 1706. v: P. R. 1710; etc.

Con R. S. T. H. 1714. Rect: S. T. H. 1719.
Pr: P. Hudic: et Iden: S. T. H. Insp:

Memb: R. Soc: Lit: et Sc: Sv.

ni pkiKik i til i Ik-KhRhh• KihtIht- IiiYthlthKhi ii:.Ki hKKi
Död 17 Then Z: Cor: 4: v. 7.

och
Unnasta Maka

ANNA IONS DOTTER ÆLG 
samt Döttrarna

ANNA MARGARETA BROMAN
och Johanna

AVRORA BROMAN
Fridolph

S. Ordfp: 17: v: 6.

<8> <8>

v>n tv a

1734.

Dfmerft på tlfetta Epitaph: ftår mit iblanb Miofer od) JlaImqmiftar 
en Staf meb Siunor utmärlter, på 1) mil tens öfmerfta åitba Ipfer en 
fbrgplter Stiårna.

2. Epitaph: är upfatt gent emot Jlrebifeftolen på föbre mäggene, 
beftåenbeé af maefra iSiniteTilber, Tron, gpoppet od) Äårlefen, fand Christ:
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meb ©egerfanan i fyattbena; Sfyetta civ förärat af tå Waranbe Äprfofy: 
i S. Mariæ görfaml. uti Stockholm, Mag: Jon Arnell, efter fina 
«örälbrar, Lars Jonffon, fy »ilfen affomnabe 1670, ocfy fyuftrn Carin 
Erihs Dotter, frun bog 1674; Såfom tfyen trt)cfta grafffriften in uti 
Ovalen fäftab, utwifar.

Epitaphium
BefwernetS Dwaracfytigfyet 
SBefErifwit ocfy lämpat till

ben (äfyreborne, SBälacfytabe ocfy SBälförftånbig, forbom tHåbmannen
i Cpttbicfyjwalb 

Hare jonffon
Sont i en falig ftunb fftlbeS ifrå werlbjenS margafyauba befwär uti 

Dtpfyo Diarffwejtt ber fyatt war, pä fin refa ftabb, ben 17 Augufti 1669, 
od) ©fyriftel. uti ^ubwicfyjwalb begrofS ben 2 Januarii 1670 

Samt fyanS fiär=älffelige ppuftnt 
©en (äfyreborne, ©ubfrudjtige ocfy bpgbefamtna Matrona 

ep. Karin »Brito IDotter
fywilfen efter en Sfyriftelig wanbring i Oinbi affomnabe 1674 ben 4 
Februarii, ocfy ben 24 ejusdem meb til börtig fyeber ittförbeS utfyi graf= 
wen til fin Safyk färe DJtan i ofwanberörbe Stabj Dtpa fprcfia.

©en fafyl: böbe til tacfnämblig eftertäncfelfe ocfy ptterfta äfyretienfft]

A: JJå förra fibone om linien 
Äorter ocfy ottb är ben tjib, Wtj fyär i werlbene lefwa,
Sp få fnart wij föbeS fyär jtt, wij böö od) begpttne,
Så fort font wår åfyr fyär öfaS, få fort tfye ocf mittffaö 
SBib wärt IiffS ingång, ocfy böbett fitt intogfy anftäUer.
SBtb ett feeglattbe DJtan wärt Ipf meb rätta bp IijfttaS:
Dm ben feeglattbe gåår eller ftåår, fyatt ligg eller fitter,
DJtåfte fyatt bocfy tnebfy fyaft til bett ort, tijt ffeppet tfyet rinner. 
SammalebeS ocfy wij, Wp fofwa, wp wafa, wp wanbra,
SBp mercfiat eller ep, Wp williat, williat ocfy tcfe, 
jpwart ögtteblecf, fywar tpma ocfy ftunb, til ättbett bocf ffpttba. 
SJilligt förtp wärt Ipf meb böbett fit natnptt må förmänba, 
GSffter wp bageligfy böö: Sp Ipfwet baglig förnöteS..
SBår förfta ålber ftg ftätttter ep fielff; ben mebleft är omforgfy, 
Semmer, befptnmer, befwär; ben fifte fyaar ålberbomS feelen. 
SBår IpfS tpb, Str antingen tTu, eller mar, eller fommer: 
©en font roar, är ep tnefyr; bett tTu är, är faft obeftänbig;
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Uppa beu font ïomnta fîal, bu font big| få fåfert förldtfier 
©åg| mig| bod) |wab bu år? Su âft ©ôbjettê Sppegen tråler: 
@ett flt)d)ttg| îoattbringjniatt, förgiångligar’ ätt wattublåbrau. 
SMdltgar’ ait ett gïanë, obeftånbig font toâber od) bituma.
©ont fïnggatt ftotntter ttteb |aft, font brämar fttarligl förgiåtae, 
©tpipa od) titt h)f fig åitbrar för ätt tu weft StnVen.
©erföre ma tu tig| på FommanVe tjb et) förbrifta.
UtEtan få ftålla bin ©aaf, at tu |mar tpma, |wart ögubled 
©oben anfågna fatt, od) rooligt werlbett qwitteera 
SSerlben brufa; sDien lått titt |ierta til werlbett et) |ettgia.

B. fpå anbra fibatt om Linien.
SSattbra |år ntåbatt tu fatt; bocf ftåttbe tin låitgtan til ^errett, 
Såttd btg| wara ett ©iåft, låt |immelen wara titt botting,
©er et) Ivfwet i ©öb|, ber ungbom et) wattfïaê i gamble.
©år gläbiett ut|au forg| förma|ra8 utEtan all åttba.
©år bin ut|walbas ©faar font ftiårnor i @mig|eet Ipfa.
©er font .perrett wår @ub| alt ut|i allom fielff blifwer.
©er wv blattb .pellgott all wara fratnli)bne fiår’ igettpttna.
©er od) betta ^ton=Hag, af ©vgber prt)Mig i lufwet 
Stu tneb |årlig|ect fröubt, ewigt lefwa ut|an all qwt)ba.
©V be ålffabe (Vnb, förficldigt ftållte fin wattbring 
Uptogl ut|af .pattö l)attb tneb tad, få t|et bàp'a font fota; 
©öd)te fin näring tneb Pptl), bod måft t|et fiåletta båtEjar, 
åpitrtt be fin Srttbgum, fin gråIfare @|rifto be|aga 
Dtåtte, od) effter |ané bttb| i alla ftt)der få laga.
•pwarför od) Mfe wålfigttelfe ttiöt, båbe itttte od) ut|e;
SSålfigttat bief beraê |ué tneb timutelig nårittg od) bårtting.
©d) bet måft prpfaé bör, tneb 25arn fit fjiårta til itöt)e.
,pwilfa aff fiårleef ftoor bep troppar nu ptterfta tiånften 
(Viöra; Dten ©iålen |oo8 (Vubl) iuweflat i lefwattbe fttippatt 
©fåbar ,pattö anftdpe flaar, od) ffpuer ber ut|aff förlufter, 
©tttafa IimmeIpt jpt)6, od) |öra IintmeIffa ftentmor.
SSeberqwåda fin Sudp tneb råtta |intmelpa Salfatn.
,fån na od) |afwa t |attb |iertfriffaube Stoofer od) Dalmer:
Sofwa od) prpfa @nb| ewintterligl) för fina Ståbe.
-pwilfet för 6|rifti pull op .perrett ap |ögbette gifwe.
©enbe od) bem fin trop, font nu i ©orgen qwarlefwe!

Erico K. Halenio
Schol: Hudwickzwald. Rect.
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(SDtitt Utmtber).
.pär fmtjlar fig få fött, ett .pioitelag wäl fåffja, 
sJlf werlbjené möba trött, font tell !au intet batfa. 

tytt JJiönfter od) ett SBilb till gammal rebligbeet,
Jpwar ögite=wätt oct> fwt)f, el) tjab’ beftänbigbeet,

Have ^onffoit Siutti @tt fitt ålberö åt)t upfljlte, 
sJiar f)ait tog fitt oaleet; men Sent lian fig ï>âr l)Wi)tte, 

gorrn Jpuftrun effterfom, Karin »Ers Übottev nâmb 
gör Phtblig, bt)gbig, front i Sefti Siu afr taub, 

Sirettio fem åljr be lefbe il) o of meb növje,
Jlflattbeé 23ant Sree, bent be til bfgb mottb böja.

Jpwar af moot tfbjeitê nteett (Su giänlefb Son ufreeft
•par Slntiitneg=SiafIa beim, fin Wfrbna fålebj wi)ft.

(Bvafvuar itt uti tlfemta itfa fl) rf au äro öfwer 40: ft. fiwilfa 
til ftörre beleit woro betäcfta meb fjällar od) Ijfftenar, för än ffrfatt 
1691 ont mibfomaré afton af Siungetben afbräitbeS; fe mitt Serättelfe 
l)är ont uti And: O. Rhyzelii Brontol: pag: 84; sDien febermera äro 
tljefje följaitbe ittlagbe, febatt alle tt>e förre fönberfroffabes ttäntl.

(Dm (Bvafwar i tTya KyrHon
I)ar iag funnit följaitbe förtecfniitg få en gamal fliten Sebel, fåtebeö: 
al)r 1683 betalteé tljefja följaitbe:

sJlrofteu DJiäft: Pär Wallmans för 
SBefaI- Nils L. Wargs 
SorgsDi. Nils Hanff: CSttfa l). Karin 
9v. Zach: Chriftopberffon

50. 2).
50. 5). fram i Choret.50. 2).ii uv. -Ls1.

50. —
2). 30. —
S. 30. — I i ftora gångett uti 
2. 30. — främre qvart:
2). 30. —
2. 30. — i fofrjfigattgett wib 
2. 25. — föbra bören.
2. 30. — t ftora gången uti 
2. 30. — fräntre qvart:
2). 30. —
2). 30. — , o ,.

9Î. Lars Erffon
i)i. Pär Pärffon Boze
sIi. Er. Pärffon Torger
sJi. Jon Olffon
Ji. Pär Jonff: Biur

Jon Jonff. Biur 
9i. Lars Anderffon Trefk

Anders Larffon Trefk 
Erik Olofsson 
Johan Päderffon 
Er: Gabrielffon 
Nils Erffon

i gåttgeit uti äftreD. ÔU. — ° °
2. 30. — cIvart:
2). 24.
2>. 15: t främre qvart:

sJJJt David Hafe 
JÎ. Lars Pärffon Sund

j Su uttber sJJiattfolfo 
\ bänfarna i fr: qvart:Hans Pärffon Nerbelius

f))å ffettita förtecfningeit faitfs] ingen unberrättelfe om fl)e aitbra 
grafwar i ft)rfon.
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3n uti ^og=Cboret;
N. 1. fråmft mib gafmeln, på föbvc N. 2. 

fibona om Slltaretf mtber före= 
nåntitba Epitaph: 1.

O! JVfM J S K S ■&
C kUH W/B

< IP >

< nmuMHh*-HY>
Aur Otivils'/vw JjMM*

'jm i r. 7. l/rf* erJc > cm JVcmr-.
V. JfVJJC//* vus /-rj/ff/on.

fSa /crcntoTf //■>
J/rAlT J/CifJS J/VSTRO .Ap

rr-Â/utiÇ 
rVn /6x$ Ict rr

tt/Pl» 72Krfjfj/y-+' v
JUjvJfSUAOMjvev*™*»»« 

tfo ruy'u* n Z3-
JOVAÔ'/ÙrfWJWK

fSù PU. 7/'!> >74/.

.=!h_
rVfe.'os ïÿôï /u iw tr?

fo
ïi
$
&
jê

åger ingen t)dll ; Çaffwejr want jp. 
Thom: Veflenii; men bief förärab 
til Paftorum @raf, når Mag: Chrift: 
Justus tljer nebetlabeë; bocf btef 
I)an febermera uttagen od) lagber i 
JJiågen Frodlfins] graf.
N. 3.
Sngen Ijffteu ligger öfmer ttjenna 
grafmen, font J)örer (SronoSefal= 
ningéfÖi: Nils Larffon Varg til, 
od) t)ané anfjörigom; faft ån Mag: 
01: Berbnius od) ^ané förra tjuftru 
od) barn blefmo t)år begrafne.

N B: Cn bel af tfyenna grafmen 
bctådeé mål af en fofteligan ©raf= 
ften, äfmen tljen nåftligganba N. 4. 
å ttorre fibona; SOJen meb tlienua 

foftetiga od) mpdet mål utarbetabe Ijfftenen af upljögba Selåten, Sof= 
ftäfmer od) Sjtaberf år få befïaffat, at feban tljen gamla fprfan mar 
nebertagen, od) tienne ©tenen, fom nog Friabel år, mar tigganbeé unber 
baran Ijimel, mar faran mårb at tljen ffulte albeleë förlorab blifma; 
11) blef få famtpcft af meberböranbom, at jag låt tagan t!) et ifrån orf> 
föran in uti tljenna npa fprfona, 1731. ©fapnabett odj påffriften finneë 
igen §: 5. N: 2. til gamul fprfatt. [N: 4 och 5, se sid. 171.]

N° 6.
SJDStenen fom å sJiorra fibona om N. 5, är tigganbeé öfmer 

SorgSDJåft: P. Caftorins od) Ijané förålbraré graf; blef od) förber ifri 
gamul fprfan, 1731, Iifa fom föremålt år om t£>ext förra til N: 3. 
©friften od) tlje§ Sdiineémärfen år at igenfinna §: 5: N: 1; af graf= 
mårbarna uti bemålte fprfoé Cbor.

N: 7:
SJjenna graf åger ingen ©ten öfmer fig; börer ©al. 23otgMi: 

Chriftoph: Erffon til od) l)atté arfmingar; v. g. DlåbSOL Sundftröm; 
SOJågen Dragman od) Ijané Succeff: Matrimonii JqI Eric Vallbeck; 
uptagen od) fiöpter 1683, för 50 b. fint.

N: 8.
Jl sIiorra fibona om Jlltarct1 år Erik Giöranffon Backmans od 

fal. Jtprfop: Mag: Joh: Vallenii graf; bod' utan SjfljäH; fiöpter af Jp. 
Er: Giöranff: Cnfa Sara Joh: 2)r- Vallenia 1687. för 50 b. fm*. Ijmarefl 
Od) anbre ligga, v. g, Jp. Olof Geftrin etc.
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N: 4:

'jvr/n Cféhrdsn^_

fotz Stew/mi*

Jty.: U JtiSJTtf
JfjrIiCSJtJtiUJifSJ

W4/UT

jte ( Jcem._.
,J&72rA£je J sfs J

lQvi SfftAAfaf tili-? 0*1 UUH .

JteA:, >
*fäw.

4f
_ / 
V CuMi

N: 5:

<& JAUQR AM THEJij)/; J S J>AA fVL.J'jk s\!\v iriGsrisi/AJ Kst/sfs j ssr-
JhO!K ^CHÏt}Ui(j, AlTx Sff F JJi

.- iff JV TJ F- SSiS-R TjOCtE i-«
i) TAk Ttfiih MtHLAiTomsom

TVHAfUtLK SARAfnuiMPPAUte ^UtJUJ "

'SSHftTi ...

fOkiorn nOrynfjA M^
.. 'ASJ hClH&k* . ^

«1/ 9(H AtirfMtMSAA TtL
¥ tit. ASti AU S/st/YJSf ff/S fo‘
('j jU/sja.A. 2? So/ty;

Aof x/t ? >6/3. " _
\A2feJ AUeÅH-Jf.JSAA/tM JtttS

'P^ 'Ljo* A-. SL?/»'/■ A
SJft xti- tSf3 A- Vxfltn À

TU £ Jf JtO J3£ i C Jiti1Jt S. / TTiJi JTCU TfAAi 
1 JJA A)CAt JfJ- WSA / f JAtAi f A UiA- SYA:■/'/_
LZfy S-JSSfTWlAATr Uf/TJTFmutif

f/l AT
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Uti (tova gången
Äprtau ut igenom åro 2 graftoar i brebbett,

på 0ot>ra od) ttorra ft&ona
N. 1. Anders Larffon Trefk. N. 2. påttev påt>erf;on Boze.
N. 3. Lars påbevfton Sund. N. 4. Mart: Giöranffon Vallberg.

tbepa 4 graftoar Egafroa inga Ijfftcitar. 
uti ftora gåttgeitg främre Qvarter.
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N. 7. tilfövenbe 1 .ars Jonssons graf. N. 8.

/ /a xyrJXKVSlK .
r*?sK ' 

öfiAAUjffntlfS 
ÿsr ren, 7oa. i En. 

Jt U.vjf
< OiofAfIOTTCH 
J S TFRKEH
X Ji */69S.t)ftft*

.ÆVXO
' Midi PWWOH.

70
JtMia Etttcsttrt»

■nrj k.
JtCtKUriiJIZtftu

uti Bortgången

N. 9. Erik Erffons, mit t gången; fiöpt af Georg Hammerman.
ftOpt af Olof Gropman 1729.N. 10. Olof Er: Hei

sing; fiöpt af Joh: Hammerman, nu3111 j

N. 11. Thyris Mårtf- til sJiovr Siåbm: J. Drake tillförig = font
labe t|ev öfjmejr ett ljf=fteu 1786; 
fe §: 7 [o; SiIfatb].

fon el. Joh: P. 
Rumstedt

fy a v Sjflall, mett ingen ut|uggN. 12. Pär Jonffon
Biur

N° 13. Jon Jonff: Biur

uti 2:bva Qvarteret.

N. 14. Daniel Päderffons ocf) Ijanb Bavnb Joh: Mörts gvaf |av mål 
en ftov grafften rneb en fvantb mit på; men inga bofftåfmev.

N. 15: Joh: Johansson Litens; IBenne utmibgabeb ocf) giovbcb tit 
fpvfattb frhgraf 1732.

N: 16. Johan Jonssons Vallqvists gvaf |ar ena flata SjfBall fövntan 
ritning.

Nc! 17. Erich Olofsson Hörnings, ingen Sten.
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N: 18:

N? 20: Erich Gabriel: Skog 
4)ctr ittgeit ifjfften.

N° 22. Nils Erffons eW O. Hoff
mans graf

ingen graffyciü.
N° 23. Engelbr: Hannings, 

ingen ©ten.

N« 19.

'JHtEteOLCfMin 
' HCRnEH \
flMAMMSVtm-, 
\ Wra j

Nl 21:
N" 24: Erich Simssons

TASLhiER oucjcFr*e\ft,
TlHirj i H RlSX. t» J UfHJ TV H Itelc 
VfftLPEti Tlift Jlf /1rs AtHuJJKPA. HOC

KO/n ARMr j{hhr wti fice n El em 
MJfOJA m Cl Wll J r ivw TtH/
EkClf LEFWJ TLEtJfOM o HL .

cA l6fZ

2 ■( OR -6- Sas cn THf THE i VOc cut
ill Wn if Hvon. E5A. RX0i.Tint 
bile-**)1-* Hewj e<-ti net lcka 
ne v on. v pesrH neu t cha z 7
TW Honor* TCR T MliK VTVRFCh
^rwir tfEtatniHivl

?<r,yK 7Vreu o
, 73: W ^ ZE vrK 
M9% HJEfVfR TtsHfV 

FAH9VR tA9H EETfR H/MMf.OCf 

IORt LATE THfiftifjft HRiPf 
OCR SCAL ECRiAucf THVEJAJjr 
EViVOCf c,\Atf JLTyv HiJAn 
HIER TJHS TROST Oif n/H 1ER

'M: t>a m

[J/HSE.JF Hl J/1 
Uaeta So"

k AJH S VOT

ter.

(T a
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N0. 25. Lars Törn ers greif, utem Sjfften.

NB. Om grafwarne jom åro belägna in uti 9)ianfolfé bänfarnc, 
Funten od) in unber Tornet, je (pag. feq:)

3n uti manêfolfê bånfarne finnas od) muraba grafwar, bocf utan 
Ijfftenar ; näml.

i $våmve qvarteret
fpanbelênt: Hans påberfjotte Ner- 

belii, od) banö ()iift : Hvjt- 
Kopps.

i = »Bftiv-qvarteret; uitber fram ft e 
bånfarne.

panbelém: Olof Linds od) Bar
bara Valbergs.

unber ytterfla bånfar:
Rect: Schol: H. And: Eurenii

CSfterft i fprfoit, emellan bägge ©aferftugu börarne åro 3: graf= 
war, nåmt.

1: 0ober ut:
Sch: Rect: Sven 

Larffon En- 
ftröms; utan graf= 

ften.

N. 2: mit uti: N: 3: tTorr ut

h()RiJIUTEh OldLR 
f. stnon oieE// Z y
i i NS H V JTRC R X-fW 
viU TfH- OlfiJf A. O(H 
H. Uhi TA O-h. KORJTJ

LyA OU T.faH./Cy. Zf. 
SùÇv.ULAAtfi JOsn.
03 CKTTA </£R vV £* l 
T>EX£S SyofX

jït)tfol)erb: H. Lars 
Veftadii graf. 
utan Sjfften.

Unber tljen graf fjälla jom ligger ftrar in om wåftra fprfobören, år 
ingen graf, för murenS grnnbwal ffull; utan tbeu år tjtlagber, emeban 
bon wib utf)uggningen gicf jönber för Ijmwtn jom £)entte lägga wele 
öfwer fin graf fram i ftjrfou.



176 [1. Hudiksvalls Nya Stad.]

Xitfrtte om några grafwar i BytFon.
N: 11. grafroen i forfjgångett, fe b att ïRâbm: Jonas Drake Ijctfce 

fiept tienne, bief en Sjfften tjt lagber, meb fåbatt mineSmârcfen :

3n unber tt)e fvamfla qwin= 
fotB6=23ånBavne i eftra qvar- 
teret; bief en ttp odj ftor graf 
upråttab, ifrån norra mnren in 
uti J flora gången; ÄprfoneS 
frj=graf; efter P. oet) P. Mag. 
O. I. Bromans dispofition.

,puru Taxan uti AlltrfO=Tictbet 
blef ftabfdftab em IjfenS nefc= 
fättianbe, ligganbe, uttaganbe 
p. uti tljenna SJpa ÄprfoneS 
@raf; tfier eut år infört uti 
Äprf: Protocols 23ef, 1732, 
d. = 4. Feb:

V,/MASlS/lAÄf
X: /!A/C/t b 

CATHAA iat.ACHAA/CS
/t/TATC /7

N: 24: ©tore Sjfftenen efterft i gången baf i fprfen, Erik Sims- 
son ed) tian« Jmftru titt)örig ; btef utaf grafroen tagen af tljeraS når= 
tnafte fladjtinge Tiåbm: Jonas Qvaster, för tutgjetett ed) Brebben ffull 
tit Jtalftoa gången; od) lagber ftra.rt Bafem mitt uti gången, Jneareft 
ingen graf år, för gruttbtealett unber tornet ffull. ©oef IabeS på före= 
ttåmba grafteett en anttar tiåitlig graff)ål(a, tagen ifrå gamla fprfonee 
Ijfftenar ; Dd) teib famttta tilfåUe förbes ed) l)jt til up a fprfen tf>en Sjf= 
ften fem ligger nåft utem måftra bereu, unber Jnoilfen ed) ingen 
graf år.

1744, d: 4: Nov: Blef efter V. D. Comm: £>. And: Sundvalls 
Begiåran uti Ä. fil flutit, at t)att fief tilftånb upgrafroa fig ena graf in 
uti Sobra SaBevflugun; ed) tf)et emot afgift til fprfen för . . .

£)m alle ljff)ät(ar i garni. Äprfen, ed) Äprfe=gårben, fomtner at 
ffrifteaS utfört, til gamla Hudicksvall.

.pår fatt ed) tljetta ittföraS, at febatt Sörfamlittgens ffötjel mig ant= 
tearbabeS, 1729. ed> iag mårefte Jmru fter Beftoärett em loiutertiben toara 
tnåttbe, når mpefen fuie fallen låg, ed) btttp ftåble, p. p. at få up tlje 
böbaS grafftåUen på fprfegårben; åfteen em tearma femarett ftor elågen»
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f)et nt nuten Intn Ijfen Uggn länge Ijema i Çufen, eller cd) (tä Bijntt uti 
jöbrn ©nferftiget, eilet uti ftjrfnnä Bnr= cd) ruftt)ufet; p. p. lîpvattnbeê 
ute pn Et)t!ognrben icib mäftrn Bcgntbbmuten en [tor upmurnb grnf, cd) 
tf)er öfmet eu nf trn Btygbet IBeenfnmnre ; meb Inb cd) bctnr förmarnb; 
mnngont til biget frornmn.

1742, in Jun: cd) Jul: männber fnlfflogb cd) IjmjtUmnbeb Ijeln 
ftjtfnn cd) Sicrnet meb Ärujertugnr i fernen cd) Wng cm [enftren; utnn 
til; uti runbelen f>n cftrn gnfmetn cd) röftet ffrefb jnlebeb:

Kyrkan
är 1672 bygder 

Af Liungeld 1691 afbränd 
Sedan

In- och utvertes uprättad 
och

utvertes förbätrad
1742.

§: 5.
Uti .fft)tfetcrnet ; förutnn et [tort urmnrcf, finnnb 2:üf findet meb 

jnbnn mineSmdtden :
iChen [form; Snng . . . diamet: neberft...

Miunbt ontftiug ofmnn ftnr ffrifmit:

ALT THET ANDA HAFVER LÅFVE HERRAN HALELVIA

på ctflra fiboita*.
fredrik Sveries dÿre

KVNG
STEVCHEN ARCHIBISP EŸ 

VNG
PALMQVIST LANDSENS PALM 

OCH STÖD
HERDEN JVSTVS NŸLIG DÖD. 
CASTORIN BORGMÄSTER 

VAR
OL GIÄSTRIN HÄR LÄRO- 

FAR

[Pa mäftrn fibonn:
NÄR MAN 1.6.7.2. SKREF 
FORD FRÂ GAMBLA STADEN 

BLEF
MEN NÄR TRE PÂ ALT ET ÂR 
PRINTZAR DÖDDE, SÖNDER- 

GÂR
OCH Å ÂRET NITI=ETT 
SMÄLTES AF LIVNGELDEN 

HET
SKONTES VÄL FÖR RŸSSENS 

HAND
Glysisrallur II. 12
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BACKMAN, STRANDBERG 
RÄDEMÄN,

QVASTER, DRAKE, GROPMAN 
FÄMB.

LINDVALL, WALLSTRÖM
VÄRDEN THE 

KYRKANS HADE, KLÅCKARE 
WAR SVEN LARSSON ÄFVEN 

NV
SIVTTON hundrad TIVGV 

SIV.

FAST ÄN HELE STADEN 
BRAN

SIVTON HVNDRA TIVGV ETT. 
MEN SÄDN ÂRET SEN VAR 

SEDT
SPRVCKEN REFVA PÄ MIG 

KOM,
AT IAG MÅSTE GIVTAS OM.

*• *. *• *•

LABOREM PRÆSTIT ERICVS NÄSMAN

holm:

NÄR TV HÖRA FÅR MIT LIVD, LÄT TÅ ANDEN SIÄLEN RÖRA 

SKYNDA TIG TIL HERRAN GVD AT MED ANDACKT GVDSTIENST GIÖRA. 

O. I . BROMAN LVSIT.

runfct omfring nefcan:

ESAI : Z: 3. KOMMER OCH LÅTER OSS GÅ VPPÅ HER

RANS BERG TIL IACOBS GVDS HVS AT HAN LÀRER. p.

Vutntfcan mtneémårfen tlienna ftörre flåcfan åga månfce fôr an cm= 
giutanfcet cd) tilcfntngen på ftorleîen fïefcfce 1727 ; fan man finna af 
tlfetta efterföljanfce :

runfct omfmtg ofrcan:
Lofver honom med cymbaler, Lofver honom med välklingande

cymbaler.

på (Dftra fifcona : 
Guten under 

Konung 
CARLDEN XI 
Regements tijd.

påSöfcraQifcomn 
uti en frantj 

Sanfcfené mapn, 
2: ft: uprefte 

23crfar.

på Wåftre fifcona :
Siuton hundra nioti ett, 
rätt uppä midfommars afton 
Smältes thenna klocka hett, 
utaf fwära Liungelds kraften 
Sän hon twänne gånger fluten 
Och nu tridie gången guten 
Utaf Hudicksvalls föråd,
Gud lät hennes klang bestå.
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tunbt omfviug neben:
Jag glädes at mig lagt är, at iag får gå up i Guds hus. 
Me fundebat Holmiae Michel Bader 1691.

Hpen minbre RlecHen ; Sång 1 i al. diam: neberft 2: al: 
nmbt omfring oftoatt (tå erben :

SOLI DEO GLORIA.

J)å (Dfire ftbone
DENNE KLÄCKA ÄR EFTER 
DEN OLYCKLIGE BRANDEN 
SOM ÖFVERGIK HUDIKS
VALLS KŸRKIA ANNO 1691 
OMGVTEN VNDER KONUNG 
CARLS XI REGEMENTS TYD.

(På tpen Wefhm ftbone 
uti en frants

%> 2ïl uprefte Söecfar, ^elfingtanbé 
»apnet, ed) tf)er unbev tbefja orb:

HVDWIKSWALLS FÖRSAM- 
LINGZ HERDE WAR WID DEN 

TŸDEN MAG: IOHANNES 
WALLENIVS.

vunbt omHvmg neben:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FVNDEBAT HOLMIÆ

MICLIEL BADER: ANNO: 1693.

§: 6.

3n uti Dftra gafwelenS fobra 1)örnet af ttjenna fprfa, är tnmurab 
en .'h'unften, uthuggen meb tpe gamla ,pelSinge Dinner; then Antiqvarien 
ed> Upf: Profeff: ,p: Magnus Celfius par aftagit, efter et Laur: Bures 
Mff: ed> .£>' Doct: Ol: Celfius mig Sdfningen tpenna fe låtit, få 
lpbattbe :

Barir rithi stain thina aftir Un brudur fin, Fanva fan; 
Arin aiarnar

tpet dr:
Bai •ir vefle up Kenert tpenne, eftev Un brober ftn, font wer 

Fanva Son, en <5érfe ofwev Arnöarne.
Dm tienne .'Kunfteuen mifte tpeu gamle .panbelsTR: Zacharias 

Lar ff on, Doct: Mart: Brunneri @»åger, numtel. för mig berätta; emeban 
pan warit Äprfomärb ndr .pubicfêwallS Hipa ïprfa upbpgbcS ; at Stenen 
tbenne, jdmte flere tidnlige fteuar, mar förber ifrån Hällänge, på .poms= 
lanbet, ftrap »ib bpn Arnön af Hiogftab Socfn.
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2JI trennet Hudicksvalls Ätjrfo Ujba icîe allenaft Annexan Idenor 
©oefn; fe Cap: II: §: 1: unberlagber 1653; utan odj 3: Capell:

1: Augö-Capell, I'd pterfte Dn odj t|er waranbe ftora fiffeljamtt, 
npbpçgbt af trä, 1660.

2: Boldso-Capeil uti tljer waranbe fiffarefjamitett, upprättat af trei, 
A: 1603.

3: Krålcö- Capell, for tfjcr d Uggnnbe ft flare, faint pd Drakön 
oeb Snerfte=Ott af Augö-öarna, äfwen flora ®fepêf)amtten; npbpgt 1736 
af trä, meb min egen Mag: 01: Joh: Bromans omfoftnab tit alia be= 
lar; à 600 b. tint.

§: 7-

Â^rîo=$erbar uti tljenna Hudicksvalls SfIpa .Sprfo Ijafwa marit 
tfjefje foïjanbe:

1: f)l Thomas Veflenius; Ijatt font Ijjt til Paftoratet, 1650, 
ifrd Stockholm; odj meban fiait war mal betauter ntt ,Songl. dpofnaet, 
ntrdttabe Ijan fd nnjefet at Idenor ©oeftt, foin for war Adnexa til 
Tuna, labeê unber tljenna ©ta b en, 1653. Jkdftagdrben war tå bpgber 
wib torget, Ijmareft nu Didbm: And:-Larff: Frisks garb ftdr; ^an af= 
fomnabe barnlöfer, 1672; odj bief begrafwen Ujett fbrfte i tljenna ftjrfott 
af Doct: Martin Brunner ndr fiait !jeune ittwja mdnbe, i Junii mdnab ; 
fdfont §; 1: utwifar.* 1

2: Mag: Vetrus ChriftopherfJon Vallman, inföbber ©trdbbare 
©on fjär i ©taben 1635; bief Jkdft 1664. Difput: i Upf: 1668, de 
Semivirtutibus. Magifter 1673; pd fantnta dr när flau par Paftor 
bief; men tilfôrenbe Ijdr Scholæ ConRector tfrdtt 1667; Dtp Rector 
tfrdn 1669. dpatt pabe fin egen gårb d wdftra fibona wib fafwelbro= 
gatan; ftra.r norr ont tljeit gamla Trivial-Scholan, tfjen i pattS tjb Uft= 
bpgbeë, 1675. ,paît affomnabe 1687, lentnattbe efter fig ingen ©on, 
allenaft 2: !Döttrar, ©rafmett pané är meb en Sjfften prljbber mit fram 
för altaret fram uti (Sporet; fe §: 4: N: 4.

[På en infästad lapp; annan stil:]

1 Han var den Fifte Pastor i gamla Kfyrkan] och den förfte i den 
nya, fom wid slutet af hans lefnad upbygdes; blef ock den förste, fom 
begrafdes i den nya kyrkan d. 24. Jun. nyssnæmde år (1672.) af Theol. 
Prof. i Upf. Doct. M. Brunnerus, hvilken dagen förut d. 23. Junii 
invigde Nya Kyrkan, till hvilken den afl. Proft. ibland andra foræringar, 
hade tkænkt det ftora fenstret på Öftra gafweln, och i kyrkan köpt fitt 
lægerftælle inuti Hög choret på födre fidan om altaret.
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3: .f). Lars Eriksson Veftadius, tnfcbber Sotgnve ©on fät i 
©laben, ©pffotta barn meb förenätnbe Mag: P. Vallman, ocf Sorg= 
COÎdft: Ol: Päderff: Stroms 9Råg; SSar förft frigs Jheft roib .SpeIfittge= 
!Regemente ; feberntera V. D. Comminift : Iyir { ©laben, til 1688, tå 
fan Paftor bief, [annan stil: efter futtmagt af Äung Carl ben Xl b. 
3 Maji 1687.] men lefbe intet längre än til 1691 ; Iiafwanbe barn efter 
fig, af Ijroilfa ntlenaft ©onen Erik t)är ttämneS, font difput: i Åbo 
1705 de Præfentia Regis in bello. bief frigë^Sreft 1706; font uti 
fångettffap tit !Rpflatt ; efter Ijemfomften Artillerie JMft i Stockholm; 
fift förorbnabeS Paftor til en förfamling [annan stil : Ljungby] i Scånö, 
tfereft Iian bog på attbra året efter tjtfomften, äfroett fuftrun, lemnanbe 
en ©on efter fig, font fabermobren om fättber fafroa måttbe.

4: Mag: Johannes Vallenius, fy Johan: Vallenii ©on i Sorfa 
©ocfn, fe Cap: VI: §: 8. «pan disput: i Upfala 1: gången 1680, 
de Peregrinat : Eruditorum. 2E refait 1682, de Vita contemplativa, 
tå fan ocf Mag: bief. sJlreft 1684, rotb Uplands !Regemente; 1687: 
Paft: för Sjf!Regem: til epäft; ©ift 1692, Äprfeferbe fär t ©taben, 
boettbe roib Sorget uti ©tabfeuS upfpgba sJlreftagarb, til tfeS fan af= 
fomnabe 1700, lemnanbe efter fig barn i fpnerfet 2 !Döttrar, od) Snfan 
font febermera tog til sJRan SnfIingen od) Äprfof erb: i Jerlsö, Mag: 
Hans Fernæus.

5. Mag: Olaus Beronius, SorgarenS 9RånS DloffjonS StornS ©on 
i Upfala på Sofroen; bief od) tfer Profeff: Magni Celsii SRdg; öpan 
difput: 10 gången be Præftantia Europæ; 2: gångett de America; btcf 
Mag: 1692, od) Jlreft på fantnta år; 1694 Paft : roib fpelfittge !Rege= 
meute, vefanbe ttteb tfet ut i fält 1700; font fern 1702, od) förorbna= 
beS fät i ©taben Äprfoferbe på fantnta år; Sobbe i Jlreftagårbett 
rotb Sorget, til tfeS fan affomttabe uti Annexan Idenor, 1716, tå 
defignatus Præpofitus; IemnanbeS efter fig ttteb fin förra SCRafa 4: 
ft: Sarn; 2"t ©öner, Mag: Magnus Beronius, font är Professor i 
Upfala btefroen, ocf ,p. Olof Beronius en Jlreft i Tuna $ötfaml. ocf 
2l* !Dötrar af fwtlfa tfeu älbre är >p. J. Axmarcks fuftru i Apamit= 
ranger ©ocfn. .pattS lefamett äfroett förra fuftrunS ocf 2 barns Sjf, 
blefroo begrafne uti fal. SefalningS9R: Nils Larffon Vargs graf frant 
i Sforet, N: 3.

6: Mag: Chriftopher Giöransson Justus; fan font ifrått Heffen= 
Caffel ocf Goar, 1693, i följe meb ep. D Joh : Esberg til Upfala 
1693, ocf bief tfer fattë ©Wäger. Difput: i Upf: 1: in Moralib: 1700; 
2: de Unctione Reg: Ebr: 1707; od) blef på fantnta år Magifter. 
Jheftaämbetet antogs 1703. Tt)ff=@pråfmäft: 1705; font til tfetta
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Paftorat 1717; Bobbe wib Borjon t JAräftagårben inib Sorget, tiflS] 
Ujen fålbeS af Magiftraten åt Jiåbm: Jonas Drake, od) en annar up= 
BpgbeS inib ftora !prïogatan efter Jip ff a Branben ; Ujer t)an affomnabe 
af ©lag 1727; od) Blef Begrafinen uti en @raf i ©boret N: 2; lent= 
nanbe nteb (ïttfan efter fig 4: ft: barn 2ie ©öner, Mag: Magnus Juftus 
od) Mag: Chriftoph: Juftus; faint 2:.' !Döttrar Clara Jufti, .£). Pet: 
Frodlins t)uftru, od) A: C: Jufti.

Uti ^ans tjb afBrånbe fiettbeit tfipfjett Çela ©tabeit 1721, od) Bort= 
tog ÄprfonS pettingar od) löfa egeitbom. ©tora flådan tog od) tå en 
oBotelig ftaba; fåfom tilförenbe Berättat är; §. 5.

7: Mag: 01: Joh: Bromnnl tljen 2: i orbningen af Srono 33e= 
falningSJAtanS Joh: Larffon Bromans 6: ft: ©öner i Valestad af 
Rogftad ©odn od) tt) oftaft nämber LIlfr eller Ulphilas i Vales= 
heim; Sdberfabern loar Lars Jonsson Broman Allatfare i Oiantla ©ta= 
benS Äprfo t)är i Hudicksvall, od) inib Börjon i tljen Jtpa. Sag BIcf 
föbb 1676; Sil (Etudient) Student deponerades i Upfala 1689; 
maranbeS tljer alt jämt unber Säfetiberne til 1698, tå 1:L difput: up= 
loifabeS 1698, de Qvatuor Virt: Cardinal: = Jiefte omfring od) aftog 
til et od) annat, t>ela VieIfingL 1699 od) 1700. difp: 2:5 gången de 
Mare Baltico, 1703; od) på jamma år Magifter. Sid Befalning c.f 
Ven: Conf: Upf: 1704, at föreftå Vices Rectoris bär i Hud: Trivial 
Schola. ©eban etnot all förmoban at 1705 od) 1706, emottaga v: 
Lector: Eth: loib Gymnafium i Gefle; Sber ifrån nöbgabeS iag Be= 
gifma mig Ijem til Rogftad Sörjaml. at Bettäna min gl. oct) ftufa 9Kr= 
berbrober Äprtoberb : Jp. Olof Kanik meb SörfamltngartteS ffötjel; 
äfmen ^ufera od) Bcftpra meb mine gl. förälbrarS beraani JtöbgabeS 
1710, uti fmåra JAeftetiben BIifina imnigber JAreft ; gcbfänber utan före= 
gåenbe examen af Ven: Conf: Upf: at refa til ^erttöfanb od) t bei, 
jämte Ap. Mag: G: Wallin, antaga ordines, för farfoten ffull uti Up- 
fala; bod infant tag mig på Upfala oförmobel; meb ftor fara, ccf) tbec 
primus ittmigbeS i !Domtprfon, unber mpdet föfanbe efter förorbitingen; 
tben 21: Decemb: BeftpranbeS meb Rogftad od) Ilsbo Sörfamlittgoc 
od) åtprfoneS reparationer på följanbe åren, til 1714; tå iag Ijdlbc 
emottog Con Rect: inib Hud: Schola än tl)et mig upbragna Paftorate: 
i Rogftad; BlifmanbeS od) mig aitbefalt at föreftå fal: Äprfol): Mag: Ol: 
Beronii vices bär mib Sörfamlingarne, på åren 1716. od) 1717; jämt 
ConRect: 1718 i Rect: Enecopiand: böbel. frånfäHe, Båbe Rect 
ocb ConRector; 1719, Rector tilfatter, od) 1729, Äprfoberbe bär 
©taben; albeleS utan någon anföfiting af mig giorber; fom ocb tilför 
enbe b<tbe unbanbragit mig SBtfamlingarneS tallelfe til Harmänger od
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Jättendals Paftorat efter fal. .p. Joh : Micrander, fom Enångers od) 
Niutångers; od) ftereftdbeé. 1730, btef tag od) infatter af Præfid: 
Illuft: ©ref Arf: Horn at toara Membrum Ord: Societ: Reg: Lit: 
od) Scient: Sveciæ. 1736. J)rofte=dmbetet anförtrott.

jpnrubana förbåtringar uti Hud:valls od) Idenors Äprfor ffebbe 
dre, uti min tjb, od) tneb mine omfoftningar, giorbe; tpet må anbre 
berätta, od) ÄprföBöcferne utmjfa. (St näntneé bår altenaft at 1737; 
Idt iag meb egen omfoftnab upbpgga t)dr i ©tabert od) tit Jlråfön föra 
od) upfdttia et ftort nt)tt Capell meb fldcfa od) att annat titbelför, à 600 
S)r* omfoftnab.

Om min @raf od) ©rafmårb fram i ©boret är infört §: 3. od) 4.

5åctecfning på Capellaner i lClya Hudicksvall.
1: Sben fifte uti gamla fprfon, od) görfte Capellan i sJlpa, mar
,p. Nils Erihffon Edna, fom blef Paftor i Forffa od) Hög, 

1671. fe Cap: VI. §: 8.
2. .p. Lars Erikffon Weftadius, inföbber t ©taben, btef feban 

t)är Paftor, 1688, etc. §: 7.
3. .p. Michael Erihffon Jerff, inföbber, JJreft poê Mr P. Celenius 

i Hedfunda ; bår Capellan 1688, febermera 1710, Paftor uti En- od) 
Niutånger; fe Cap: III: §: 6.

4. Jp. Olof Päderffon GeCtrin, fom t)iä(pej)reft ifrån fin ©må= 
ger Jpr Äprfob: Chryfoft : Limnelius i Sadurftad od) Hanebo, bit 
Capellan 1710, gift meb .Jtprfob : Mag: Joh : Wallenii ©otter båt i 
©taben Hedevig Wallenia, på famma år; affomnabe ocb bår 1737, 
ult: Decemb : lemnanbeé efter fig (Snfan, fom febermera tog tit Stlan 
Adjunct: Jp. Lars Hultén; od) 2nJ ©öttrdr; MargaretaGeftrin1Apo- 
log: Lars Samuelffon Schalins buftru; ocb Beata Geft : .p. Pär 
Sunds SOlafa V. D. C. uti Mo ocb Regnfiö.

5. öp. Anders Sundvall, föbb i Liusdal, Adjunct: i Järlsö, mar 
tt)en förfte Capellan fom efter npa fdttet, af 3".e Miffivanfter] falïabeë 
bjt til görfaml. 1740.

§: 8.

Extract af någre Äongt. SSref, fom angå Hud:valls Äprfo, efter-- 
fomanbom tit unberrättelfe:

A: Jtonung Carls IX: Sdnfeffrift af Örebro d. 19 Feb : 1608, 
tit Sro=SJlan ocb Sougben Laffe Bertilffon, at när Tuna 
Jtrdfteborb, Sunbpn ocb tbe 2 gårbar Sljébärga more lagbe tit
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Sctbugctrb unber Refidencet t Hudicksvall, fïulïe Tuna för= 
famliug Idggaê unber ©taben, op prüften t Staben plia tpr 
©ubftienft. OJien Âprfoprben t Tuna fct taga Ferla Sorfn 
Annexait til Liusdal i ftcUlet til ena Oïloberïprfo, faint 50 
pman ifrån Liusdal ©ocïtt, tp ndft ligganbe, op lägga tpm 
til Ferla font ringa mantal pbe; fe Cap: XVIII: §: 8. [o: 7] 
pïa Srefwet.

B. Ä: Carl IX gifttc BefaIning af Örebro d. 2 Mart: 1611. til 
Anders Hindriksson at utfå til Hudiksvalls Äprfoé Upbltg= 
ganbe i Oipa @[t]aben 100, Siunnor Oiåg.

C. fpå jeunes Äortgl. Oliapl4 mägnar, af ©[mea] Oififeté] görmpn= 
bare, Gab: Oxenftierna, Jacob de la Gardie, Claes Flem
ming, Axel Oxenftierna, Nyköp : d. 26 Feb: 1640, ffanfteê 
til Oipa ©tabenë Âprfobpgnab af ften 20 tunnor fpanmål åri. 
i 3: år.

D. A: 1668, donerades til Hud:valls Âprfo ©ronotionben af alla 
©tabfenê SBretor; oct> Âprfoprben fïulïe tpn intet åt fig taga 
fåfotn tilförenbe. Sipt od) Ä: Carls Refol : af Upfala d. 27: 
Sept: 1675 §: 11: förmår.

E: .Ipurtt 1638, in Mart: af Srottn: Christina förorbnabeS at 96 
Sunnor ©panrnål årl. fïulïe lefmererab af ©iärben tit Paftor i 
Hudicksvall; poilfeit tå för tjben i Oiamla ©taben pt öp. 
Johan Svinfot, tpt fommer at införaé om gl. H:vall; poil= 
ten donation febermera af alle Äonungar är confirmerad til 
närmarattbe tib; od) nu i Ä. Frederiks I: Oiegemente 1727, 
at od) af fpattmälen font förr Äorn marit Iefioererab fïulïe op 
proportional: 30îbelen i Oidg rdfnaê.

§■ 9.

(Dm Hudichsvalls Trivial=Schola.
Uti garnie ©tabeit loar allenaft en Pædagogie eller SBarne--Schola 

ifrån 1582 tå ©taben Begpnte bpggaê, op tpê fprfa 1590, ftåenbeb 
ftrar tpr toib norban til, jämte preftagårben, tptta Scholætmfet. Sjfa= 
lebeê mar od) båt i Oipa ©taben ifrån 1640 til 1650, tå efter. .fp. Ä. 9)1. 
förorbning Trivial=Scholan flpttabeé tljt tfrått Enecöping meb tp§ 
privilegier, tå ^ufet förft upbpgbeb ftrar wib Sorget; men 1671 när 
©taben af wåbelb afbränbeé, labes od) tpt i affo. ©ebermera ttpbpg= 
beé Scholan 1675 ftrar neber om fprfoit in emot ,SCprfob : Mag: P. 
Vallmans gårb, fom jämte fin egen, jämloäl om Scholæ=bpgitabeit
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ïfabe at beftpra, od) tt) af ringa anfeenbe, font ett annar gemen ftuga 
meb näfmer od) tafmeb beta cf ter ; Jpwitfen omfiber få befallen bief, at 
tt)en intet brufaö fnttbe, utan til et Äålflliué for en flenfmeb, til ff)eft 
cd) ttjenna afbranbeê 1721 af fiettban Jipfteit. 3 mellan tjb på 1. el. 
2 år, måfte man betiäna fig af tpen garb od) tt>e ftora beningar font 
tå Äprfof): Mag: Joh : Phragmenius i Såberftab åga rnåttbe, fiepte af 
förenämbe Äprfolj: Mag: P. Vallmans arfiningar.

Cd) emeban åt. Carl XIki befatning, af Lund d. 20, Mart: 
1717, mar anfomen, at gamle Stabenê Traf pria ffulle tagaê neber, od) 
tt>er af i sJipa Staben en Trivial Schola uprdttaö; få bief od) fåbant 
märefftätt, mtber Jiorg=JJiaft: P. Castorins beftpranbe, 1718, od) 1719, 
få mål meb famtel. Jiorgerffapetb unberftöb, font 'Jlllmogenb på Jan bet, 
à 16 •/. fmt: på Jiofen ; tå en loader od) ftor bpgning blef upfatter, 
näftan fiel farbig; på et beqmåmligare rum i Staben, nåtnl. i tlörnet 
mtb ftora fprfogatan od) Sanbbmagen ftrar mäftan om funbet od) ftora 
broen; få at tpenna Scholan funbe inrpmab af ungbomeit feban tlfett 
mar af mig meb tiånlig oration på Smenff verf inmigber 1719 d: 10: 
Mardi; JJlen tog cd) font alt annat t)är t Staben en beflagelig änba 
af fienbenb fjårjanbe od) brännanbe, 1721, d. 22 Maji.

[På ett infästadt papper:]
1719. ben 10: Mardi, ÄH 9: om JJiorgonen giorbeb förfta 3ntrå= 

bet i Hudicksvalls Jipa Äottgl.=Trivial=Scholan, Sålebeb:
Sebau alle Scholæ sJHltarne, til antalet 106: ft: Ijabe gått uti 

maefer orbiting ifrån tljet gamla Scholætmfet, in uti fljetta Jipa, od) 
intagit fina Claffer ; Jtommo tlfe ordinarie Sårarena, få mål til åtprfan 
font Scholan, ju tmå od) tmå in uti 6£)oret, ftållanbeb fig Ijålften å 
l)martl)era fiban om Stollen, tå V. D. Comminift : ,fp. O. Geflrin, 
Ijmilfen år od) Cantor Choral: begpnie ftuitga;

Itom ^elge Jtnbe ^ewe (Sob; etc.
Seban fången mar fluten, fatte fig alle neber på fina rum od) af= 

f)örbe tljet Votum, font Mag: O. Broman, uti Stollen upftiganbeê, 
meb tljefje Verfer giorbe:

Sof, åra, mare @ub, mår @ub, mår fromme ffaber,
Sont tienne Jiåbe=ffrjb, oft unnat, gifmit Ifafmer,

Jlt tljeita Scholæbub, fin bpgttab fåban ttåbt,
Jlt mj på tljemta bag Sntråbe giöra fått.

@n bag, ett fågne bag, af Phoebi Strålar bliba,
Som mil mår Horizont tljen liufma SBåfjren gifma.
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@om bobar Phoenix hril å nfo fomma op ;
©ub gie war Carlewagn fit gamla, goba Iop !

@ub gte War ©tab ocf 8anb, i oljo föttren boppa !
SJteb råb, meb frjb, meb traft, tt;e arga munnar ftoppa!

©ub fafwe fär fin elb, fin ugu, fin Slnbaê liuê,
©it tempel, långe, wål, i tfetta npa tmé ! 

pané Sllmacftê rjfe=fïpgb, tfet ftårme, ffpbbc, trägne,
Ocf meb färbeleé Ståb, få öfwerffpgge, fågtte,

©om Slrcfen Ifraels, font Salmons l)ögre (ff or,
@om Bethel, perrané bue, tfär sperren fielfwr bor. 

pan låte Caftais flob, Bellonæ eibar fläcfia,
Slt Habors able Sitt, må Auni ålbrar räcfia ;

.pan låte Bore fär, tfen SJtorgon ©tiernon fe,
©om Megalander fram ur målnetf?] monbe gie, 

pan figtte Svithur, oct) pelöuttga pubicféwaHer,
SJteb åbla frucfter, fom å Jofephs Sanbe faller; 

pan figne oft, ocf tfern, font Ijf Gamaliel,
©tu bära Arons ©fiölb, bewafa Levi @lb.

Tyranni Schola Ijf, oct) tfen Prifchilla fa be,
©amt tfen en Nympha tär til förfta grunben labe;

Sltfabur fticfte får, fit rita gatebur,
©far Mercur finna må Pandora tomma lift, 

pan watne alla fmå Parnaffens äbla btommer,
SJteb bagg af ©ton, ocf tfen fucft af permcn tömmer;

Slt tfetta Helicon må tätfa blommor fa,
©in bfrb, å Sibanon, fom ftöna Cedrer ta.

©fen Ståberife (riub, fatt of oct fär förlätte,
Slt wi meb fiertanb frögb, i frjb, ftebb fonom Hätte ;

Ocf Herren, ftor af ttåb, fan ware altjb bljb,
Of ware Herren når, Stu, ocf i ewig tjb! ! !

©eban tfetta war utropat, upläfte p. P. Ifæus tfen 46: ,11. Davids 
Pfatm: ifrån början tit flutet; SOfär ftrap på pi E. Vallbeck tfen 
67: Pfal?, fwilfen när fan fluten war, begpnte pi O. Geftrin tfenna 
fången:

(D! (5ub fom ey tfe fpabas roft fövacbter, etc. N? 330. Stär 
tfen war utfungen, flöt Mag: O. Broman; fom alt ntebatt tfet ofwan= 
ftåettbe för rättabee, uti ftoflen ftob; meb ^écrans xvälftgnelfe; ©ebatt 
fatt ftigit neber ocf intagit fit rum; flöté Acten meb: ^orlåne ojf 
(Sub etc.
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Sebermera efter -pöga DfmerbetenS od) meberböranbenaS goba för= 
forg od) förorbning, bief mig Mag: Ol: Broman od) tå maranbe Scholæ 
Rector anförtrobt ftprelfen at tipbpgga å nt)o Scholan på fantma ftålle, 
af tt)e Collecte=5)tebel font fallen more til pupbliqve bufenê upråttanbe 
öfmer fiela Dijfet, b'oilfe efter fjanben mig IefmererabeS af 33orgmåftareit 
l)år i staben; fymar til en begpuelfe giorbeS meb Materialers fram= 
ffaffattbe 1723 om mintern, od) 1724 om måren meb bpgganbet, få at 
alt fårbigt ftålte» meb tber a jatta tornet od) tber nti ^åttgianbe 
flåda, at t lien meb bott od) fång famt tianligit tal af mig, nti mångaS 
öfmermaro, ficf intagas, d. 27: Sept: af nåftfören: år. 2)od för ån 
t^etta fïebbe, låt tag mina upbpgbe rum tiäna för SchofebarnenS faman= 
fomft; bod meb ftor trångfel, på året 1723; men 1722, loar Scholan 
fålebeS fftngrab, at iag Rector Mag: Broman î)abe t)oé mig bema på 
Välflad ett Ifoper Difciplar; tç>. ConRect: O: Hanning en bel l)oë 
fig på diöbmpra i gor Ba Sodn ; Collega III:® Clafl: £. P. Ifeus uti 
Liusdal ; Colleg IIf Claff: E. Valbeck i Idenor; Coll : I:® Claff:
Mich: Schirman mib Rogftad fprfo, od) Apol: Carl Lithen en bel 
f)oé fig uti Dilsbo Sodn ; tå tag på alla tbefja låroftållen, efter giör= 
lighten, infant mig, at fe efter Ifuru alt måtte fïidel. aflöpa, mib tbenna 
olpdel. tiben.

■Pår more nu för miblöftigt at upräfna alla ftje Præceptorer uti 
alla Classer font l)år marit bafma mib tfyeuna Trivial Scholan ifrån 
börjon; tp nåmitaS bår allenaft fperrar Rectorer, nåml.

1: Mag: Petrus Nerbeliusl fom l)jt 1650, jämte Scholan ifrån 
Enköping, od) blef feban Paftor i Alfta Sodn 1652, btoareft I)an bog 
1677; om bottom fan låfaö Cap: VII. b: om Vprfob: til förenämba 
görfamt. od) Ståcbtgerift: [o: regift:] om Nerbeliffa Famil:

2: Mag: Johannes And. Brunnius, blef Rector 1652, od) 
febermera Vprfoberbe uti Vendel [r. Tenftaj Sodn, 1656, btoareft ban 
affomnabe 16 [70].

3. Mag: Ericus Bened: Txjbeliusf ifrån Tyby od) Mo Sodn; 
Upf: Stud: 1636. Mag: 1649. fom til Rect: 1656, når ban til= 
förettbe alt if rått 1649 marit ConR. od) Rect: i Enkiöping. Seber= 
mera til Paftoratet i Ugelbo, 1659, btoareft ban bog 1696.

4. Mag: Carl Jok Geftriniusf af ftfen miba utfpribba Geftrin= 
iffa Famil: fe mina Geneal: Tab: Geftrin: VI. LTpf: Stfud]: 1636. 
Mag: 1656. Depofitor 1658. .pan blef bår Rect: 1661, fomanbeê 
en fPråft ifrån Vongl. Artill: o<b febermera Paftor i Vallentuna 
1666, btoareft ban affomnabe 1670.

5: Mag: Ericus Lundius, efter ConR: tiånften ifrån 1662, blef 
ban Rector 1667, od) bog på famma årtal bår i Staben, lemnanbe
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efter ftg en Son Erik mib namn, fom mele meb bolen taga ftg frann; 
men mar fmära fpäb, Hten od) frofrpggob; affomnabe od) t)är uti finta 
unga år.

6. Mag: Petrus Chr: Vallman, om £)Cttom dr tilförne §: 7: 
iblanb Äprfot>erbarne t)är i Staben.

7. Ericus Königss: Halenius, af tljet mietet mibtutfpribba Halein: 
Släd)tet; fe mina Geneal: Tab: Halen: IX. ,pan mar l)är Con- 
Rect ifrån 1667, od) Reet: 1673 tit tt)eS Liusdals Paftorat f) on O un 
ôpttabeê 1680; men affomnabe 1681; ont fomnn Ian mera (âfaS Capn 
XVIII; ibïanb Liusdals fprfoljerbar.

8. Sven LarHon Helfing etter Enström, febatt tian fjaft ConR: 
tiänften ifrån 1673, btef t)an Reet: 1680; migbeS tit sPreft 1684; men 
prebifabe rätt fällan etter albrig, emeban inga Siaturfens gåfmor finnas 
ntånbe tljer tit tiäntige; (Sn liten bod' något mtberfägig SJian ; fmära bet 
om t)ufmubet; p. p. 3 l)aitS tjb malabeS ena Stfna på en liten tafta i 
Scholan, IjmiIfen meb et baitb om tjalfen fäftabes bal emellan aplarne 
på tt)e ©o§ar fom late, od) ftjmacfytige moro. pan bog t)är 1691, od) 
lemnabe efter fig Snfan, fom feban tog Apolog: Carl Lithen tit Piatt, 
utan od) barn, Söner oct) b(r)öttrar, Enftromar nämbe; bod inge I)är nu 
boettbe.

9. Andreas Eurenius, efter ConRect: 1680, Ijjtfomen en Preft 
ifrån Stockholm 11)er tjan od) gift btef; men tnföbber päléinge en 
Sonba Son i Dftbp af Enänger Sodn; blef f)an Rector 1691; en 
genomfromer Pian, od) fmåra opafdig, tjmarföre förmäbbe f)att intet gå 
up i Scholan meb lappa od) fraga; fåfom alle Collegæ ounbmilel. til= 
förenbe braga mäfte alla bagar; utan rätt ftätt meb tofter, nattråd od) 
nattmöfja, tjälft fjatts egen garb mar närmaft in mib Scholan; på fifta 
tefnabS åren mäfte ftatt jämt inetiätta fängeit, oct) bets Ijafma Vicarier, 
bel§ låta Pitterna gä itt uti fin lamare; til t£)e§ Ijan Ipdet. affomnabe 
1703; tå iag febermera uöbgabeS föreftå IgaitS vices in til sJiabaretS fl ut; 
fåfom tilförenbe berättat är; maranbeS oct) Snfan fäll od) falig fom Netto 
d. 1: Maji, när Oiabäret änbabeS, fid od) bö. Dd) eburumät ttjefje per= 
fotter tefbe ogement ftitla, enfatligt, fromt, p. p. foil; Så btefmo bod 
tf)eraö barn, Söner od) böttrar allefamntanS fattige od) DlpdSfogtar.

10: Mag: Ericus Jonce Halenius, af tljeit förenämba miba 
Halen: Famil: fe Geneal: Hal: Tab: IX. Seban Ijan marit Con- 
Rect : i Upf: Cathed: Schola i några år, blef Ijan t)är Rector 1704: 
od) emeban f)au, emot g[amma]l mana, blef förebragett tt>en Ijär maranbe 
ConR: Mag: Jon Phragmenius; få mar ittgett färbeteS mänflap 11) em 
emellan. Dd) fom t)an mar profteuS Mag: Chriftoph: Aurivillii OOictg
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t Alfta, få bief få arbetabt at 1)an förorbttabeé, 1708, til Theol: Lect: 
t Gefle ocf Pastor i Hille ©ocfit ; men fiait bug får i ©taben for ätt 
fait font tjt. Snfan Chriftina Aurivillia font intet barn fabe meb 
tfenne fin förfta sDiatt, gifte fig 2b-r? gången meb Äfrfoferben -p. And: 
Rifelius i Alpta ©ocftt; fe Cap: VII: b. §: 8. Dcf 3tk refait meb 
P. ocf P. t Dilsbo, Mag: 01: Nauclerus, fmareft fon affomnabe for 
an fan bog; fe Cap: XVII. a. §: 8.

11: Mag: Jonas Phragmenius, Droft: Mag: Jon: Phragm: ©on 
i Dilsbo ©ocftt; blef får ConR: 1698, ocf Rector 1708; ©eber= 
tnera 1714 Paftor ocf P: i Sadurstad ocf Hanebo, efter fin fenare 
fuftruë ©tiuffaber; fe Cap: IV. b: §: 7. Sefmer än.

12. Mag: Olavus Enecopiander, bief ConR: 1708, ocf Reet: 
1713; affomnabe får i ©taben, 1718, Iemnanbe efter fig ena boiter 
jämte Sitfan Soph: Fernæa, font febermera gifte fig meb Snflingett 
ocf Jt't)tfof: t Jpamttranger -p. Lars Norelius; fe mitt Geneal: Tab: 
om Norel : Famil :

13. Mag: 01: Joh: Broman, ConR: 1714. Rect: 1719. p. p. 
fe §: 7: får nåft framfüre mera ont mig. 3 min tjt> giotbee Sch: 
Sigillet ocf mpefet annat til Scholans nt)tto ocf feber.

14. Olams Hanning, 9iåb= od) «pattbeléDl. Engelbert Hannings 
©on får i ©tabett; Difput : ett gång i Upfala; blef ConR: 1719 ocf 
Rect: 1729. mar ingen Dråft, efnrnmål alle tfe förre Rectorer få 
marit fabe; sJlffomnab 1735, febatt fan öffmejlår ocf bag marit opafltg 
af ffeit o h) cf ef ä it b e If e it når mib Rengfio ft)rfo, Söntngé fpanmålené 
Sn= ocf ntftagning fabe gått för, tfeité fåft font efter fonom fiörbe 
ffeitabe fmäré öfmer fonom ocf fattö flåba. .pan far efter fig får i fin 
gårb Snfan Eleonora Rant ocf 2"i ©otter. Uti fané tjb font befal= 
itittg at Compfendium] Theol : Hafenreffferi] ffttlle aflåggaé od) i ftåtlet 
D. Jac: Benzelii Epitfome] Repfetitionis] Thfeologicæ] brufaé för 
Scholæ sJPiltarne.

15. Petrus Frodlin, Sonbené Mårt: Erff: ©on i Via af Rog- 
ftad ©oefn; Ätyrfof: p. Mag: Chriftoph: Jufti fiålpe=fPreft ocf Dtåg; 
blef ConR: 1729. od) Rect: 1736. affomnabe af ©ftörbfiugg] ocf SBattu= 
fot 1748, tit Apr: Semnabe Snfan Clara Jufti od) 4 bötrar efter fig; 
fmilfa fingo 2 ttåbår.

§: 10.

görtedning på några peberé Diån ocf Drefter, font fomne åro af 
tfentra Hudicksvall ©tab, ocf utmibgat @Iåd)teit.

Fäder Erikffon Rofenfchiöld, [annan stil: N0 287] föbb 1592, 
febatt fané faber Erich Miehaelffon od) Diobern Cecilia Nils Dotter,
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SBonbafolf ifrå Forffa Sorfit od) gunftab, flpttabt tit Hudicksvalll. 
•§>ané IeftnerneS beffriftting, od) när fan SlbIaber BIef 1639, d: 15. De- 
cemb: ar tnförb uti mina famlabc Släckt: Dieg: SBifjartg : glocf: XIII.

Petrus Jonce HudviLius, Stud: Upf: 1613, JJreft od) V. D- 
Comm: i Hrvall od) Äprfoferbe omfiber 1636 uti Arberåd od) Unardls 
Wjk; bog 1670; åganbe meb fina fuftru Karin Anders Setter Grubb. 
Söner ocf böttrar fom utmibgabe Familien: fe mit Slåcft: Reg: om 
Grubba Famil: Tab: VII. od) om Rogftad : Famil: Tab: XIV.

Aron Olofsson Stud: Upf: 1618; sJlreft på åtffillig ftållen, til 
tfeö Ijan Mef/ Äprfoferbe t Sfinffattebåcg 1666.

Andreas Laurentii od) Srobern Olavus Laurentii, b Ief to o tillifa 
Studiofi i Upf: 1625; ttåntbe fig Homman od) febermera Hoffman; 
£*öigge sJlrefter, tljeu förre Äprfoferbe i Fillmän; tfett fettare rfiegementé 
Pallor; Slåiften år uttoibgab af Hoffmanffa sJiamnet af många efter= 
fomanba.

Måns Olofsson bief toi b flutet af fin lefnab SorgsDi: i garni. 
Staben Hudrvall, åganbeg meb fina fuftru Sigerid Lars Sotter några 
barn, i fpnerf et tf e få fallabc Sundflrömar, af ftnilfa en Son Sorg= 
måftare i ILvall Chrift: Erikffon fatt§ SJiåg: p. p. p. Måns Olffon 
affomttabe 1630.

Erich Bengtsson Gaccharœus, Sorgmåftare i Hrvall, ågbe meb 
fina fuftru Brita Olofs Softer, för ån t)on bog 1618. mång barn, fom 
utmibgabe Släcften; fatt affomttabe 1651.

Magnus elr. Martinus Nicolai Wallenius, Stud. Upf: 1633. 
sJJreft od) fift Äprfoferbe i Gudmundråd, tf er fatt bog 1686.

Laurentius Walleriusy SorgsDiaft: Jesper Larffons Son, Upf: 
Stud: 1643, Difp: 2?i gånger i Dorpt, 1647 od) 1649; font fjt fem, 
men bog på tragen till Stockholm.

Laurent: 01: Biur, Upf. Stud: 1645. Collega Schol: H:vall: 
feban V. D. Com: i Rafbo od) Kihl, od) fift i Mo od) Rengfiö, 
bog 1659.

Erik Halenius Königs Son, Upf: Stud: 1655. Difp: i Upf: 
1665. ConR. Sch: H:vall: 1666; Rect: 1673; Pall: i Liusdal 
1681; men bog på fatnma år. Om bottom år infört i mina Geneah 
Tab: IX.

Jonas Arnell, Stud: 1658. — Mag: 1672; refte utom lattbé 1677; 
fom fem 1681. Paftor i S Mariæ görfaml. JlrcfeS : D 01. Sve- 
bilii DJiåg, Superint: i Carlftad1 affomttabe 1707, lemtta[n]beö efter fig 
Söner ocf böttrar fom utfpribbe Familien; v. g. i Cronftedter; p.
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Petrus Celenius, Sorgar: Mich: Erikss : ©on, Stud: 1658. Magift: 
1672. Äprfeljerbe i Jpebfunba, Ijmareft Ijart bog 1686.

Petrus Wallman, ©frebbar: ©jrtftof: Sonfjonb ©on, Stud: 1659. 
sJlreft 1664. Schol: Reet: 1672; P. odj P. Ijär i ©taben, bßg 1687. 
agbe ingen ©on, men 2: bött[r]ar, fßm utfpribbe ©lachten; fe min ©lädjt: 
regift: Tab: V: Fritka: Famil:

Andreas Sundius, Sorg: 01. And: ©on. Stud: 1662. preft od) 
Coll: i H:vall 1671; ©eg 1677. fjanb barn fpribbe fig ict'e miba.

Georgius Jonce Drake, Stud: 1663; Siåbman i Fahlun odj @tab§ 
Secret: 1670, affemnabe 1702.

Nicolaus Fundel, SorgPi: Nils Hanffons ©otter=©on. Upf: 
Stud: 1664. — teg fig from nti ©reft. Ijub ; Secret: od) Biblioth: i 
Pernau, affemnabe egifter 1719.
[Blad insatt i Glysisvallur II: Gnarp:]

Hans Åkeffon 
Ijanb ©en

1. Nils Hanffon febb 1599. gift meb Karin Jacobs ©t agbe 
10 ft. barn 4: ©on. 6 ©' l)anb Piag meb br Brita cilbre an Helena 
mar Mag: P. Nerbelius — RfectorJ Sfcholæ] Hfudicovallensis] ßd) 
fcban Pfastor] i Alfta.

Ijanb Piagar meb bf Helena mar i ferra gifte 
f barnen Nils F:

Henrik Afferffon — Chrift.
\ — Cath.

ed) efter Ijanb beb fenare gången 1668.

mcfc Pet: Erncfl j
2. Åke Hanffon

Abraham Ingemarsson Sorgmäftare Ijar i ©taben fjmilfen Ijår 
enbaft införeb, at Ijan mar ©tamfaber fer Hörninga Familien, ed) 
fyanb Ijuftru af ganffa miba Haleniffa @låd)tet; fe Gen: Tab: IX: — 
Sorendmbe Abr: Ingem: affemnabe 1667.

Jacob Hellman, Sorgår: Lars Jacobssons ©on, Up: Stud: 
1671. Præceptor på Ströms Sruf, ed) omfiber åd)ta Pian åt Pa- 
troneffan Unfefruen Behm; beg barnlofer 1688.

Jonas Bäckerus, .panbelsm: Jon Jonff: Bäck ©en; Stud: 1673. 
Collega Schol: Triv: i ©tocfljehn, tljer Ijan ed) bog.

Laurent Weftadius, Stud: 1673. Siegern: Preft i Scånö, feber= 
mera V. D. Comm: i Hud:vall od) fift fprfofyerbe Ijdr ftdbeb 1687 ; bog 
1690, lemnanbe efter fig barn, meb Sorgm: Ol. Ströms botter, Ijmilfe 
utfpriba Famil:
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Martinus Jonce Butler, Scrgate ©on, Stud: Upf: 1673. sPceft 
od) sPrebtfant foS ©ref Bondes (Snfefnt; feban för Äongl. Drabanterna, 
od) Jtjt P. od) P. uti Södertälje.

Olavus Broman ÄldcfarenS Lars Jonffons ©on; Stud: Upf:
1674. sPreft 1684. V. D. Comm: i Forffa od) Hög, 1690, bog 1701, 
lemnabe efter fig barn font uhotbgabe ©lästen; fe Tab: Geneal: II. 
Cl: IV.

Bero Collin, f: Esbiorn, Sorgar: Nils Esbiorns ©on, Upf: ,Stud:
1675. sJlreft od) V. D. Comm: i Slferbt) od) Somtjlen; bob 1693. 

Daniel Tresk, ^anbetêSDî. And: Larff: Trefks ©on, Upf: Stud:
1676; Magift: 1685. sJlreft od) pofpreb: foS ©ref Floras Srn od) 
Extra=Ord: toib Gvardie 1689. affomnabe ogifter 1693. fe Tab: Gen: 
XVII.

Jonas Olofsson Grundberg, Stdb= od) panbelêPian, Sorgårens 
Olof Mattf: ©on, föbb 1637. införes tferföre at fan meb fina f uftru 
Gunhilda Gris utfpribbe Grundbergs Familien mietet totba, få af 
©önerne fom böttrama, v. g. Biörnar, Jerfvar, Berggrafvar, Träloder, 
Palmborger, p. p.p. fe Tab: Gen: VIII.

Michael Jerf, panbelöPi. Er: Mich: ©on; fåfom förenämbe Pet: 
Celenius ; Upf: Stud: 1679. — sPrejt 1685. V. D. Comm: t H:vall 
1687; Ät)r!oferbe t En- od) Niut-ånger, 1710, bog 1725; lemnabe 
efter fig enbaft(a) böttrar, meb fina fuftru Dorothea Grundberg, af 
förettåmba Grundb: Famil: f milfa ntioibgabe Jerfva=Slcicften v. g. af 
Bäcknerar, Nordenlöfvar, Bäckmäner, Röngrenar, p. p. fe Grundb: 
Fam: Tab: VIII: Claff: I: Num: II.

Carl Lithen, iliåbm: Joh: Johanff: Litens ©on, Upf. Stud: 
1683. Hef Apolfogift] i H:valls Schola, 1692; fåenbe til fuftru fal. Rect: 
Sven Larffon Enftröms @nfa; bog 1726, od) lemnabe efter fig ©on 
od) böttrar fom ntioibgabe fläcften.

Petrus Qvaft, SorgPiäft: Jon Mårtffons ©on; Upf: Stud: 
1687; feban fan Difp: i Upf. 1700; Hef far SorgsDi: efter ©tiuf= 
fabent Jonas Hallberg, 1710; ncitnbe fig Caftorin, ocf lemnabe efter 
fig Sarn meb fina 2ne fuftrur; men meb tfen 3^1 inga; fmilte ntfpnba 
Famil: fan affomnabe 1737.

Ericas Wallbeck, Sorgar: Måns Erikff. ©on; Upf: Stud: 
1687. Preft 1698, Schol: Collega i FI:v: Schola ocf V. D. Comm: 
i Sbenor; bog 1737; lemnabe efter fig 1: ©on, od) 1: Pt fom utirib= 
gäbe ©lådjten; bottren Anna genom SrufS Patron Chriftiernin.

Georgius Wallberg, panbelëPÎ: Mårt: Giöranff: ©on; om tfemta 
©tamfabent til Wallbergfta Famil: är utförbt i Tab: Gen: XVIII.
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Ijroareft Sottrarae utwibgabe @läd)ten; v. g. IJnder eller Lindvallar, 
Elfver, Grundb: p. p. SJiett tienne Ijanb ©on Giöran bief Upf: Stud: 
1689. Mag: 1700. Ilreft 1703, uti Banertffa .pdfwet; Extra Ord: 
totb Gvardiet 1708. ocb fift &t)tfof): pd Sabugdrbblanbet 1709, od) bog 
1715; Iemnanbeb efter fig nteb fina Sru Anna Maria Silfverftröm, 
Sarn fom utfpribbe Famil: fe Tab: Gen: XVIII. Cl: L N: III*

Petrus Halenius, ,p. Er: Kiönigssons @on; föbber meban fabern 
war Ijdr ConR. Scholæ; Upf: Stud: 1689; jämte Sroberu Erik; ttjeit 
förre blef Mag: 1700; sJlreft 1706; ConR: i Gefle Schola 1708, od) 
Gr: Ling: Lector i Gymnaf: tl)erftdbeb, 1710; bog 1725; lemuabe 
efter fig enbafta bottren, font utwibgabe ©läcbten, fe Gen: Tab: IX.

Johannes Holm, ©frebb: SJiI 01. Holms ©ou; Upf: Stud: 1690; 
tljeit förfte af Helf: font [tapp itttbergå tt)eu fd fallabe Depofition ; 
Magift: 1697. sJlreft od) Conf. Eccl: Not: i ©to# 1704; Äpifefterbe 
t Sabugdrbbl: pd ©tocïijolm, 1717; bog 1728.

Petrus Enftröm, Rect: Sch: Sven Larffons Helfmgs @on; 
Upf: Stud: 1696; refte tit Acad: t Lund; l)wareft tyattb ©ldd)tinge 
Tiff: Matth: Steuchius bobbe; bief ft)er sJireft 1703 [a: 1702]; Siegern: Paftor 
för ©fdttffa Cavall: Siegern: fangen af Sipfjen od) förber til Sibérien; font 
dter Ijent, bief fprfofjerbe t Hertzlöf 1732, men accorderade bort 
Paftoratet til *p. Joh: Engftedt; bog ogifter 174.. [a: 1754] [annan 
stil: Ennes p. 200].

Eric VeHadius, förettcimbe <p. Äprfolj: ,p. Lars Veftadii ©on; 
Upf: Stud: 1701. Difp: i Åbo en gdng 1705; sJlreft tt)er ftäbeb 1708. 
frigb'Jlreft fången i Sibérien; font Ijem til ©torffwlm od) Artill: sJlreft; 
fift ,Cptfoferbe i Scånö, 1741 [a: 1724] od) bog 1743 [r. 1727] Iemnabe 
efter fig en ©ou af elag art.

Olavus Hanning, Sidb= ,pattbelêSJi. = |laperå=SJi[åftare] Engelb: 
Ol: Hannings ©on; Upf: Stud: 1706; Difp: en gang 1710; ConR. 
Sch: H:vall: 1720; Rect: 1729; bog 1735; lemuabe efter fig ©nîan 
Eleonora Rant od) 21M ©otter; sJld SJioberne af Doct: Mart: Brunneri 
Familia.

Michael Schirman, .STritfoSJiaf: SJir- Samuel Schirmans ©ott; 
Upf Stud: 1713. Collega Sch: Ijdr i ©taben 1732 [1739?]; affabe 
fig tidnfteu at ,p. '01. Beronius 1742; omfom i nrwdbret 1743 out 
fiöftm i Enångers ©fiåren; Dgifter.

Olavus Rofenvall, ©tticfaren Hans Mårtff: ©ott; Upf: Stud: 
1707 ; sJlreft 1710, IjoS ©ref Lindfchiölds CSnfefrxt Elif: Chronftröm; 
,SLottL ttteb &'ptfot): >p. Mårt: Bergqvist i fdbant xttifjförftånb, at. Ijan 
wtiftibe sJireftefaH1Oit, bog ogifter uti Areft: pa Stocfp: 1724.

Olysisvallur II. 13
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Jonas Buller, Porgatett Lars Jonff: Son; Upf: Stud: 171S; 
Mag: 1725. sPreft ocb ConR: Sch: i Gefle, 1729. Ät)iM)crbe t 
Ferla ©refit 1730, når f)ati tog tit Ifuftru tlfer i ^örfaml. aflebute 
Äprfob. .p. Sam: Collanders enbafta botter.

Carl Lode, Porgar: Lars H: L: Sou; föbb 1699; Upf: Stud: 
1718; Preft lfosl Doct: Palmrot i Upf. 1728; V. D. Comm: i 
Bälinge 1730; Ät)rfot): t .parntånger od) Såttenbal, 1739, affomnaibe 
1743; Iemuabe efter fig Gufa ocb barn.

Johannes Högvall, Potgar: Pär Jonff: Högs Son; Upf: Stud: 
1718; Preft od) V. D. Comm: i Forffa od) Hög, 1730; gift 1732, 
meb Rifelia.

Olavus Lind, .panbeléPi: 01: Linds Son, af förenåmba Wall- 
bergffa TsainiL på Piöberne; fe Tab: XVIII: Qaffi T: - Upf: Stud: 
1718; Preft 1727, Ifog ©reffïctper i Stocfbolm ocb %r bos Adjunct: 
boê .p. Paft: i Holm=ft)t'fon Magift: Tollftadius.

Ericus Giers, Sfrebb: Pit Pet: Giers Son; Upf. Stud: 1720; 
Preft 1726, boé Tsrn Stålarm i Stocft): ocb febermera sKftonf: preb: i 
Holmfprf: boê Mag: Tolftadius; utjpribeg Slaebten af 2ne Panten. 
Äprfoberbe i Holms åtp rf an efter Tolftad: 1748.

Petrus Suncl, Porgctr: Jon Jöns Son, Upf. Stud: 1723. Collega 
Sch: FLvall, od) preft 1738, V. D. Comm: i Mo od) Rengfiö 1743; 
o dt tå gift meb Beata Geftrinia, af then Wiba utfpribba Geftrin: Famil: 
fe Tab: VI: Cl: I. Lit: G.

Martinus Granlund, Snidar: Jon Månffons Son; af Rogftadii 
miba fpribba SIactite; fe Tab: XIV. Cl: II(I). .pan bief Upf: Stud: 
1726. preft b°§ Pioberbr: t Norbo, 1729; V. D. Comm: i Rog- 
ftad od) Hsbo, 1736, od) Mt)r!ot)eröc i Harmång: od) Jättendal 1745.

Petrus Muhr, .panbelsPe. P. Muhrs Son. Upf: Stud: 1729; 
Aufcult: i Äottgl. Smea .poftluïtt, 1736; Extr: Fifcal, p. gift 1743, 
meb Cath: SvensSt Strandberg i Nortälje, af Rogftadii Famih på 
jyåbente, fe Tab: XIV. od) af Hvitfots på Piöberne. Pien bait Pet: 
Muhr af Frifka Fam: på Piöberne; fe Tab: V: Ch III. N: II.

Andreas 01: Gropman, Miab= od) .pattbelsPi: Oh Gropmans 
Son, af Grundb: Famih cifmeit mäl på Piöberne af Frifka Fam: 
Tab: V. Upf: Stud: Juris, 1731; Aufcult: i Smea .pofrått 1735; 
Vice ^pärabéöpöfbinge i ,pelfiitgel. 1744, gift jamma år meb mina botter 
Aurora Broman; fe Tab: II: Claff: II.

Jonas Brahe, Miab= od) .panbeléPi. Jon Drakes Son af FriIka 
Fam: fe Tab: V. Cl: II. Jur: Stud: i Upf: 1733; Aufcult: i Stt:
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fpofrått, 1737; vice SBorgS1Jf: t ©öbertålje, 1744. Jlfeu war Bema bär 
t ©taben på fitt fått, på åren 1744 : = = 1749.

Laurent: Frifk, ApanbelbFi. Lars Frifks ©on af Frilka Fam: 
Tab: [V.] Upf: Stud: 1738; Freit l)ob Uitgr 1743. gift 1746, meb 
©frebbare bottren i Upf: Cath: Lönbohm.

Olavus Andreee Berg, febermera Nordlöf fa H ab, SBorgare @on; 
Upf: St: 1739. .ffnåtpe Freft b)06 tp. Joh: Auftrin i Norbo, 1747. 

Laurent Jacobi Brun, SBorgare ©Olt; Upf: Stud: 1740. 
Engelbert Hanning, Reet: Sch: 01: Hannings oef) Eleonor: 

Rants ©on, föbb 1723; Upf: Stud: 1743.
Johannes Bremer, SRabJJf. Pet: Bremers och Gunh: Grundb: 

@on. föbb 1723. Upf: Stud: 1743.
Peter Bremer SBrobertt, Upf: Stud: 1749. [annan stil: Äptfoffeibe 

i ©IffarïeBp].

Hudicksvalls RprFa i (5<tml« ©taben

Sång 47 I1 ab
Breb 17. al
.jpög 34. al

Sienna Âfprfa, font war af trä, Belagen på en Bacfa, wåfter ut t 
©taben, på gamle Bptt Vallens ägor, Begpnte Bpggab 1590, d. = 20, 
April; på 12:L året febait ©taben fjjår funderades, fåenbeb fit nantit 
af tlje Ilfar waranbe Bonbe Bpar, til Tuna ©oefn, Hudick od) Vallen ; 
fe Glyf: 1: Fl: Cap: I. od) Blef få fultontnab, at d. = 20, Auguft: af 
fatnma år, E)ölt Froften Ericus Magni Snwigningb prebifatt af Pfal: 90.

§: 2.

Dpnittgar til fenflev, woro Ijar font annerftåbes ; fe tit: L §: 5. 
på föbra wåggene, 4: ft. på öftra 1: ft: järnte et litet fprfant, för
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Orglädjtaren ffufl; od) 1: (t: på wäftra gafweht; äfwen 1: ft: t SaFer= 
(ligan, fora war Stort ut, tit i ©boret; SDcott Wapnbufet feber ut.

§: 3.
2tttave--ta(lan af trä, meb getiten målning, förfärbigab 1609 af D. 

P. S. utwifanbeé några 33ibl. Iuftorier på Suforne, v. g. purtt Abra
ham ffulle offra Ifaac; Jonas utu tnoalftffenë but; fopparormen, etc; 
Chriftus forfjfäft emellan 2 röfware; etc: mitt på taftan. Sbeitna fläta 
taffa prpbbeb meb (DrgeroårFet font war få bpgt, at orgepiporna ftobo 
råtta up öfwer 9(ltare=taflan, od) mit öfwer ftörfta pipone, war etta flora 
förgplta Stterna, fora fwefwabe omfrittg alt ttteban orgorne gofwo Hub, 
od) Hjär fpelabeö. J)å Storra wäggene öfwer Saferfttq=börett, war £åd>= 
tare för Scholæ=bartten; Clwret war afbelat meb t) Ogt=Sfrand=JHnne= 
würde; PrebiFeflolen, på Storra wäggett, gentett od) flater målaber; fåfont 
H)ett ätt brufel. fottes i Augö Capell, t]t ban falbes, år 1671, för 3. 
2). fopparmt.

§: 4.
Ont itågre Epitaphia l)afwa tbär ine futit; tt)et år mig owift ct 

berätta; ®od Imfwa Iber warit gantla Contrefay, ntålab efter tf)c forna 
tjberö wjB, od) fläbebottab, meb frusfragar, ftröflingar etc: fe tit: II: 
§: 1. f)war af 2: ft: äro til finttattbe uti Storra Saferftugon i Stpa 
Äprfon, meb räntor omfatta, af .f). Stå bra: Olof Grundberg; ifrån Ly- 
beck fontne; tp font Lybeckerne I)abe bär Hjeraö SJiarhtabs=Wall eller 
plats, få gofwo tt>e anfeenligit til Hfenna Staben od) fprfons bpgnafc, 
ftabttabe månge l)är q ware, blefwo böbe od) begrafne; fåfont foftl. Ijfftea 
N: 1 [a: 2 ?]. utwifar; p.p.

Utan för fprfobören, itt uti 2ßapnl)itfet, I)ättgbe ena Xafla, på bwib 
fen Hfe tå brttfeligc pfalnter ftobo i orbiting fïreftte, a llenaft tit början; 
warattbeö för en Ipoarjc pfalm et litet f)ål)l, l)war uti ett liten fwarfwaf 
pinne fattes af preften, när ban ittgid, för Hje pfalmer font på Hjen bagei 
ftuugaê borbe; bluHfet alle fe fttnbe wib tbera» inträbe i fprfion, od 
Hjer af fig betiätta, Ijfa font tut af Num: på Iaflorna itt uti fprfortta; 
bwilfet bntf jag £>äv i Sanbet förft införa ntåttbe, ifrån Upsala, til mint 
fäbers Sodn Rogftad, år 1701.

§•• 5.

(Sraf=Stenar woro bår månge, få wäl in uti fprfan font uton 
el! på !prfogårben.
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On uti 2£yvt'an; ofy ^og=Cfjovet, 4: ft. tteml. 
N? 1: tit fôbev: Ijar fdbana ffrift — 
od) tt)e 4 Evangelist: Sine=Bilber; 
fe tit: III: §: 3. meb fyerab nantit; 
t all fyra Ijimtett..........

CC CH SCI-7 TA Of. f>4

vÿ Hv fr m oiervTaVAAt tca 
SKAfKr Mtns w/vjif cm, 

VPfU,HOlLft AA BAttHT, ty PCltA 
rcA ii H DSffvs JinfDiKAic T 
Tm nco chm Olodaa vts 
Tficr iCKEKTtArtA DIOitfS 
vald ThehLCHM Dca 

VPSvALSO

AfLHDDOfjIPHM/V Ttn IS DtPT 
UDts EjAns AKBSon MAHCOfA 
OC TCA VTN TEA EfV SAL i f

r Psrn jv Dft sc
C Ab TOfHnA ys-t HOL

NB: tienne Steit förbeS til Jfya Afyr= 
fetta 1731, d.= 20 April odj labeb 
fram t Ofyoret öf[toe]r SJorgmäft: Ca= 
ftorins graf.

Nl 3: a iJtorra fibatt ligger fyer näft 
fyen Sten, meb fåbatt ffrift-------

N. 2: mit för altaret, eu ffött Inoi= 
ter grafften, meb 2£t ftore nfyögbe 
SJilber, af JJïatt o fy fyuftrn, toib 
Ipoilfab ftttfimtb, uti toimpel, meb 
upljogbe bofftafrcer, ftår toib 

mattfenb Iptfioub : BERTNT 
LEVRMAN ofy toib Ijenttes 
MËTKE LVERMÄNS Jteber 
toib fotterna ftd 2?t fmd utflugna 
Suitgfru=SJiIber------

Anm tåoH HLtrpia ^satauev/ 
TvtAfUlHS HHAHfCS /610 

kj/M rov L VEAnm oorrcA .

-Htcf MfvejVjjtflc 'jL-Ljjy

NB: fyentte ftett förbeb 1731. d. 
20. April tit Jfya Atjrfatt ofy labes 
fram i (fyoret. :
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TiJL,! 7
IASA. WlL-/TJJrr- WARDA. Midi.

e Lsou nottfuxsTÄKt* 
son Arrsonuric *
/MC ocn i A vt, y S TI 
ont DCiMTJ DCM 5"STDCf.

M/IfJJ OLCFSOH 
Jimi LSRS O.

f. e.s

AWO /6 6 Z
( - - /^J/WVICT')^

N0 4. ±t)en Storefte Stenen i

ICflVM CAf3I T IASh WtETH AT

JVC//
To\sir /v 

W. Lis for rr'i
MV /C LS j 

D0TTC1 -

V/>n FMdAllvns 1JP

NB: ttjenne N: 3. Stemffrift år alt 
meb uplfögbe bofftäf[me]r.

Uti (bota gången, t fråmte qvarteret, finttaö efterföljanbe Sj!= 
pallar, nämt.

N? 1: ©om i all t)örn, par tpe 4 Evangelisters Sinebilber 
ocp utfatte bofjtäfmer; fe tit: III:
§: 3...........

UHIiCK DCtHiIIZfJT C

Dkl TA

fr FW TJ O « 

CIS OOTTTH

HWtWCCTATZVM CJUOS 
JAK C 11Tf VCA. eut It-AM 

J Ml TA t iIUi TOHC VFult- A,4 

ZThT ArnORHNCZtmi-Y zum t

NTT JnTyl Vnt

A J A J ICH SJCI Vj ill v

21 föbra ftbone, om tpenne Stenen ligger en ftor limiter grafften, men 
meb ingen ritning utpuggen.
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N. 2. f)at tljenna lajnittg — Nl 3: äger — — — tljefja 
od) Evangelist: märten t fönten; orbett, jämte uti I) örnen, jom tljen 
je tit: III: §: 3. näjiförj: ©tonen:

sjj El shape pvca Wlrlpjm

TJSAETmMM SIJL/K 
M miiVPSHJZfA eczf ITTTfT 
2 EtPSKVJIL Ken IT£\ V‘b t/jejl-

PAAimo

jssem

''5T)

TJen JlflSK ACi,,f ArVEV/fVJTAV 
MAL ZYPJiSKS OC TTEJ MvitzKEV 
. 4 ESEAl VJOE TJTEVJ JUy 4MJ{
J6 JS 7MJT/V TVOJf PlE VB BEY 
fKûpPEfVL VPsrAKCELfC

)jo)/j UCfMjUcöWMfWJjÄj-

NB. [!Ritningen til ljöger] ge= 
menare od) mjare tmggin.

Q[JA BLSKAOEfVPA VtCKLCtYJJ

=5>

=C
»;
K
t:

i:
t

/Q'

YOLv JKAc JtK-E
é?

AM ViiKEA LJffSA SAi !$ 
MikcBL OLCESBH ASJCMKAr 
y /JEAAAHCM TfN é *
7 yJliASjT 

AtiKt AMnrKn i(i8

'is

■jump
'em/ij.trJ-JJfi pi

iil jöbre fibone, gent emot näftfötegaenbe [N: 3], ligger en lång= 
od) ())oiter grafl)äi(, men utan all märcfen, t)el fläter; ©orf jämte tljenna, 
in unber SRanébänrfarne, ena röba Ijälla ------

]fri WJBA JJSSfA Ji £ h
jjWrvesj.s. io\ns ioK
JJKJS(TH. UriL kBM i HtK 

kriheri- AFsohNrriC 
bXN zt i VNj/, a> /647-
ItS Ii--A-A

hr
i<

 JT
T
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N? 4. 't gången--------- - —
3

s£FuHJi'/>EsvM WfAtAfV 
A T HA vt THifIfJlH EVM J f/t 
M THLrjftViH OtA EKSfHu 
TMH p/ ßSNOn SAAL LuAC 
TO KiHJ WTAHNFjTet E-TfK 
itALi^iT^Cjfr.

TÊuJ

m WVlrALI IfE/i /ILTAHfVfy 
S. LJJ (TLLjoNßmMiiHyb 
Vi t XsVmk Jhvo JH THfJ

n EX
ty )

N? 5. en (tor Iwitadf-tig ©ten 
gången mietet förnötter til (triften

Nv 6: mit i forêgàngen en 
grafften meb Singlar i körnen; (e 
tit: III. §: 3. —------

~Q

i
s
I
S

O

#

J-t TLSKWOE </VùJL

m VHOfK L n HA TRCff C US JOy
EK/ SHMr HJNS WVSMmrsmm 

2./5 HAJv Ij ESMFM UJEJ JfjyfAKLEr 
HfoHiEo ifiiDJtrn ïsMu. EAlLK 

ToyEA JM /02 ZU£\ TVHJ ITIfEfL 
Kl EKSTEN Stojjv VPMJAriiEHK 
bHEfi IC IvVi i. SVDHWKLfyL Tm 
TUJiHtnHN HEJHJULHÇvùiS VTKC 
Khde hel son e ln ntc\/>EEVl L

VfS tJj/IEL J E,

JAEJ ElEA C ms TUA

THy S WnHJH vj \oVX

Tjh
Tr.
>>

ttX
*

'S

&

N° 7: in om hjrfobören i 
torégången ena fnoita, förnötta oet) 
fprufna 2jf=f)åll, på ^it»tl£a fan

CXttUSJE CLVrjborm,

märfaé allenaft tt>etta-------
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3it uti Äprfone fumtoë inga flera graf=t)ciUar när jag tl)är war at 
t£>em aftaga; tcfe Ijeller i wapnljufet. DJlen på HyrHogår&en ligga många 
än beljålbna, öfwer 20, ft; förutan tt)e murtnabe od) fönbergågna; bocf 
mäftabel» ljelt fläta; tfyefja efterföljanbe befinnaé wara fålunba.

N: 1: ftray utom fprfo= el. 
wapnl)uj=böten, til en bel afbruten1
- - - - - - - - - - -NB:---- - - - - - - - - - tienne
©tenenë Ijela fïrift od) DJiinesmärfen; 
fom warit ligganbe närmaft börena
wib wapnt)uf=börena; faut jag igen 
1730 om fomaren fålebeé wara:

Svenne Nils Bång war f)är i 
gl. Ät)rf. V. D. Comminifter od)

' , TAA/AC 5 T -I
tataf ACjcolac ÂJSfÇ
Frj-YArAe SFL/sa / A M*. -Vjr/EA/‘11J

IA uY: L JrSAJT^
, Ol-Ail S ] 

SEJ-Allij
i JJ/C /ACEA-J- -EE/’ll LTJ

.....-J ■ /éj E- ..-•

VjTC FJT J-E-YFcrilS A/FA. ,

rçJTCJyW i

blef febermera P. i Forffa; fe Cap: 
VI. §: 8.

1 I handskriften finnes en här ej reproducerad afbildning af den 
nedre delen af stenen, jäms med öfre kanten af »Laurfentius]». Orden 
»Bång» och »sepulti» saknas.
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N. 3.

SS IM VF.rAm ix TOR. LM/AE
k»
’S $

n
i-

_J L-jI
S5 T 1

H $

«

■VS 'S
S

*
*>

j *ft3 Ç yüJ JVlIU/VWMdA

tienne ftenett merenbelê förfallen.

N. 4.

çhkvtvsmMirtyr fl-

0±h( r/MVl &

N. 5. N. 6.
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N: 7. en uprefter graf=ften 1 Vs 
atu Ifog.

N: 8.
\J<,HW£ErjfTnt* FCA

UtX SKAL S£ DyjAT
§

$
V=
5
V,

1U
S
* 
Ot o, 
•=sr

JffAVKDfUlKfAIU 
^RÂFyexrûAùomAPHAH 
MUi Kicyi*, i onto *
Hi’lL KfXlHfAAAVt Ol- 
WrSortM rJt/i pf/i 
Z ivLÿ>6fl.

ho Ht Kte/k/StH
CidIU £aJk\ pofrfK

UiV=S

Ui

v>\l<V
>
Vi
S:
-v
rV=

VOVHA
ViyovMfA IVHQL f iS'

§: 6.
SLtyeutta gamin Äprfa brnfabeë i mång ar, feban SBorgerfEapet flpttat 

ifrån ttjenna Staben, til ttyeit Oipa, uti 30 år, til 1672, tå ttyeit Otpa 
Äprfan itiiuigbeé; fe Glyf: I: S'l: Cap: III. Slef od) behållen, långe 
ttyer efter, i anfeenbe til utwårtes ffapttaben; faft än ttye SnwarteS jiraber 
uttogeë; alt tit året, 1718 d= 17. April tå tyon, efter Äonung Carl 
XIId Otåbige bifall, gifwit d= 20. Martii 1717, i Lund; nebertogé, od) 
förbeö til en Oct) Trivial=Scholas upbpgganbe ty år i Hudicksvall; tyioilfen 
bpgitab, tillita raeb t>ele Staben, i affo labeb, 1721, d. 21 Maji, af 
fienban Oipfeu.

[Hudiksvalls Kyrkokronika: d.= 29 od) 30 Novemb: [1729] 6lcf efter 
Äprfety. Mag: O. Bromans alfloart. föreftållanbe, af Magi firat: od) 
famtel. SorgerfEapet1 uti 9 Oiotar betabe, t£>en gamla Äprfogårbeit, Oiorr 
ont Staben, meb ftennr betoarab od) omlagber; Ipoilfen open legat alt 
feban 1718, när Eprfait nebertageit warbt; ©rafloerne igenfaftaba; Ste= 
name oplagba; faint ÄprEoporten ell Steglufan täcfter od) up port tit= 
fatter.]

§7.
Âprfotyerbernaë Oiamn uti gamla Stabett Hudicksv[all] åro ftyefja:
I: Ericus Magni, font font til Tuna Paftorat, 1589, efter fin
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fabev Magnus Erici, font bog 1588; ty nit loar ttycn fom inioigbe ttyeitna 
,fp rf on, 1590 d= 20, April [Aug.] octy Hef tyär Ityeu förfte Paftor 
octy Præpofitus, affomnabe på nåftci året Ityer efter, 1591.

II. Nicolaus Olai, P: od) P: om tyoitom fittiteö intet mera, än 
ttyet tyait unberft'ref Condi: Upfal: 1593 octy Iefbe tyär til fin bob 1601.

III. Ericus Magni, bief P: od) P: 1603, font fan igenfinnaö ntaf 
et bref tyait ffrifioa måitbe til 9frctyi=23tff: Olaus Martini, ,ft'om ifrå 
Berfiö. .pan affomnabe 1613.

IV. Jonas Eftonis eller Öftenffon bief P: 1615; fåfont et bref 
utioifar af d. 2: Decemb: ffrifioit af 5KrctyetBiff: Pet: Kenidus, uti 
tyiotlfet tyait fallaå Affinis et Sorotinus; tyait bog 1624. ,pan loar ttyen, 
font upftälte ttyen ffrefna Caflan fåfont et Regifter, på ttye tå brnfeliga 
^fainter i fprfone, tytoilfett fatt utom fprfobören, in uti loapittyufet, od) 
loar få giorb, at fôr en tytoar 5PfaInt ioib början, ioar et litet hofft, in 
uti bräbet, font ttyet ffrefna regiftret loar fliftrabt på; uti tyioilfa tyotyl 
en liten fvoärfwaö Pinne fattes, för ttye 5PfaImer font tå fiungaé ffulle; 
tjtfatter af 5Preften når tyait gicf in i fprfott, tyioarjom od) ettorn til unber= 
ioifning, font in uti fprfon gå måitbe; Ijfa font nu ttye brnfeliga Num
mer in i fprfott; tyioilfa Nummer D. Jefp: Svedberg, meban tyait 
©oniproft i Upfala lefbe, förft uprättabe. öörenäntbe Safla, febait 
gamla fprfott nebertogö 1718, tyabe iag i mit fönoar, til 1721, tå 5Hptyen 
tyela Staben afbränbe; font t L §(: är ffrifioit.

V. Johannes Erici Svjnfot, font ifrån Nyköping til ttyetta 
Paftorat, 1626; octy fid' af Srotning Chriftina, 1638, d = = Martii, 
WePerlags ©paninål 96: Ttmnor, tyioilfa alt febait, af alla JfongL 
-PiapLr bettåbabe til ttyetta Paftorat; men på foml. tiber, ide utan befioär 
ärnåbbe; loib börjoit togos ttye utur Äprfotyärbärgett, men febait SttbeI= 
uittgö toärcfet uprättabeé, 1616; ntaf ©tårben; font ttyet äit i bag loarar. 
Ptäftförenämbe Johannes Erici Svinfot tyait affomnabe 1646.

VI. Hans Vallenius, font til Paftoratet, 1648, mett lefbe intet 
längre än til 1649.

VII. Thomas Veflenius, bief P. octy P. 1650; bief ttyen fifte tyär 
i gantul fprfott, octy ttyen förfte i Pipa, font intotgbeê 1672, af D: Mart: 
Brunner; på tyioilfett bag tyait blef od) begrafioen ttyen förfte i fantina 
Plpa fprfo, tyioareft tyait tyabe fin fiöpta graf, octy förärat til Jlprfon ttyet 
flora fenftret in på öftra ©aflen; Uti tyanö tjb, 1653, font Idenor ifrån 
Tuna görfainlittg at läggaé adnexa unber Hudicksvalls Paftorat; 
fåfont tilförenbe är berättat om 9ipa Staben §: 7.
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§: 8-

tför än Trivial Scholan bief fll)ttab ifrån Enecöpfing] 1650, til 
Hudicksvall; fe §: 9. om 9lt)a Hud: war t)är en Pædagogie eller 
Sarna=Schola; Ipoareft Särofäber nog månge ma rit, then ene efter 11) en 
anbra; men namnen tfjeraS bortglömb; boel) igenfinnas tfjcffa, näntl.

Erieus Magni, font febermera blef l)är ftjrfo^erbe oet) bog 1613.
Mag: Laurent: Gevalius, 1629; febait Paftor i Rogftad 1634 

oet) -fift i Forffa 1649.
Daniel Andrere, Paft: fil: i Enånger, 1624; fPaftor i Bergfiö 

Gnarp oet) Hafela 1629, bob 1653.
Magnus Bogftadius, 1645; til 1649. = fift Paft: i Norbo ifrån 

1669 til 1702.
Benedict Gacchræus, font f)är ifrå til Coll: IIIf Claff: uti Triv: 

Schob affomnabe t Forffa Sacelh 1671 [d: 1694].
Laurentius Olai Biur, Pædag: 1647. febermera Comm: i Rafbo 

fift Paftor i Wandel, tljer bob 1660.

CAP: IL ldenor SocFn=&prFa.

Sång 27. all
t)ög 22. al'.
Breb 13. all

öfter

ått)rfan, uti Idenor Socftt, font nu är annexa til Staben Hudiks
vall, ifrån år 1653; men förr legat til Tuna; IniraubeS namnet af font 
är t)är en betauter fift, oet) Horn font bemärfer Snnb ; fe I: ^locf: Cap: 
IV. är bt)gb af flora gråftenar, od) ftarcft tegell t) no a If, iefe allenaft påöfab 
ena refo i Sängbeite til öfterit; lpuareft Saferftiget tå efter algentena gamla 
fättet ftob; fe tit: 1. §: 5. utan jätnwäl til brebben od) högben; fåfotn 
af gaflartteS h)ttbe fan aftagaS; SCRett på l)toab tjber, få mål tf)en förfta
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grmtb labeê; fom tilöfning ffebb cir; ttjet är intet fäfeit at berätta; Slïen 
af en altareftenê brutten [tiefen fait rönas tfet t) o it är migb, år 1306, 
act) fallab S. Marice t'y via; maranbeê intet olift tt>et f)âr tilförenbe 
marit i Ipbenbomett någon befpnertig bygntng til tt>eraë afguba offer; 
Ipoilfet Tlfplunben font förr ft är, öfter ont forfait, ftatt; men nu utrotab; 
åfmett ttärUggattbe byn Hallen, utmårfa; fe tit: I: §: 4. oc£> I: fflocf: 
Cap: IV. N. 8. få mt)!et fäfrare font tbefp ftällen, äftuett font fprfatt 
ätt t bag, åro belägett på en bacfa, eller flutiting emot föbertt, meb fiter 
ttebanföre loattt, ftö eller mif; fom tå mar; men tttt merenbelS öfmermuren, 
od) af fttrfatt ttåmneö &'t)rf=mt)rau, fom Ijar fit utlop »after ut åt bon 
Sunn, in uti Vall el! Hudicksvalls fiärben; tilförenbe rift af 3b=fif!e.

§: 2.
Wapn=Intfet år f)är, fom attorftåbeé på föbra måggetteé måftra ånba; 

odj SaFerfHget på norra mäggeneé öftra. fe tit: I: §: 5. — Renfler= 
öpmngarne fålebeé: 1: ft: på öftra gafroeten Ijmilfet år upljuggit, år 
1652. 1: ft: fmalt, på flptt måftra gafmeïen, font od) ftort utmibgabes
1737, ttteb mitt O. I: Bromans befoftnab. 2: ft: på föbra måggette; 
tilförenbe ftnå; men år 1729. ntt)cfet utmibgab; od) et litet, efter gamla 
algenteita brutet i ©aferftiget.

§: 3.
3n itti tfjentta fprfo, öfmer alt, fpneé tl)en gamla målningen; för= 

utan på tl)e ftällen, Ipoareft tttt i fenare tiber, ttågott ättbrtitg eller 
reparation ffebt år; nätttl. up i fpoalftoeu, Evangelift:!. Apoft:! Ät) rf D= 
fåbern:! ©pgbe= odj Dbpgberttaê affåttiaube; omfring måggertta många 
SÖtbl. Hiftorier, fåfont ©fapelfen; Adams fall; ©tptbafloben, etc. Ofltrifti 
föbelfe, bop, etc. etc. alt uti 3 linier, Ipoar öfmer attbra, på tljet fått 
font fprfatt ittmigbes; fe utförl. l)år out tit: L §: 6. förutan på norra 
måggette, in i Gfyoret, l) mare ft tljet manliga ©tamtrået ftår. fe tit: II: I. 
§: 1. Ollen på året 1730, blefmo måggarite Ipojtljmaba.

TlltaretafIan beftår af fntå träbeläten; tl)e 4 Evangelist: Chrifti 
crucifix; od) 6: ft: anbre; meb utfïurne bofftåfmer öfmerft mib fanten: 
CHRISTVS ÄR DÖD FÖR VÅRA SYNDER OCH VPSTÂNDEN 
FÖR VÅR RÄTFERDIGHET SKVL. Olltfamait öfmerbragit meb mål= 
ning, på året 1673, ttäntl. af M. Pet: i 33ärglocF, febatt taflan mar 
giorb af ©niefaren M. I. S. t Hud:vall. llîctt ttien förra Tlltaretaflan, 
mar albeleö fläter ocl) gemen, äftoett til målningen af upftögba ormen, 
O(t) Gltrifti förf); Sftitt uppå ftob ffriftoit: SÅ ELSKADE GVDH 
WERLDEN: etc. men omfring fantema: AF . ERICK . MONSSEN .
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OC . HWSTRV . KIRSTEN . SWERCKLS . DOTTER . GIFFVE . TIL . 
IDNOR . KYRCKIO . TIL . IIT . TESTAMENT . ANNO . DOMINI . 
1.5.8.8 . THEN . Z . IVNlVS . SOM . VAR . DTELGA . TREFAL
DIGHETS . DAG.

PrebiFefIolen liten ccf) gamal, utan f)imel eller öfmerfyänge, må= 
Iabev meb 4 Evang : Inlber, meb tbcitna unberffrfift]: ILf>etta rrårcFet 
år af Pastore Thoma Weslenio1 niebb SocFnens famtycfio, beftålt 
od) meb bans omFoflnab ommålab Anno 1657. d - 8. Octob. par 
marit förr fatt »ib tbert fcbra mäggene; men på året 1712 flyttab til 
then norra.

Eâd)tare twårt öfwer Jtyrtan mib mäftra gafmelen; TRen 11) en 
lilla, fom mar öfwer Saferftig börene cd) målaber meb ApotL bilber, 
etc. bIef fl) et ifrån albeteé borttagen 1712, ocb til framffäften giorb på 
tt)en måftre, åt bägge fiborna.

§: 4.
3nge (Sraf=flenar ftnnaê in nti fyrfan; icfe fjeller Epitaphia; 

2) ocf en ftor målab tafla om tfje 5 wifa, od) 5 få miff a Jungfrur, fom 
förr flängt på föbre mäggene emellan fenftren, men febatt tffe ntmibga= 
beé år 1729, upfatter pä t()en Sierra. .Kring om foten på ÄafcFen ftår 
ffjetta meb SUinnfeftil : iDominns * (Diane * me * fieri * fecit * Pres= 
biter * av * ïTïatta * gracia * na *

§: 5.
ItlacF=StapuTn, ftacnbes mäfter om fyrfan i norra b omet af SBo= 

gårben; fe tit: IV. §: 1. palier 2,"e Älåtfor:
Sdjen Storra, Sång 1 \ all diam: mib neberft: bräbb: 1 3H. al. 

runbt omfring ofman:

SOLI DEO GLORIA. ANNO. 1691.

fPå oflra ftban:
VNDER DEN STORMÆCHTIG[S]TE 
KONING CARL DEN XI REGIMEN
TE OCH AF HANS KONG: MAY: 
EN ANSCHELIGH FÖRÄHRING 

DER TILL T NÅDER GIFVEN.

fPå xvåflra:
IDENOHRS FÖRSAMB- 
LINGS I HELSINGH- 
LAND KIÖRKE KLÄCKA 
GVTHEN ÂHR 1585. OM- 

GVTEN ÂHR 1691.
Tiunbt nebait omfring:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FVN DEBAT HOLMIÆ

MICHEL BADER
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Sben iTïtttbra, Sång 1 ah. diamet: 1{ at. 
runbt omfring cftoan:

KOMMER: OCH: SEER: OPPÅ: GVDZ: VÄRCK. KOM

MER HŸT OCH HÖRER TILL ALLE. Ps : 66.

fl)å Dftra fibone: på Sßäftra:
GVDI TILL ÄHRO, HANS HVSE OCH
FÖRSAMBLING TILL PRYDNAD H. THOMAS WESLENIVS. 
HAFVER BEFALL: NILS WARG 
DENNE KLOCKA BESTÄLT OCH 
HALFVA BETALNING VTLAGT 

OCH FÖRSKAFFAT.

runbt omfring neban:

SI VI HÖRE OM THEN MÄCHTIG A IACOBZ BONING,

OCH VILLlE GÅ THER IN OCH TILLBIDIA INFÖR HANS

FOTAPALL. PS: 136. HOLMIÆ ME FVNDEBAT IOHAN

MEYER ANNO 1665.

Dm ena jftåcfa af år 1531: fe Cap: V: Tuna Soefn, §:8.

§: 6.

HptFoIietbettias namn uti ttfenna Idenor Soefn, funna igenfinnaê 
mib anmärfningen tit Tuna Äprfo, Cap: V. §: 9. cmcban Sbenor roarit 
annexa tlfer nnber in tit året 1653, tå uti Th: Vetlenii lferba 
ämbete, tienne fôrfamling font at jönbrab tber ifrån ocb lijba til Sta= 
beu epubiefëtoall ; Ipuarf öre igenfânnaë febermera -Sttamnen font införb âro 
uti registret af Paftorerne ocf) fftofterne i Hudicksvalls Üioa Stabb 
fprfo ; Cap: I: §: 5 [3: 7].

§: 7.
'På åren 1730, ocf) 1731, âro t)är in uti Atjrfone månge förbät= 

ringar ffebbe, iefe altenaft tfye uti §: 2 ocf) 3, nâmbe, af fenfteröpningar, 
etc: utan jâminât gjrab, för t^en förra Stltaretaftan, i [teiltet et af trä
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uthuggit löfmärf d alla fiber omfrtng tljet ftova fenftret itt på öftra gaf= 
nieten ; förärat af ,p. Sanbtmataren Pet: Beffmg. fomanbeö od) JJre= 
bifeftolen at np giöraé af bemalte förra sItltaretafle, meb ,p. JJroften 
Mag: O. Bromans emfeftnab. Slfieen blef JJräftagårben å ttpo bpg= 
ber, 1731, af flera Ij ué än tilförenbe; 1737, et nptt ftert fenfter uti fprfon 
på loäftra gafmelen, förärat af JJroften Mag: 01. Broman.

1738, (äit up Stuga meb förftugu ect> Comthoir uti JJråftegårbfen] 
meb sPreft: Mag: O. Bromans egen befoftnab.

1742: em Sommaren bief t^ela tprefait utan otnfriug falcfflagen ed) 
Ijmjtlitnab; tå på norra fibena fingerétiocf grön ed) gatnal måfe, förft af= 
ffrapabes; emeban tt)en leäggeit intet för learit I)iejtlimab.

1744. SBlefme fatte Porav för alla rum å SJiait ed) ©minfolfê 
SBänfar; fiepte af Vferjja fprfe; fern Äprferäfuingeit utmifar; ed) tt)er 
jämte Pyramider ed) GFranFwåvif meb anlagp målning; alt efter 
förfamlingeitö gebmilja ed) sPreftenP Mag: Ol. Joh: Bromans förferg 
i billigafte måtto, meb l)atts emfeftnab.

1745, em rnåreit förgplte» ed) tnålabes Söfmärcfet in på Öftra gaf= 
mein runbt eutfring fenftret. Slfmen np iäd)tave gierb, ed) tljen gamla 
borttagen, tmärt öfmer fprfeit mib mäftra gafmelen.

1747: em SlMren bpgbeö en Ijel np PlåcE-ftapet, efter ttpa fättet 
od) på uptt ftäfle i Sterbeften emot fprfeit, på en bacfa i JJräftåfern.

Sôvtecïmng på tp>e utt Idenor Gocfm, få fallaPe Capellaner, 
febait tljen blef Adnexa, 1653, ifrå Tuna tit Hudicksvall lagber.

Ipmilfa alle Ijafma edj tillifa learit Collegæ Scholæ, ed) antagne 
af Äprfof)e[r]barna i Staben, meb fförfaittlingen» famtpefe, utan Ven: 
Confift: flullmadjt, ättba til 17 .. ftäubigt beeitbe i Hud:vall.

1: <p. Bengt Gaccharceus, SJergSJtäft: Erik Bengtff: Son i Hud: 
vall, meb Cath: Måns ©etter Gadd; Collega Scholæ Claff: IIIf 1666, 
sJJreft ed) Capellan i Idenor, 1671. Sebetmera uti Forffa od) Hogj 
Ijmareft fjait beg 1694. patt§ Onfa Chriftina Hambræa bobbe feber= 
mera i Hud:vall på tïjeraê gårb, meb tljer til fjörattbe (äger; men blef 
lefmattba npbräitber, 1721, när Stpfjen pela Staben i affe labe; tp 
StåbSJt: J. Qfvafter] fem ^euna tagit at ffiöta uti ålberbomen, förbe 
Ejeniteö egebelar utur tjufen, men Ipeitua fängeligganbe intet.

2. p). Jon Hellberg; Upf: Stud: 1674, JJreft od) Collega Sch: II.œ 
Claff: 1680; nära fläd)t meb tå l)är lefmanbe P. ed) P. Jpl Mag: 
Petrus Wallman, ed) fljerföre antagen (jär t Seinen Capellan efter 
Jp. Bengt; affetunabe 1714, lemnanbeö efter fig Onfcnt ed) enbafta

nQIysisvaUur II.
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bottreu Barbara Hellberg font bief gift nteb 33orgaren Ol: Jonlf: oct) 
febatt meb L: Nordvall.

3. ,p. Nils Wallenius, Äprfotjerbf i Forffa oct) Hög, .Sp. Johans 
©Olt Itteb Cath: L: ©1 Gevalia; Jlfeft Od) II: Claff: Collega Scholæ, 
1692; ocf) emebcut fyattß brober Mag: Johan Wallenius war t)är &pr= 
!ererbe, få bief Ijait od), efter .lp. Jon Hellbergs böb, Capellan i Ide- 
nor, 1696, ågattbeS tit fjuftru, fal: .ftprfot): .Sp. Lars Weftadii Gnfa, 
Chriftina 01. ©otter Ström, .pan war front föiait, bod) ofta, på fiftone, 
froagfinter, for ån f)att bog, 1713; od) fjon utganmf, 1747.

4. .p. Erik Wallbeclc, 33orgaren§ Måns Erichff: Rumftads 
©on i Hud:vall; 'J)reft 1698; Collega L* Claff: Sch: 1706; ocf) efter

Nils Wallenii böb, Capellan i Jdenor; bog; uti fnntma ämbeten 
od) gifter SRatt nteb Sîentfnib: Dragmans Gnfa, Magdalena Sund- 
ftröm; faint ftarefer tit frozen; 1737, i Apr: ntåitab. Sentttanbeß efter 
fig; förutan 2Ie ©tiufbarn; 1: ©on Magnus od) LbotterAnnaWall- 
beck font fief fBant od) ARau, Gnfliugen ocf) SHrufs Patron Chriftiernin 
på Ramnäs; Magdalena Sundftröm bog l)OS SRågeu på Ramnäs 1749 
i Januarii STutttab.

5: £>. Olof Beronius, P. od) P. Mag: 01: Beronii ©ott Ij är i 
©od)tten. fallab Jtreft i Tuna, Ipnareft f)aits,©tiuf ÇOÎober Sara Ekberg 
fjabe Äprfof): Mag: And: Grip til SRon; tog fig t£)er t)uftru i Àinffor 
fronoSöefat. P. Sundbergs ©wågerffa, Brita Staberg; äruabbe wål 
Miffiver tit Sebiga Sacellanier, v. g. Bälinge, 1'ierp, ocf) Hudicks- 
Vall ; f)älft fiattê SRorbrober war Th. Doct: oel) ©omjtroft i Upfala, 
O: Cfelfius] od) ^anS IBrober Profeff: Mag: M: B. SRen IpcfabeP 
intet, när ÿôrfantll vota uptagaß ntånbe. ©od) när Collega Scholæ, 
II: Claff: Michael Schirman, för fin fwaga f)ciIfo ffull, upfagt tiänften, 
1739, btef f)att efter Accord, Collega Scholæ, od) feberntera efter <p. 
Er: Wallbecks Gnfaß Ståbår, nteb Ven: Conf: trägna påbrifwanbe, 
Capellan t)är i ©od)ttett; efjuruwät W Johan Backmark nteb goba 
ffäf)t tt)et föfte, font Jtreft od) .SpL Er: Wallbäcks Sfåbårétiänft, fallab 
föreftob, äfwett wät af Ifela görfamlittgen begiärab.

©fjentte äp. Olof Olofsson Beronius, war tt)eu förfte f)är warattbe 
Capellan bewäpttab nteb Ven: Conf: gultmadjt, 1740; men lefbe intet 
längre ätt tit Apr: månab, 1743, af 43 åra ålber.

6. .p. Olof Backman; Sonba=Son i Liusdal ; fallab Jtreft, at 
emottaga fal. .Sp. 01: Beronii Gnfa, Collegatet od) Sacellanien i Ide- 
nor; efter Ven: Conf: tuälbeftag; tuen utom «örfamtingenß wetffap; 
1744.



[2. Idenor.] 211

§: 8.

Sörtecfning yd uägra Stänbö fPerfoner od) ,pebcrSTiäu, fom ävo 
fomne utur tl)enna Idenor Socfn.

Nils Larffon Warg, GronoSefaL l)är t lanbet, Bobbe yä Holm 
äganbes 11) ev jämte gårb ocf) Ggor i Hud:vall, ocB ©raf i Ä'yrfon; p. 
[)anö fövätbrav flyttabe ifrän Vanfäter t Söderala, til Söderhamn när 
Staben BygbcS ; Jpan loar föbber 1630, gifter rneb älyrfof): botter i Harm
ånger Cath: 01. 5>_ Arnæfia, fe Cap: X: §: 7. dganbe tneb fiemta 
mäng Barn, för än Ban bog 1676, näml.

1. Olof Nilff: Warg, föbb 1651; Beftribbe ätffilliga Polfitiæ] 
Siänfter; v. g. SanbS Secret: i Gefle, od) fift 5Borg3Dtäft: tl)er ftäbes; 
»ar 3« refor gift, meb Anna Trefk; fe Gen: Tab: XVII. Cl: I. Tieb 
Sara Magdal: Lenæfia, od) meb Marg: Öftman; SBarnen utloibga 
Famil: fe Tab: XX: Claff: I.

2. Eric Nillff: Varg, föbb 1655; förioattabe ätffilliga tiänfter; v. 
g. Grono=Sogbe i .pelf: SanbSGantarerare i Gefle, od) tl)er fift Inspect: 
ioib Siyffa Siötnllen; .pan fom SBrobern, mar 3le refor gift; meb Inge- 
rid Schalina; fe Tab: XV: Cl: II. meb Margar: Machey; od) meb 
Brita Folcker ; äganbeS meb t^en 2: od) 3, Tiafan intet Barn; bod) meb 
tt)en förfta mäng Barn, font ntmibga Släd)ten, enbaft genom tians bött= 
rar; ,pan affomnabe 1709.

3. Jonas Nilff: Varg, Caffeur i Carlsfroita, gift meb .pattbelSTi: 
Lars Vaffes botter, Catharina, 1698; tfjeraë Barn ntmibga Famil:

4. Dominicus Varg, Upf: Stud: 1667; — frigSfPreft i Sämtlanb; 
V. D. Comm: i Vänge; od) fift i En- od) Niutänger; äganbe meb 
fina Ifnftru Maria Utter ttägra Barn, för ätt Ban bog 1718; fom ut= 
mibga Famil : fe Tab: XX: Cl: IV.

5. Nils Nilff: Varg, GronoSefat. i Tiebelyab, gift meb fal. ,pr_ 
Corbelii Gnfa i Dilsbo, Catharina Luther, men meb Bcitua intet 
Barn, för än Bmi bog 1687.

6: (Jarl Varg, StabS Secret: i Gefle. gift meb OiäbTitbl Ca- 
thar: Brun, äganbe tilfaman Barn 3; ft.

7. Zacharias Varg, .pärabS Sfriflo: i ,pelfingel. ocf) febermera t 
3ämtSanb; gift meb Anna Salthenia ÄyrfoB: .p. J- Salthenii botter i 
Forffa, af Grubba Fam: fe Tab: VII. Cl: I. N: III. Sottren Mag
dalena utmibgar SläcBten meb Löfdaler.

8 Lars Nilffon Varg, Upf: Stud: 1667. Secretaire B1-1S ©ref 
Carl OxenfHerna [;] reftc meb Bolicm 11BB til Siflanb; p.
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9. Hans NiUl': Varg, föbb 1651; Up: Stud: 1667. DroarterSMftare 
»ib SB.âfterB[ottenë] SRegemåntet, affomnabe Ogifter 1677; i Sämtel. 
men Begrafiueu i fin faberg graf i Hud:vall.

lo! Chrillopher Varg, Sofffållare bug alfta SBrobern Olof i Gefle, 
Ipuareft ifatt Ogifter i unga åren affomnabe, 1691.

11. Catharina Nils Dotter Warg ; föbb 1665, gift nteb Brouo= 
Söefal. i SDtebeIpab Matth: Agerman, od) meb bottom barn font ut= 
brebbe Famil:

12. ElUaheta Warg, föbb 1667. gift meb £. Mårt: Portuan, 
1693, V. D. Comm : i Söderhamn od) feban Äptfof): i Hamnrånger, 
åganbeg meb pottorn, för ätt Ifatt bog 1717, tttåttg barn, font ganffa 
ntiuibga Famil: fe Tab: XX. Claff: XII. Warga=Famil.

Jonas Nyhdius, ATlncfare Sou; Upf: Stud: 1694 Treft od) Can
tor i Hud:vall; feban Adjunct: i Enånger 1)0g <p. Mich: Jerff; gift 
1700 meb thing Sroberg botter Catharina Jerff, font bog 17 .. od) bau 
1733. utan at Iemtta barn efter fig.

Olaus Backlund, el' Collinder; SBonbr Jon Er: ®Ott i Sacfatt; 
Stud: Upf: 1737. sJAreft, 1739. Ijog åtprfol): i Tärna Åörfaml. od) Imng 
SUiåg 1741.

Supplement:
Petrus Jonæ, föbb ... blef sJAreft ... od) fift Änrfotjerbe i Mo od) 

Rengfiö 1614, od) tl)er affomuabe 1625.
Erich Ingherg, SaDmait 8on i bärge, föbb 1671, tog fig fram 

genom 3iö=refor til många orter utom tanbg, at I)att blef Amiralitets 
Capitain 1727; @ift i ©totflfotm meb etta (ättta; flpttabe til Biörn
borg, fiöpte tf>er et ftort Oittffljåll, od) affomuabe 1743.

Cap: III: Enångers Äyrt'«.

■i
Sl

tuäfter öfter

gang 37 J ah 
breb 18 J. 
f)ög 32.
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En-ånger <2refit; fem t) af mer fit namtt af En, Enar, Einar, Ene- 
vor, Enos, Ennon, Inon, Hinnon; et befattt SIianS namn, få toäl t)oå 
Hebn frm SvioqctLerna; oef) titfättningé erbet, anger, ånger; fem Be= 
märter rojF; fe Glyfisv: I: Slocf: Cap: 1. 'Kntiugen tienne En et. Enar, 
martt ttjen hätten i .ipelêungataub, Lwilfené eitba better Glys eller Sif 
fief tit man faberbrebren Ogge, Ygge, Igge, fem ed) fallab ITor, 
25alt>ur, etc. Sanbfenb @ub od) faber t Sättalanb; 11; et fytteb ntycfet 
fangoblift; tå ttjen ene brebern gaf namn tfjenna orten Enånger ecl) 
Enskären, etc. ti)en fenare, Iggesund, Oggesöarna, etc. fe L §1: Glyf: 
Cap: I. ecl) II. N? 11. = åger nit t fenare tjber fina Äyrfo bt)gbä af 
gråften, meb ftarcft Lwalf af tegel, belägna ftrajc å ©öbra fibene mib en 
©trem; utaf ti)rtene nu HyrFean fallab; men i forna tjber Enara el. 
Enars å number; närmaft in leib ftera Sattbbmägen å öftra fibene; 
SIien yå l)ieab tjb, eller åratal, tt)et tan jag iete leift berätta; fe tit: I: 
§: 2. men at Äyrfatt ttjenne är imeigber meb namn af Snngfru Maria, 
ecl) febermera meb Apoft: Andrece ecl) Bartholom : namtt; tt)et ut= 
wifar gl: fPergam: Söref ; fe tit: L §: 6: tit: IL =.

§: 2.

!Jljeuua fyrfa åger itu, fem merenbelb alla aitbra å lanbet, roaptt= 
Lufet å tt)en föbra fibene leäfter ut, ecl) SaHerfHget yå Sterre wäggeite 
åt efter, fe tit: L §: 5. Senfteröyningar 1: yå Dftra gaftoelett; 2SL yå 
föbra fibene; 1: til wäfter; ed) 1: yå Sierra mäggene, fem blef uyLug= 
git år 1712; förutan tl)et fern Iyfer itt uti ©aterftiget.

§: 3.
Äyrfait t)ar marit målab, efter t^e forne tiberb fått; fe tit: II. 

Lwittet ätt Lår fyneb ny ttnber Lwalfbegarne, Lnaareft yå tLen främre 
alle Evangelillerne, ecf) Äyrfofåberne Ambrofms ; Augjustinus], Gre
gorius, etc. ftå målabe; yå tLen fenare en Loy qwinner, fåfom Anna, 
Gertrud, etc. SIien alla wäggente are nu öfwerbragne meb Lwit=IaIcf, 
fem ffebbe när fenftreu utrymabe ecL uyl)uggeit blefwe.

TUtaretafLm beftår af 3üt mycfet ftera, ed) gauffa mal utt)uggna 
btlber, iblanb tLe Ienftigafte Lär i itanbet, näml. S. Maria, mit uti, 
meb @t 2>arn yå armen; yå norre ftban S. Andreas; ecf) yå föbra S. 
Bartholomeus.

tförutait tl)efta ftere tBeläten, ftå färffilte 9. ft: attbre, iblanb Lwilfa, 
Maria är tLen ftörfta; fem ofta refer är utfatter; fe tit: IL 2: §: 1.
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3tt mtbef tfen ena Mariæ bilb, font på fållarne af fin Hdber Ifar många 
äretitlar; ftår få ftrifmit: IAAK HAAKEN: GVILLE: SON MALER 
Slfenne påtait DJIålare fur marit ntpcfet namtunig l;är i Sanbet, ti) fans 
nantit finnes får mângeftdbeë; far ocf förmobel. bobt fär i Enånger 
of b pit glätta; fe tit: II. I: §: 1.

Sfvcmctet af ftoarftoabe pinnar, meb tfär öftoer ftåenbe et ftort 
beläte, nanti. Chriftus på torpet; btef bortftagit år 1712 od) i ftället 
tjtfatte piramider [annan ftil: font tiUifa ttteb Strauten bleftoo förgplbe 
år 1737]; at afbela ©foret; fe tit: IX. £fov.

Pveöifeftolen, af trä gemett giorb, flpttabes år 1713 ifra tfett 
fbbre til tfen Sltorre toäggene, feban fenftret å tfen ftbotte mart upfug= 
git. Sfen gamle, font förr i Äprfone ftåt, är itu til et flap giorb i 
llpmttga Senêmanêgarb, fmareft tfen utfatta målningen mifar åratalet 
1646 d. 10 Maji, tfär tå marattbe Pastor H. D. G. od) H. A. A. D; 
(gom bemärfer p. Daniel Geftrinius, ocf puftro Anna Anders ©otter. 
— Dir 1737 bief ett up sPrebitoftol förfärbigab od) tf er jämte öftoer= 
bragen meb Contrefaite=DJialttittg [annan stil: meb förgplba Birater od) 
iiusgrå SOÎarntor=målning], af en SBilbfuggare od) ett DJialare [annan stil: 
Åörgpllare] ifrån ©tocffolnt fatter i förra rumet.

Cacb ta ve äro 2"t ft: mitt öftoer fmar attbra, tioärt öftoer fprfatt 
mib mäftra gafioelett [annan stil: Sfefe äro ftofferabe 1737 meb mål=
ning, gnlb od) fiIftoer=Jirater fränt på fpeglarna. ©å är od —-------
np läftare giorb ttteb iPattgioittbs DJrufë omfoftnab, font itu äftoett bär 
förgplbta jirater.]

§: 4.
3tt uti ©foret finnao 4: ft: (Bvaf=Stenav; begpnnattbeS på tfen 

©unerfte.
33o!ftäfwerne font fta in uti frnttperite betpba,
N. 1. Daniel Pastor Enångerenf. ocf Margar Erichs ©otter.
N. 2. Dominus Gestrinius Past: Enång: ocf Anna And: ©otter.
N. 4. Ionas Petri Helsingius, ocf Helena Olofs ©otter.
N. 3. Sdfeg få: hic fepultæ funt Margareta et Catharina 

forores qvæ obierunt Anno Domini M.CCC. LXXIX. qvarum 
animæ reqviefcant in pace. Amen. DJiett ftoilfa tfefja 2nt ©pftrar, 
oif Dcuunor, fafma marit, font äro begrafna unber Stenen N. 3. Sfet 
är intet fäfert at berätta; åt miitftone är tf et mift, at tfe förärat något 
färbeleS, anten til Äprfait eller sPreftabolet, på tfet tferaS ©iäla=DJlä§or 
årl. fållas flulle; fe tit: VI. §: 1. tit: VIII. §: 3.



N. 1.
[3. Enånger.] 215

% JJ/7: UDOPUAO
%

I
'•v!

X

§

1

/W7 yy/Jc.J §
I
$

mis)
[jjy

/616.

jj! ds wi/j jaam;m

N? 3. N? 4.

d S ftpH Cs t (i q Urt JticJFPVLT M SST Vli

X/ y XTJ V 'W-] UdQijWJ) J J3 V 3 5y UM 3 VUCfâ



216 [3. Enånger.]

sJ)å Äprtogårben öfter om SMpnbub boren ligger en graffteu meb 
fåbatt ffrift:

SAP: 3. TME wirArttfTJMS

HAK L iWH REMAPYEVSALliMERK 
Ahvreas ht non is Mwilkeh at 
Jom.NADE THET ja fE/y AMMti 
/ 6 00, STiAM MAM AADT A/AR / T 
TyRA/ OHTRSE i f MAkCfTR I 30 
a\, SAMPT AAMSAysfRO hRi 
TA SLOTS 7)OTTTA,AfSoPWAA 
TAEM 2 A. ty Tl/ AMMO/AC/. OCH 
TAEJST TATAES QARMt (rR/CVS, 

■S'aAA1 JtiRAAAPtysiJlCsyl Sr4 
KAIELlJVSTititAl, Ay/LMESStELAA 
TVl JfJilJSJ Yjtic J4j £^

-ejo y i ma v repa js JpTino

3 forna bagar l)afn>a 
åfioett på tfyenna Iprfogårbe= 
nom, font anncrftàbeê, ftått 
få Utcixtg Forjj mib tfye bö= 
ba§ grafwar, at en meb 
möbo !unnat t£>är framgå, 
fe tit: III. §: 2. 3. Socf 
nu, febait 1700, äro tl)e 
mäft utnr brutet fontmen.

NB. ©îriften i lanterne bör betas* efter 
anmårlte linierne på t))oar fibo.

§: 5.
XMacF=Stapeln på SMftra fibern om Iprtan rätt i föbra böritet tit 

Sogårbémuren, t)ar 22,' Älåcfor:
$^en ©torva, Sång 1 i at. ©wärt öfwer tteban 2 alt 

Siunbt ofwatt ftår få:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME EV[N]DEBAT HOLMIÆ

MICHAEL BADER.

fPå tjjeu SBäftra ftboite:
GYDI TIL ÄHRA OCH 
ENÂNGERS FÖRSAMBLING 
TIL PRYDNA ÄR OTER 
DENNA KLOCKA 3:DIE 
GÅNGEN OMGVTIN DEN 
XI AVGVSTI. ANNO 1685. 

Siunbt tteban omlrtng bräbbene:
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LAVDATE DOMINVM IN cymbalis IN cÿmbalis bene

SON ANTIBVS.

Tben STnnbrct, Dng 1 J al.? Diamet : itebaii J J al? 
runbt omfrtng ofwan;

IAG GLÄDS I THET MIG SAGT ÄR AT VI SKOLE GÅ

IN VTHI HERRANS HVVS. HALELVIA.

spå Dftra fiboite: spå äßäftre
Chrifti Crucifix. Git DJiattb sPeijtutb SBvojtBilb,

ocf) tfjer uttber Bufft:
G. R. S.

Dimibt orafrtttg nebatt pa etta rab:

LOFVER GVDH Ü HANS HELGEDOM LOFVER HONOM

MEDH WELKLiNGANDE CYMBALER. HALELVIA: FIAF-

VER S. PVTENS ENKA LATIT GlVTA ANNO: 166Z.

§: fi-

,SLrirfo Jperbarneb sJiantn uti tfjenna Enånger Sodttt Ipar matt igeit= 
funit af gamla Bref fålebeb; ©ocf utan wife åratal förr reformations tjben.

— gl. .i)ert Anders t Einarangrum.
— nttge V- Peder, uitberffref fämte ftere sPrafter Ijar t lanbet,

ar 1490, et sTIote.
— JpL Måns.
— JpI Olof.
— Jp. Nils i ©ro, font ågbe gårbett el. Ijmanet ©ro t tfjemta 

Socfnett, nårmaft ftjrfan, fe I: Fl:
1. — A>err Anders Beronis, Ipatt Blef Ijcit ALtjffopterbe år 1570; 

war tipett famine font odp uitberffref ConciI Upf: 1593. ågbe Blanb filt 
Bartt t fiptterfjet 2?' Söner font fomtna pär at infôraê, nanti. Daniel 
Andreæ Ätjrfoperben i ©årgfiö Sod'tt; fe Cap: XIII: § 7. odp Mag: 
Olavus Andreæ, P. utt Boldnäs; fe Cap: VI. b. §: 9.

tljemte Jp. And: Beronis Blef böb år 1600.
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2. 1602, font til tt>etta Paftoratet .pert Daniel, Iftotlfen tear job
ber: pr t förfamlingen od) font matt mettar, l)är tilförenbe V. D. Com- 
min: böbbe 1622.

3. 1623. p. Lars Danielis, t f[f]l)lfïap tneb Halenierne, font 
efter fin gaber til Jprfoprba tiänften; oef) bief böb 1654 — I)att 
pbe UUanb ©intenta fina tpf;a loälbefanta ; nanti. Daniel Helping, 
font IUef Magift: 1661, od) Ph[ilosoph]iæ Adjunctus, famanfdttanbeê 
Gramfmaticam] Latfinam] Contrfactam| tt^et Tit: uttoifar M. D. 
H. Jpan toar febermera Ä: Carl XP pofprebifant, od) fift P. od) 
P. i Lixand ; piltens barn fallabe fig Siljeströmar. 34) ett 2tli 
©onett p. Elof HelPing, font bief t)är i ©oeftten Paftor; od) tl)en 
3P ©onen, Sveno LarPPon HelPing, Rect : Sch: Triv: i Hudicks- 
vall när pn böbbe; 1691; poüfenê barn fallabe fig Enftrömar.

4. 1656. 23lef .p. Eric Eriksson GePtrinius pr Paftor ; ntaf 
tpn toiba Geftriniffa Familien fomen; ntaranbeS tilförenbe Äpoprbe 
uti Hofvedal; fe Cap: XX. §: 7. SbIanb pnê barn looro ©önertta 
Johan od) Daniel.

5. öpr_ Jonas Detri Heising-, när pit bief Jtlft'foprbe tpt fatt 
för lotp intet pr införas; ntett af pnê Sjffteu pr i fftrfioit ligganbe, 
feeê pnê böb loara ffebber år 1668. .pané botter Helena bief Mag: 
Pet: Vallmans P. i Hudicksvall, pftru, fom od) i H:vall böbbe.

6. ,p. Elof LarPPon Heising, föreitäntbe p. Lars Dan: ©on; 
brober åt Mag: Daniel i Lixand; Upf: Stud: 1645. font til Pafto- 
ratet år 1671; men loarabe pr allenaft tit året 1675, tå ptt jämte 
brängarne fina, p en 23åt til Slffarlebi) ittarfnab, af pféioågen bruitfnabe.

7. Mag: Martinus Hofstadius, loar en Uplandus od) Juftitiæ 
tßorgmäft: .p. Laurmans ©mager uti Upsala, poar ifrån pit lfttfom 
til tpnua Sägenpt, ar 1677; men bief böb ar 1689;

8. .p. Imrs Jonsson Schalin, Ätft'foptbenS .p. Jon Sehalins 
©on i Söderala ; fe Cap: III: b. §: 6. ntaf tpn loiba Schalinorum 
©täcpen. pan bief iJlrdft i Upfala gl. [?] dr 1673. ©eberntem frigS= 
präft; tpr näft 33tufé=sJlräft pr t ©ocfueit p Pngioinb ; od) fift Jpr= 
foprbe prftäbeé 1691, til tpê liait bief böb af Uiaftoelbrdf år 1708. 
pan ågbe barn få loäl tneb fina förra, font feitare pftru; blanb pilfa 
©otteit pr. Jon ttämneé, font bief sJlrdft 1708; men böbbe 1709 p 
famnta bag pn brubgume ftob i Enånger.

9. p. Michael Eriksson [annan stil: Michaelis] Jerf, bantföbber 
af SBorgarefolf i ©taben Hudicksvall; pu blef sJirdft 1685, loar pé 
fin sBrober Mag: Pet: Celenius Paft: i pebefuttba til 1687, ta pn 
förorbnabeé V. D. Comm: i Hudicksvall. dtont febermera t)jt til
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Paftoratet, 1710; oct) affomnabe år 1725; letunattbes efter fig 5 b öttrar, 
mett ing ett ©on; tÉ)en cilftct Blef gift ttteb Mag: Andreas Bäckner, 
font fuccederade ©märfabren.

10. Mag: Andreas Büchner, ©otfneBonbanb Olof Anderffons 
©on t bl)it SBacf af Syorga. Difput: t Upfala 1: gången, 1719, de 
ftatu Judæorum reced: fceptro. 2 gång 1721, Geometfra] Haftatfus] 
Magifter 1722 od) sJSrdft på fantma ar; Collega Schol: Trivial: t 
Gefle 1725, faint v. Lect: Gymn: £)d) emeban t) att mar näftföre= 
nämbe Sp. Äprlotj: Mich: Jerfs SDiåg, fotti t)att efter fin ©märfaber tit 
ttjetta Paftorat ar 1726.

§: 7:
Sitl tfentta Enångers ©oeftté -SDioberfyrfo, Ijorer tut font länge tit= 

förenbe Adnexan Niutånger ©ocfit, belägen norr ut, 1: ©mänff ni) 
init)l Cijrlorne emellan, mib flora almätta Sanbsmägeu ; £)d) faft än V. 
D. Comminiftri t forna über, Ifafma jäntmäl t)är t JyBrfaiitItngett Bobt ; 
©a Btef Ijhoäl uti Äpdoljerb: Sp. Michael Jerfs år, mebelft SBrufa 
Patron Sp. Ifaac Breants BearBetanbe od) omfoftnab Capelans gårbeit 
ut mib Niutångers fprfo tti) UpBpgb od) fyörfamtiugarneé mebtiänare 
tt)er Boenbeb ; t fera» sJiatnn ittförab i följattbe Cap: IV. §: 7.

§: 8.

Jycrtecfning på några Speberb JJt ätt fottttte ifrån tljenna ©ocfneit;
Sp. Daniel Ander/Ton, Sp. Äprfol): Anders Biö[r]nffons @on 

t)är i ©oefttett; sJreft od) Collega Sch: Hudicksv: ifrån 1624, tit 1628, 
tå f)an Btef Stprfotmrbe i SBergfiö, od) tt)er bog 1653, Iigganbe i fans 
tjb Uttber SBergfio äfmett Gnarp ©oefn. Span utmibgabe nteb fina 7: 
ft: Barn ©lädjten gattffa miba.

Spr Mag: Olof Anderffon, SBrobern tit förenäntba sp. Daniel, Btef 
uti Upf febraber meb Mag: Ärantfen 1600; Rector Scholæ i Gefle; 
fift P. od) P. i Bold näs 1610, och ber bog 1649. tuarattbes 2ne refor 
gifter, nâmt. meb Giölin Jacobs ©otter i @efte; od) febermera nteb 
Brandbergs CSnfa Malin Erichs ©otter i Fahlun, utmibganbeb Famil: 
genom böttrar; fe min Ättq: II: $1: SBifang. IL Claff:

,p' Lars Danielsson, förettätnbe Äprtot): Sp. Daniel Anderff: 
©ott efter algemena fättet Helfmg nämber; f)att Btef t)är Äprfoljerbe, 
1602 [d: 1623], oef) bob 1622 [t: 1654]; ägattbe iBtanb fin Barn, 3" 
©öner ntäd)ta namfnttige, nämt.

a. Daniel Larffon Helling; difput: i Upfala 1652. anbra 
gängen 1660, Blef Mag: 1661. Philof Adjunct: i Upfala, JJreft mib
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©omïprfafn] ; febermera .pofprebifant t)00 Jluttg Carl XI ; od) fift P. 
ocfy P. i Lix and, tfyer fy au bog 1684, Iemnanbc efter fig Sara, fom 
nämbe ftg Siljeftrömar, Blattb fytutlfa ett BIef Sorgmaftare i StorffyoIm ; 
en P. od) P. t Lixand efter Mag: Alflrin.

b. Elof Larffon Helfing, blef fyår Äprfofyerbe 1671; men brun!= 
nabe t fyafmet på eu Båt — 1675.

c. Sven Larffon Helfing, ConRect: Sch: H:vall: 1673; 
Rect: 1686, böb 1691 ; Sarnen nämbe ftg Enftrömar. Söner Pe t: 
Enftröm åt 11 g» sJlreft uttber triget 1700, p. p. långe fåttgett i Sibérien; 
fom fyem ocfy Blef fprfofyerbe t Scånö; böber ogifter. Lars Enftröm, 
eu fyanbelématt böb ocfy Ogifter; ©öttrarna utmibga något Slåcfyteit.

Jp. Olof sJlaberfyon Stolle, Barnföbber i fpoltéåitge, Souba=Son ; 
,pan tog ftg fram genom Stubier, at fyatt på fiftone BIef Jtprlofyerbe i 
Tuna, 1655, od) tfyer bog 1667 ; Jpané Sartt ttämbe ftg Strandel, 
upföranbe fig macfert, nanti.

a. tp. Jon Strandel, (Href Poffes Jpof sPreb: od) Com: i S. Maria 
^örfaml.

b: Ifaac Strandel, Coll: Sch: Hud:vall, od) febatt Diegemento 
Sfrifware i Såmtlanb.

c. Johan Strandel, Compagn: Sfriftttare i Såmtlanb, feban 
,pârabêSfrifware i jpelfittgel. SHtorra gougberj ; ocfy fift CSrotto SefalnittgÖ= 
man i Ptebelpab.

d. Jp. Olof Strandel, DiegemeutS Pallor i Scånö, od) fi|t Jlprfo= 
fyerbe i Höefen [3: Söfett] i Sleftnge.

e. Brita Strandel, Jtprfofy: Jp. And: Netzelii fyuftru i Sergfiö 
Socfn; bog ena gamut (SnEa i Sbenor Socfn på fin SrorS Joh: 
Strandels gårb i ©elånger.

Cpl Anders Eurcnius, Sonba Son i DftBp ; Blef Upf: Stud: 
1659. Preft 1673 och Collega wib en Schola i Stockholm, tfyer ifrå 
fom ConRect. Schol: Triv: i Hud:vall 1680; Rector 1691; affom= 
nabe en på fången långe Iiggaube Pian 1702. Iemnanbe efter fig måttg 
Barn, men alla olprfSfoglar, efyurnwål fyatt ocfy fyatté fyuftru Iefbe oge= 
ment fronte.

cp. Lars Jonsson Schalins Sam; fywilfen war fyär Jtprfofyerbe ifrån 
1691, til fin böb 1708, Borbe wåt fyår alla upråfnaS, fom fyatt ågbe, få 
wät meb förra fyuftruna Apollonia Elvia XL ft: fom meb fenare 
Margareta Berg, Rönqvists (Snfa ifrå Söderhamn, fywilfet åcfytenffap 
ffebbe 1700, VII: ft: alla tilfamman XVIII: ft: ©od) åro tfye alle 
ittförba uti mitt Ättqv: Tab: XV. Claff. IL N: 4. — XII: ft: Sartt 
BIefwo böba unga ocfy Dgifta; tfye VI: ft: fomne til fyeber, nanti.
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I: ,p. Jon Schalin, sPreft fema fo§ fabern, çjift 1711 meb Sara 
Dilsbo i Söderhamn; bog på 33röllop8bctgen.

II. Johannes Leutnant t Scånö.
Ill Carl GuCtaf äfwett Leutnant i Scånö, gift 2" gånger; meb 

förre fuftrun 4; barn, meb feitare 5: ft.
IV. Olof Schalin, ,paubelömau od) Diabmait t ©mtbêmall; gift 

2"e refor, ttäml. meb (fnfatt Marg: Edenia ; od) feban meb Anna Marg: 
Gran, meb f mil fa fatt ågbe 4: SBartt ; men meb tfett förra intet.

V. .p. Petrus Schalin, sPreft od) V. D. Com: i Thorstuna, gift 
meb Anna Cath: Geftrinia, ågattbe 4: ft: barn.

VL Barbara Schalin, meb feitare gifte; gift 1727, meb pan= 
betêSOÎ: od) Diabm. Genberg i Söderhamn, åganbe od) mång barn.

Jonas Hellberg, Upf: Stud: 1674. sPreft 1680, od) Collega 
Sch: H:vall. faint V. D. [Comminifter] i tdenor, i ffpllffap meb P. 
od) P. Mag: P. Vallman; affomnabe 1714, lemttanbe efter fig fénfatt 
od) 1: botter.

Cap: IV. Niutångers KprFm

Sång 36 i al. 
Breb 12 1 al. 
pög 22. al1

öfter.
§: 1-

jÇprfan, nti tfen gamla od) af många ffrifter befattta orten, Niut- 
el. Nöt-ånger, fmareft Niuthones bobbe, få näntbe af tfen ftora Sanb= 
fett‘3 fabur, Baldur, Haboldur, etc. f totlfett od) tall a b eë Haut, Neuf, 
Nöt, Neuton, etc. font Bemärfer SDpe ; fe I: öl: Glyf: Cap: II: af 
fmilfeu od) fela ,pelfingabotn od) SBaltiffa fafmet ttämbeé, STot= el. (Dp= 
ån; år Belägen wib en brant fluttiing uti öftern, å norra fibona ftrav 
mib ftora Sanbötoägett, när itttoib fafétoifan Niutångers fiärben fallab, 
upmttrab meb ftora fläta gråftenar, få wältfen gamlare od) mäftra belen 
btoilfen far marit, efter tfet gamlafte fättet, fprfant; fe tit: I §: 5.

Wäft:
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baftoanbeê omftber Saferftiget litet o cl) biupt nebev, toib öftra gaftoe= 
len; Så]om od) tf)eit itt;are od) påöfabe belen, nåftcut Ijfn lång, utiSbftern, 
tå tbet gamla Saferftiget borttogs, od) bpgbeö toib norra fibona; Blif= 
toanbeé äfioett tå en liten bör giorber på föbra toäggene, itt uti Ciboret; 
btoilfett bocf täugft för ttjetta, öfioer 200 årfebait, är igennturaber; SRen 
at bår utfätta åratalen, få mal til tben förra, fom fenare fprfobpgg= 
naben, tbet är fioårt, entebatt bår om ingen fäferbet fimteö uti mina 
giömor; Socf tbet b«r man af perg: bref, at tbenna fp rf a minutes S. 
Marice od) S. Olavi Capell.

§: 2.

Wapti= el. WoFtt=l)ufet; fe tit: IX. är nu på föbra toäggene tn 
mib loäftra barnet; SaFevfttgan på tben norra, emot öftre ättban. 
5enfleropningarne to o ro förr ätt år 17.. ftnå ocb irregulera, men nit 
feberntera tupfet netto proport: tttmibgabe; 1: ft: ftort på öftra gaf= 
toelett; 3: ft: tplife på föbra fibona, ocb 1; fl- runbt på loäftra toäggene ; 
famt 1: ft: norr ut in uti Saferftiget ; allefamatt fenftern fatt ptterft 
ntt ptra fanteit, af mnrenont, i bemälte öpningar; fom bår t Sanbet på 
flerc ftällett intet finnas måttbe.

§: 3.
Sbrntta fprfa, få toäl til feuftrens utrpmanbe, font all annan in= 

toärteS prpbnab, blef gattffa tupfet förbättrab ocb foftbar giorb på åren 
1704 ocb 1705 af tå toarattbe 33rufë Patron Ifaac Breant, fom 
tbär i Socftten ågbe 3änt=33rufet Iggefund; b'rilfen meb befpnerlig 
fljt od) ftor oinfoftnab lät fig toårba ont Äprfané frontnia, prpbnab od) 
gjraber; tp förutan att annat löft inattböttte af Silftoer ocb flåber, etc. 
blef tbenna förbättring, at

2lltaretaflan; fom tilförenbe beftob af träbeläten; fåfom O'brifti tte= 
bertaganbe af forfet ; Mariæ od) flera qioinnorö, S. Olofs, S: Laurentii; 
förutan 6 ft: ftnärre, in uti bemälte tafla; od) attbra ftörre utom, få på 
Söbra font StIovra fibona; albeleö bortagen; äfioett toäl tbe flera träbe= 
läten; båtft tbeitite Breant toar en Calvin til fina Cibriftenbonts 
father ; ocb I ftället ftå tut npfatta 2"f flata pelare, ett å btoarfbera fibotta 
om fenftret, meb en Singel öftoerft ttppå, bållattbe fig emellan et parnt 
meb fbeffe SBofftäfloer påffrifluit: Lofver Servait Halleluja.

(D)Ot=SFvanFet; fe tit: IX. toar tilförenbe upfatt meb ftoarftoabe 
träpinnar; bwar på öfioer bören ftob et ftort forfj od) Chrifti Sefamen 
faftnäglab, uti ftörfta formett; SOÎett tl)etta altfamané är tut borttagit.

PvebiFeftoten, af trä fläter giorber, förutan belåten, bocf rnålab ; 
ftåettbes toib trappan få ffrifioit: I: Tim: 4. 13: ^ålt på at Jlåfa,
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^otmnna, £åtm, etc. I: Tim: 5: 20. Cbe fom fpnba, flvrtffa for 
allom, etc: Blef Borttageii albeleB, od) eu af Bilttmggaie arbete i Stocf= 
Ijolm loacfcrt od) nätt giorber, famt ioälförgl)lber; intet fatter i 11) en 
formé el. gantlaB ftällc loib föbva toäggene; utan gent emot loib tfjen 
Sftorra, od) få Beqtoäntl. at man går nu utur Saferftiget, på tbe trappar, 
fom tå itpa upt)nggaë måube, ut genom fielftoa muren in uti fielftoa 
prebifeftolen. £)d) at itfe foI=fïenet må falla i sPrebifantenB ögon, är et 
förl)äuge fatt på tf)et fenfter, fom gent emot prebifeftolen tpfer, Bioilfct 
tättel. fait upbragaê eller od) iteberfläppaB, när få BeljöfuteB.

låd) t a v ne fom tilförenbe fträcfte fig itfe aliénait ioib norra loäg= 
gette ättba fram til (vljorffraufet, utan odj tioärt oftoer fprfau toib toäftra 
gaftoelett, Btef förBättrab, tt>en toäftra ; men tljen norra framfträcfningen, 
albeleB Borttagen. 1734, en ttp ttoärlädjtare mit oftoer tBen attbra för= 
färbigab.

^roalfmen, af ftarcft tegel, tooro ntålab, meb åtffillige Figurer af Slng= 
lar, Evangel: Apoll: od) fprfo=fäber; äftoett meb gamla fuljla; i 
finternet toapnbufet, fåfottt om @fo=taringen, 9Jliölf=färnait, etc. etc. 
Tbetta alt är itu utftrnfit meb ^tojtlimanbe, förutan tBe toribtta ftrefen 
fom fpnaBt på tbe fntala unberBoganta.

§: 4.
©vafvoav in uti tBentta fprfo finttaS itfe måttga, icfe geller någon 

lPjf=IptKa; tp et)urutoäl förettämbe S3rufB Patron til Sggefitnb, .1). Ifaac 
Breant, lät f)är fram uti (If) ore t, mit fram för altaret, gi öra åt fig od) 
finom, tf)er tbe tut ntåttge Iigganbe äro, ena mpcfet ftora, biupa od) 
toafra graf ; Så font ftatt bocf itfe at ffaffa ttågott graf=ftcu £)är oftoer, 
tf)et bau bocf t finet b^be för ätt fmit böbbe; T1Otf mit för sPrebifeft: i 
gången är etta f)äf(, fom ittföreB §: 6.

§: 5.
Kfacf=Stapeln, fom ftår på ett t)ög Batfa, ftra.r utont BogårbB ttturen, 

på toäftra fibona; fe tit: IV. §: 1; 4>nl(er un i tl)ef«i fettare fiber, febatt 
1726, 2") flåcfor; tuen tilförenbe allenaft tt>en etta ftörra:

Tbentta Stovva är lång 1 4 al. diamet: neberft 1 3At. al.

sRunbt oftoatt= omfring ftår:

LAVDATE DOMINVM IN CŸMBALIS IN CŸMBALÏS BENE

S O N A N TIB V S.
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SOÎttt på ©öbra ©ibona: 
HERR ELOF LARSSON HEL- 

SING
KŸRKIOHERDE VTHI EN
ÅNGERS OCH NIVTÂNGERS 

FÖRSAMBLINGAR.

gent emot på tf)ett 9torra: 
NÖTÅNGERS SOCKNS 

KŸRCKIOKLOCKA 
OMGVTEN AHR 1G73.

Nimbt Oinfving tteban :

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ET IN TERRA PAX.

HOLMIÆ ME FVNDEBAT JOHAN MEŸER. ANNO: 1673.

NB. 34) e utta flåcfa Hef Iiuf el. behållen, faft åit fienben Npffen 
af&raitbe tljetma Stapeln, år 1721; när tfyen närftåenbe fprfebpn up= 
bränbeé; men fp rf an intet; tp Ifon föll lieber, å loäftra fibona, eller i 
norbmäften, fjmareft löfer fanbjorb är, få at tf)en ena bräbbeit trpcfteé 
biup lieber i marcfene, Ifel odf Ifålbtta tlfär ftåenbeé efter tlfenna branben. 
Del) när Ifon itu febermera blef upfatter i npa Stapeln, fom är något 
annorlnnba bpgber än tbeu förre, i fpnerlfet til fpetjen ; är flåefan ttienna 
få ommänber at ffyen jöbra fiban oef) tlfer å maranbe ffrift, loetar itu 
Norr nt; od) tt)en Norra, föber ut.

Cl?en fllin&va Hlåcfcm lång 1 ^ al. diam: 1 i 
Nunbt omfring ofman

LAVDATE DOMINVM IN CŸMBALIS IN CŸMBALIS BENE

SONANTIBVS.

J)å tlfen ©öbra fibona:
NIÖTÅNGER SOCKNS KAfRCKIO KLÄCKA GVTEN ÂHR 1726. 
BLIFVIT BEFODRADER AF IGGESVNDS BRVKS ÄGARE HERR 
ABRAHAM ET CARLOS GRILL SAMPT MAGISTER HERR 
ANDERS BECKNER KŸRCKIOHERDE I EN: OCH NIÖTÄNGERS 
FÖRSAMBLING OCH DEN LOFLIGA FÖRSAMBLINGEN AF 

NIÖTÄNGERS KŸRCKIA.

Nunbt omfrittg nebait:

GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX. 1IOLMIÆ

ME FVNDEBAT GERHARDT MEŸER. ANNO: 1726.
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§: 6.

Gmebviu trennet Niutångers Jtprfa år Annexa tiï Enånger, Gn 
s4h) Smenft rajl fprfortta emellan, på flora ganbémågett, ifrån sJtorr til 
Söbern; tp igenfinnas JtprfoherbarnaS namn mib JJtoberfprfan Cap: 
ni: §: 6. - '

Uti gången, mit för fJJrebrfeftolen ligger en Ijfsften meb tfefa 
JJtineSmårcfen:

E. S. S. bemårfer Erich 
Svenffon [annan stil: 
Staphanffon]

R. A. D. — Rachel And: 
Softer [annan stil :
An un ds]

fom låto göra Stenen 
1679.

1739, om måren förfärbigabes npa bänefar meb börar, uti tfjenna 
fprefon.

§: 7-
5ortecCning på Capellanerne, huhlfe begpnte bo hår uti themia

Adnexan.
Gfter V. D. Commin: Jp. Dominici Nilffons Wargs böb, 1718, 

fjmitfen mar then fifte font bobbe mib JJtoberfprfan Enånger uti Ca- 
pellans gårbett, i föber, et ftpcfe ifrån fprfan, mib litsla fiön; Jtrbetabe 
Jp. SSrute Patron på Iggefund, Ifaac Breant, få mpefet ho§ famtet. 
meberböranbe, at Capellan fom at flptta ifrån Enånger Socfm til 
Niutånger Ijmareft Capellans gårbett upbpgbeë mib ftora lattbSmågen, 
öfter ut emot ett liten fiö; icfe långt ifrån fprfon til Jtorben ; fff er bobbe

1: Jp. Olof Dominici Warg, Upf: Stud: 1712, fallab sJJreft 
af fabern 1717, oef) Capellan här efter fjmtom 1718; gift 1719, meb 
Chrift: Rönqvist, JtåbJJt: botter t Söderhamn; fymilfeité JJiober Marg: 
Berg etta Gnfa, l>abe tagit til JJian Gnflingen och Jtprfof;erb: hår i 
Sörfaml: Jp. Lars Schalin ; fe Cap: III. §: 6; ågattbe tilfamtnan, för 
ätt han bog, ett njtålffanbe JfJreft, mib början af året 1738, 7: ft: barn; 
men 3 ålfte i barnbomett böba.

GlysisvaUur II.
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2. p. Jon Eriksson Iggberg ; SenSDIianS iSlmi t) ci v i ©od) nen ; 
t)an Hef mäl fallab sPreft 1738, at föreftå fal. p. Ol: Wargs ämbete. 
DIien intet Miffive til fucceffion, utan anbre 3: ft: gamlare sPrefter. 
Sed) genom BruïS Patrons p. Grills beforbran i Stockholm på DijtS= 
bagen, förorbnabeS tijenne p. Jon Iggberg til Sacellanien; men Mif- 
fivanterne b«be mögen för omafet, ocb barmen til lön. .pan bief gift 
1745 meb Brutê Infpect: Qvists botter, på Iggefund, Cath: Margr:

§: 8.
görtedning pa några peberSDUän ifrå tbenna ©offnen.

BrutS=Patrons på Iggefund, pert Ifaac Breants Barn, få mäl meb 
förra font fenare gruen; för än ban bog 17 .. .. ©öner, förutan böttrar; 
näml.

a Ifaac
b. Johan
c. Abraham 
d Jacob
Olaus Igström, Bonba ©on i Diorr=Igfund, Upf: St: 1689; 

Præcept: för Barn i Harg @od)rt til fin böb; maranbe Ofärbig i b- 
banben.

p. Olof Varg, p. Dominifci] Vargs ©on, V. D. Comminift: i 
En- oib Niutånger, af Varge=Famil: införb til Idenor ©ccfn, Oib uti 
Ättqv: Tab: XX. Claff: IV; tbenne p. Olof toar föbb 1692; sPreft 
1717, ocb V. D. Com: efter fitt faber 1718, gift 1719, meb DiåbmanS 
bottren i Söderhamn Chriftina Rönqvist; Barnen för än b1™ bog 
1738, moro 7: ft: fomlige böba i ungbomen. TSbomte p'Ol. A7Ergs 
älbre fpfter Catharina, föbb 1689, blef gift meb p. Anders Grip, V. 
D. Comm: i Norala od) Trönö b«fmanbeS meb bonom 2: ft: harn, 
för än bon bog 1718.

pt Jonas Iggberg, SenSmanS Erich Iggbergs ©on b®1' i Socf= 
nen, Gyrrinafift 1728, Upf: Stud 1734. Preft 1738, ocb V. D. 
Comm: bär i förfaml. näft efter p. Ol: Warg ; gift 1744 meb Insp: 
Qvists botter på Iggefund Cath: Margareta.

Beter Segerholm, Bonba ©on i Diicfora ; torn til Hud:valls Triv: 
Schola 1725; refte på Stodbolm 1729, i tiänft boS p. Direct: Johan 
Cahman; Hef 1)0»S DIiag od) SärftSfrämare i ©todbclm, bog 17..

Erilc Segerholm tf)en förreS Brober, tog fig fram meb ©iöfart i 
©tocfbolm, ocb tber bålfflö b«'t nu, 1747, p. ©fepS Capitain.

Andreas Norftröm, BatjDIianS ©on i Diorra Iggefund, feban 
ban mäl genomgått Hudivalls Trivial Schola, refte b^K tit ©tod=
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Mm; oå) efter trügen tiänft bief en ftor |>anbelêman, i fpnerïfet meb 
Tobaks ©pinneriet, i Compagn: meb Elias Dufvenberg ifrån Dilsbo; 
£an bief gift 174..

Tuna KprPa

Sång -- 59. all
breb — 20. ab
t)ög — 271 al!
Toruetb fyögb 180 al!

§: 1.

TEiet bef'anta namnet Tuna, fyar ocl) Sundhede elfer .fpelêunga= 
laitb, fom annor Sanb ; få tupfet gamlare, font tl)et enfelt ttämneb, utan 
at åga någor förenamfn], fåfom Altuna, Din[g]tuna, Eskilstuna, 
Frötuna, Håtuna, Nontuna, Närtuna, Runtuna, Sigtuna, Sim- 
tuna, Skeptuna, Sätuna, Thorstuna, Valtuna, Ultuna, OfDtuna,
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ocf) ffere månge Tungårdar; maranbeP orbetP betpbelfe utförbt uti I: S'ïocf: 
Glyfisv : Cap: III. = . Ät) rf an fom f)är än (tår upbpgber af ntpdet 
jämna od) fläta gråftenar, äfmett Tornet, är belägen på en jämn åfer= 
marcf runbt omfring, flutanbeP fig litet åt febern, til tfen t lier brebemib 
maranbe Tuna Siön, font ï>ar fit utlop, f tnjl, öfter ut til (Staben 
Hudicksvall tfen gamla, giörattbeP tf är ffilnabett emellan Tuna Sodens 
forna tjberP 2“ bpar, Hudick od) Vallen; £>tear af tfenna (Staben, 
få toäl tfen gamlare fom npare namnet åger; belägen på Tuna SodenP 
ägor; för än Staben tienne, är 1582, fina afbelaba Ggor befomma 
ntåttbe; Såfom tilförenbe omftäitbel. ffrifmit är uti I: SI: Glyfisv: om 
Hudicksvall ; Sde långt toäftan om Tafvveltåcften od) t fe t runtet, 
fmareft i forna tiber tfe fabe fit befpnerliga ftätle, at gå til Tuna ocf 
låra voeta bunt ; fåfont orbqwäbet än i bag omföreP; fmar om mera i 
efterföljanbe §: 10.

§• 2.
Tuna fprfa fom fott nu ftår i bag, blef förft bpgber, til tfen 

mäftra belett, meb tfet tornet fom ån får »arar, äftoett et tplift på 
öftra ånban; af en font fallabeP Tune; boenbeP i Tunbyn; fe I: Sb 
Glyf: Cap: III. N° 20; jämte fina 25! Söner, Vigge i Valeftad, ocf 
Frode i Stöüattb ; Jpmilfe febermera bobbe i Rogftad Sodn ; fåfont far 
efter §: 11: fan märfaP ; äfmett meb fitta Saberbröber Helge i Jpålle= 
fätter, ocf Fin i Sinflo, af tfenita Tuna Sodn ; alle färfomne ifrån 
Hög Sodtt ; fe Cap: VII. §: 8. — DJcett febatt folfet begpnte mpfet 
öfaP, fafma tfe utmibgat fprfatt, nebcrtagit tfet öftra tornet, ocf af tf eP 
fläta od) jämna ftenar tilöfat fprfatt en gob bel til öftern; fåfont tfet 
än i bag af fielfma SJiurenom fittitaP fatt. 5)od på fmilfa tiber alt 
tfetta ffebt är, är intet miff för mig at berätta, faft ätt ttågre mena, 
för 360 åren febatt. SJien af Mff. ocf annat fangoblift är tfet ofelbart, 
at när tfenita fprfa inmigbeP, efter fättet fom miblöftel. anfört är Tit: 
I: §: 6. fallabeP fon S. Olofs Ryvfa.

§: 3.
Wapn=Intfet mifar fig får, fom flereftäbeP, mib föbre mäggetteP 

mäftra ättba, af goba gråftenar bpgbt, ocf ftard tegelfmalf, Ijfa fom fela 
fprfatt; Saferflugun mar förr itt uttber tfet öftra tornet, eller mib öftra 
gafmelen; tttett febatt tilöfningen tjt ut ffebbe, bpgbeP tfet mib norra 
mäggetteP öftra ättba, af trå, fom tfet ån ftår; tå ocf ena bör giorbeP 
på föbra mäggene, frant i Gforet ; ocf tf en gamla börett, ut igenom 
tornet mäfter ut, igettmurabeP.
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Senfteroptntiganie »oro förr fmå, fmale od) trånge; men nu på 
aret 1725 mpfet utmibgabe, maranbe 1: ft: på öftra, od) 1: ft: på måftra, 
3 ft: på föbre måggerne, od) et ft: rått litet ftrap wtb mapnljufet; för= 
utan 1: ft. in uti ©aferftugun.

§: 4-

Slf ti)ett gamla måtningene, fpneé nu mera altgirrtet, Ijmarfen up 
unber Ijroalfbogarne, et) Ijeller på måggerne, utan fp rf an år Ijel Ijmiter 
inantil; font bref tilförenbe målab mar; fe Tit: II.

Tlltavetaflan, fom albregamlaft f)år mar, beftob af några ntåfabe 
Figurer, iblattb f)milfa 6, ft: S. Olof, meb fin pra, od) S. Pär meb 
fin itpcfel ftobo affatte; åfmen S. Catharina; etc. SLtjcit fom tf)år nåft 
I)jt fom; mar ftor od) prpbefant, af rått bigra träbeläten, uti et ftort ffåp, 
meb fitta Infor; ljmareft Chriftus tageö tteber af forfet utaf tfje når= 
ftåenbe 2™ 9Mn, Jofeph ocf) Nicodemus; famt Maria; förutan tf)en 
manen af minbre ffapnab på en ftega ftpfmanbeö, meb ena tång i Ijan= 
bena at utbraga fpifartta; ©åfem tfyenna tafla upfatta fintteé, på norra 
måggeue, öfmer ©aferftugu börena; tjt t) on förbeé 1725, når fönftret på 
öftra gafmelen utmibgabeé. Sn unber tljenna tafia, fatteé, år 1616, en 
breb foot, målaber meb mineémärfen, af 5 mifa, ocf» 5 fåmiffa Sung= 
frur; famt orbeit tf)år öfmer ftåenbe L: E: S: B: O: D:

fpå föbra fibona om fenftret itt på gafmelen, 1: ft: ifrån måggeue, 
fitter nu 11) en npafta Tlltavetaflan, giorb af 23iltf)uggare=trå=mårcfe, od) 
Contrefaite målningar, uti 3ne Divifer, om Chrifti nattmarb meb Sar= 
juttgarna, banö upftånbelfe, od) Ijimeléfårb ; jårnte 2") tljer neberft fatta 
Contrefai, tf)eraS font taflona ifyejja låtit giöra, fåfont unberfïriften ut= 
mifar, ttåml. Joh: O. Arnæfius od) Ijané cpnftro:

ILill : <Sut>3: >£elga: tTampne: ‘itpra: <5ans: 'Äiprcftoj:
Prpbnab: effterPomanbene: till: åminnelfe: l>aft»ev: "Eiyv=
Ptobevbem »Tfjvewpvbige: oefj: VOållårbe: ^er Johan: 0.
ARNÆSIUS: tiUiPa: mebfj: )tm P: <5iiftro: Malen:
Beny t z: Dotter: bemta: tafla: PTTebb: fin: egen: omPofhtab: 

upråttat: ben: Z4: July. A°. 1680.

J)å SlItaret ligger od) Ijår ån befjållen tljen i forna tiber ittmigba 
TUtaveftenen, bocf alfenaft meb et litet fmalt forfj, mit uppå utmårfter; 
fe Tit: IX.
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Sorfrlnget el. altaveflåbet, af Sammet, b«* f«ban ntitteémärfcn 
af tåt ©ilfteer förgi^lt:

/■6.11 7-ï

23émår!er :
Peter Bröms ed) Margareta Qviclc. 
1. ^pané teapn en ©ïantê. 2: ,jpenneê. 
ptoilfe baftea ed) förärat til fprfatt en 
fter f!ön Äalf af ©ilfteer, jämte paten; 
altfaman wäl förgl)lt.

Tbot=SfvanFet fem förr fteb upfatt, efter gamla maneret, af 
fmarfmabe träpinnar; fe tit: IX. Mef bär borttagit, år 1712, ect> i ftället 
fatte pyramider famt tberaê brufelige låga ffranf, altfaman meb Con- 
tref: målning Wäl utfirabt.

PrebifefloteH är fatter leib norra teäggene, giorb meb bilbbnggare 
träbeläten til Evangelift® minne, od) tberaê namn, nti Äprlefr Olai 
Petri tiber; men meb Contref: målning beprpbber, när piramiderne 
infatteé 1712; Ering em ftår få fïrifioit: ACT: 10. WID PETRVS 
ÄNNV TALADE, FÖLL THEN HELGE ANDE PÅ ALLOM 
etc: Diunbt emïring tbeê biwel, läfeé: ACH AT IAGH HÖRA 
MÅ HWAD HERREN GVDH TALAR, etc. iI1: 85.

©ben gamle Pvebifeflolen fem fteb ieib föbra teäggene, gemen 
målab od) af trä fläter giorb, 1607, blef ed) år 1712 albeleö borttagen, 
od) tå tbär i ftället ferfärbigab ett fter prpbelig Äbr!eberba=S3änf, meb 
fbranficärf utfiraber.

S.åcbtave är bäringen; toaraitbeé tben gamle (Dvga=lå<btnfe»r äfieen 
(Dvgovne, länge feban uttagne, ftåenbe än tedn odj en bel tbär af, än 
qtear uti teapnbufet. ©otf 1736, gierbeê en nt) Säcbtare t teärt öftrer 
Äertan ieib teäftra gafteelett.

§: 5.
Bpitaphia finttaé bär ttågre uprättaba, fåfom, på tben föbra fibette 

om fenftret in på öftra gafteelen
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1: Jh)rfo|erb: Joh: O. Arneefii och |anb |uftro§ Malen Bengts 
SJotterb ; beffrefmet t näftf: §: 4, unber erbet Slltaretafla

2. 6na gemena giorb cd) mälab trä=tafla, tupfet Uten, meb ja= 
ban fïrift:

v/n-.
/{/c

PYLry es t_ 
tfotfoAJusi 
Lis vifirbd:

^tJCiUy £ Ri
Ci

P JVHESIS 
Civi i k CRAiS 
ro (JRi i T
XAtXHJL E 
TE/1: JLlArO

t errs.

för än t|en ftora npafte 
SUtaretaflan på t|enna föbra 
fibone upfatteö, ftobo ^ar- 
nå gra ftora träbeläten; i= 
blattb |milfa 8. Olof uti 
ftörfta ffapttab meb fin ppa 
i |anbena mar ftätter, få= 
fom Jltttfans Patron; men 
nn ftår |an ute t |örnet 
på tornets norra mägg.

fpå f|en norra ftbone om 
fenftret in på öftra gafme= 
len, finnas tbefja DJiinneb= 
märfen :

1. Major BlancJcs 
Wapn= el. Sfolt», af 2 
Piflder i forbmiS fatte, meb 
Söfmätcf t|är omfrtng ; famt 
t|er mib |ättgianbe StwårP, 

od) ^alsfrage; faft ätt fragen är ©al. Major Blancks DJiågS, nätnl.

VHSùiVL TAJJU/iflSAlSAU/
AESZCOSTAl MODO JlTlJ 

(J 11Od J VAl VJ JMOC ERir ÏJ 
Tt V/si VS CfVJRDOdlsJ CI1VOS ES

r's i teal.
OsVJD ClW is ET FVLVLSlCfVLD 
SoaI/M teaaj/veejeij
CYAl AElir LfV CIH ERE Au 

C vA> Evir AMTE O/M/S.

Leutnant: Linds.
2. Öfverstleut: Beter Broms ©fölbe tnärfe, en målat» Sfant5, 

meb en fana, famt en af trä= f|er öfmer ftåenbe SolPat meb ©petb i 
Ianbena ; meb litet omfringfäftabt löfmärf; oc£> t|er nnber mib ffaftet på 
en ©ebell t|efja orb:

ÖFVERST LEVTNANT. 
PETER BRÖMS. 16Z4.

fpå t|enna famma Diorra fibotte brebe mib förenämba Epitaphier 
eli ©fölbemärfett, ftnneb få mäl et träbeläte; nätnl. MoCes meb fin 
©taf, uti et ffåp, ftåenbeb ffrifmitt t|en efterrättelfen på pediaft: 
HACHEN GULICSON, font marit gob JJialare |är i Sanbetb Jtprfor, 
|mar om förmält är Tit: II: I: §: 1. ©åfom od) ena tafla meb 3^ 
qminnobilber af trä, t|en mePlerfla år Maria, meb et barn på armen,
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otngtfmen af Singlar på en Oval frantj omfring fig; H)en anbra, är 
Maria, meb 2 barn, på en arm, od) 2 äfroen barn ftåenbeé neber mib 
fiortelen; then tritûe âr ed) Maria, meb et barn på armen, ed) et 
ftaenbeê neber mtb Horteten. SJtit unber tt>efea 3 ft. qmincbeläten, ftà 
ocb utfatte in ntt fmå fransar, 3 ft: fmå träbilber, meb namnen Joa
chim, Jofeph cd) Hieronymus. J)å Ifmartlfera fibone om J. Maria 
tfyen meblerfta, ftå od) fåbana målabe Figurer, od) töfa tråTafter, fom 
i många flera !prior, od) finnaé affatta Cap: IX. §: 3. Mbbaren S: 
Jöran, ftått förr mtb norra tförnet in på gafmeten; men nu fatter 
pterft i fprfan; Dm l)oitom fan tâfaê Cap: IV: b. §: 3.

[Appendix:] 3n uti ©aferftugon fintteé ena trpft ©rafffrift fIiftrab 
på bräbe; fålebeé:

SJen SBprbige od) SBältärbe SJtanueu 
Jperr ISAC MARTINi 

Jlprfolferbe i Tuna görfamling i fpåléiitglattb 
©ont genom en falig böb ffitbeé ifrån Hfemta märtbena d. 30 Oct 

år 1653, od) ©griffet, begrofê i Tuna Jbprfia d. 22 Nov: fa muta år; 
©in goba ©pnnare od) btobëfôrmant 

^afmer
Martinus Brunnerus Helsingus 

betta enfafliga Monument tit åminetfa od) âro npfatt.

Jpår tigger unber iorb, ocb bår fin ^mita funnit 
(Sn (Stmiften fropp, od) nu fin t)ôgfta ônfïatt munnit,

SJen i måttg år od) bagar, tå ban i märlben mar,
SJym petige Stttbaê tempell od) måtttng marit bM 

Dcb att ben tjben tång en Stnbe bärbergerat 
©om bonont pafmer ftprt, ocb meb förnuft regerat;

Mt år then famme anben beb @ub t ^tmelö bögb,
Dtb benna fin mån önffar tit fig i famtna frögb.

Jperr Ifac år benne SJtan, bår meb att beber mårber,
SJteb åbran ocb beröm, få nn fom forbom ftänber,

©om mar af @ub målfignab meb famnta fropp ocb fiåt, 
©amt atta beraé gåfmor, fnåtlbet, förftånb od) ffiät. 

SJemm ban od) anmånbt, @ub§ betgn nantit till äbra, 
©in beta åtber ut, i tefmerne ocb tåra,

3 benna bår förfamling, ben tjben b<w bår mar,
(Sn trogen Äprfoberba, otb forg för benne bar.
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(ätt front od) täcfer 93tann loar tian t fitt umgänge,
Dd) liuftig i fitt t)uë, font tjonom fafttar lange,

COîeb lifêfrudjt cirfjta fången, nteb flottet l)an§ gråt)år,
.pait§ fiål meb ,perranê frud)tan Beprpbbeé år från år.

Dd) bet font är förnämff, Ijar fiait af @ub aitfånget 
Stfffieb i finom tjb, od) få af loärlbett gånget

STtl einig frögb od) gtäbie, od) i en fatig ftunb,
Sitt ögon tagt tittfamman, fomnat i fötan Blunb.

Dig @ub mår Saber Hår, af fiidrtat mj åfalte 
Stt tu på Domabag, ofs meb tin Tielgou alle

Dd) benne fälle Scannen, upmädte af mår mull,
3 sParabjg införer, för Sefu Pt)rifti ffutl.

§•• 6.

Sn uti Eprfan finttaé mät många grafmar, icfe atlenaft Äprfofjer= 
barttaé, utan od) aitbraö, fåfoin .p. Dfmerft=Leutnant: Bröms; .p. Major: 
Blancks, BmitfaS ©fölbemärfeit od) upfatt äro, od) i itäftföreg: §. Beffref= 
men; etc. SWen icfe ftere ©rafdjällar eller Sjffteuar ligga iit uti Pt) ore t 
ätt 2: ft: = odj 3: ft; efter Ijmar attbra främft i flora gången, Ijmilfe 2: 
fifte, äro Ijet ftäte, utan ringafte påffrtft; men tt)en främfte tjar fåban 
utritning:

N“ 1 i gången.

Betpba Bofft: 
Lars Jönsson 

Karin Nils Dotter 
i Stnflo
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3n uti (St)oïct, framför Wttavet ligga 2"J grafftenar, 
N. 1: på 1 obre fib one.

JAJJJJJJÇTS o C H SÛ/^rVM

S
S

S
i
'S

I
t

XWlLOMMM WWTMEÀ TMTWjEHsMl 
iE JEM EW A. JlJM K M WESUS Woi Mf c 
Wlh JrIHH JOfHEHaEMEZ /(3 £ VffHTETEf 
SCELLE LHTHaM / JlCfJi ß y//} AlfO IfJEJ) JfM
SffiEHihthohhhH JJhl EWMWiTl ?■ /Cs?. '.
^^£/UKESr 'SrrM^vrc E/<j>r EHSTOH /JOj/Afw ^

0A AfSOOtHHiEHHH HHW iJPSoCJfWüW/6fjS"

1
JiJih h vÙhh siHf a.wea l/<, h 
EfE IIOlEJHJiTZlAytIHTfEWf Jf.I JJwwH Shis JfJ iOTTfH JWfE JSEJi
7/ls,soh-j AeheWjjthj tew l 

JJEHfHWOOt ATSfftwJDf teh LS 
Telshtha/L wfw-wo etc. /Sjo.*

£
M

I

N.

I
$I

I LfJS/JilEf ME Jfil (W WycZTSJJJ *3

(Smebatt ftrar utom äöocfn=l)u[=böreu 
på ttjenna Tuna Äpvfogårb, finnes 2: 
ft: grafftenar, meb matra mineêmàrîen 
utt)uggne, oct) börja nu af ålbern nog 
författa; tp loarba oef) tt)e nu t)år in= 
förbe: [se sid. 235.]

NT 2, på %n sJtorra:
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N. 1. N° 2.

UFA WtfDtfA U 9 S JL J1/X SlA.ClMJHF1 SStf 
DtfRUWtfA ß£ 9 RAF F.

Jtftftf F: OLIMS™?*

tfJM /$ W P4 SVMtt

WAL L LtftfJ z CCTû/3:
AyyYo cm i sr./ /Sf 7.

F OJ M UO 2 Jtf A3 <\ sis uotfjymvASL

sJ)å tbenua Tuna Äprfogårb, uti ftyboft, 42 alnar ifrån fprfomuren, 
ftår utefter ena ftora Xun=f>ålla, åganbeg til bögben, ofman jorben, 
5 ] al!; til Brebben 4 3U\ men mpfet fmal, Inapt { all. IRiftab meb 
t^e få fa Habe ^elfmge=Xunov; Sielfma Drmflångerne eller ritningen är 
fuller at fe af måre gamla !Runoriftare, fåfom Joh: Bureo, utgifmen af 
Hen: Curio Upf: p: m: 48. — 01: Verelii Runogr: Sc: Cap: XII. 
pag: 66. Ol: Rudb: Atlant: Tom: III= pag: m: 50. 9Ren läfttingen 
af ålbern Bortfomen, til tl)eë .£). Magnus Celfius igenfinna månbe 
npcfelen til tfjenna mpfet fläta, bocf ganffa mårcfmårbiga f!rif[me]fonften, 
fåfom batt§ bålbne Oration bår om i Upfala, år 1675, d.= 29 Junii, 
flati. förmäler; åfmen b cm» Särba mårcf, Oreades Helfing: Redivivæ 
fallat; eller font fielfma Titulen fjafnoer, at bår mifa allenaft tecfn af

förenamba ^elfttiga=Xunov: » ( r _____ ^notlfet mafra
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ward Sonen |f. Doct: Ol: Celfms ntgifwa månbe, 1710 uti Upfala; 
2)od febermera på året 1724 om ©ont a ren, meb egen ögon, få mål 
tfyenna ©tenen, font tfye flera i Siogftab ©ocfn »arattbe åpelfittgarunor; 
fe Cap: VIII. §: 6. ocfy jämwäl @it uti -fpög ©ocfttö »apnfyué mur. fe 
Cap: VII. §: 4. på tfyet albranogafte befidfytigabe; ocfy aftaga månbe, 
låtanbeé få »åt tienne Tuna ©tenen, font alle tfye ftere, uti fjnt top= 
Teirfticf aftagaê, oct) för Särba »årtbene öpne giöraé, fy»tlte font tfye nu 
åro fomne i mångaS fyänber, fptteö t)är onöbigt »ara, at fåbant fram= 
föra. SOien Ifuru t fy et t'ait faut »ara, fywab algemena fågnett omförer, 
at tfyenne ©ten är uprefter af en få biger ocfy tång Siefe etter Sätte, at 
fyanê fropp, när tfycn fyär, efter fyanê pterfta teftamfente] nebertabeé i 
grafmena, rätte ifrån fprfomureu ut til tfyenna Siunofyältan, 42 alr; tfyet 
må anbra böma om.

Sorutan tfyenue flora Siuno ftenen, tigger en mu fet minbre Siun= 
fyälta, utom bogårbé muren, fram för ©ocfn=ftugu=bören, riftab intet meb 
^eIftnge= etter tfye gamla Tfyunor, utan meb tfye nyare ocfy) bePan= 
tafle; ocfy erneban tfyeu icfe fittueê mångeftäbeS »ara utfatter tan fyon 
fyär rum få:

fyete ©ten är Sång 3 at'_
— — -- breb 1. alt.
— — — tiod { alü

od) ffriften afbruten, få at intet mera nu
läfe« ån AFTIR THURSTIN SIN---------------

§: B.
fPå wäftra ftbone, litet i föber, utom bogårbémuren ftår 'Rlad1= 

Stapelen, fyåltanbeé atlenaft (än Älåda; fyon är lång 13U al", Diamet: 
neberft »ib bräbben 2. ^ al"

-Siunbt omtring of»an läfeé:

ALT THET ANDA HAFVER LOFVER HERRAN. HAL-

LELVIA. PSALM: 150.

f))å öftra fibone ftår Christi fpå tfyen »äftra:
23ilb utfatter, meb tfyenne ffrift GLORIA IN EXCELSIS DEO. 

runbt öfwer:
SALVATOR MVNDI SALVA NOS.
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neban om fötterne Ivetta:
BESTÄLT AF JOHAN JONSSON I 

H VDICSVALL.

SJmtbt omfrtttg itebcm [tår at låfaé.

ANNO 1686 ÄHR DENNA THVNA FÖRSAMLINGS

KLOCKA OMGVTIN I KŸRKIOHERDENS WŸRDIGE

HERR JOHAN ARNÆSII TJD I STOCKHOLM AF JACOB

BIRMAN.

gßrutan Ujenna !lådan uti flåtfftapeltt, år ån etta liten flåtfa, af 
ttje få ttåtnba fe Tit: IV: §: 3 Behållen, upfatter Bfwerft
på fprfcfamen uti et litet toacfert ffiul, fom giorbeé 1728 Bftoer Bftre 
gafweln; men tilförenbe fatt Ijon allenaft up Bfwer fjwalfwet in unber 
tatet; fåfom i forna tiber Bfwer alt, od) ån mångftäbeé Brufeligit wara 
månbe i Sanbêfurfonta. NB. åpuru tienne Stapeln Bbelabeé, når Älåc= 
fatt 1738, fatteé up i Sornet, fe §: 10.

JIf et Mff: fom år i mina fjåttber, Ijar man t|en efterråttelfen, at 
Tuna 'RlåcBa fpvacï fonder 1680; togê neber 1681 d. 3 Maji, fBrbeé 
til Stockholm at omgiutaê od) fom tilBafa famma år d. 23 Aug: 
IwarfBre warabe Ifjenna flåtfa allenaft i 4 år; tp omgiutanbet ffebbe 
1686.

(ït annat Mff: om Tuna od) SbenorS Älåtfor, |o§ mig fBrwarat, 
införeS od) Ij år orb ifrån orb, af år 1531.

"3Bj epter ffrefftte Jlrel Jlnberpon od) SJiäfter ©uttar Sleborm 2)åfn 
"i Stråitgttåé oc CVutitf i Upfalj Befånomé meb ffjetta wårt Befomelfe 
''Breff uti arom epter @ub§ Bprb MDXXXI SJiattbfjagen ttåft epter 
"Dominicam Oculi, togfjom wj utaff Tuna firfe IBfen för tfjen ftörfte 
"flotfan, tfjen nåft t|en ftBrfte fom wog vx Sfeppunb oc fl)er til etlj 
"ffieppunb Sipa fåffar oc xxiiij mfarf] rebe peningljar utaff fprfoneê bel i 
"tionbe fom fBll famma aar. £>d) utaff Jlbenor firtfo IBfen fBr IjenneS 
"ftßrfta flåtfo, fom wågfjer ij Sfteppunb ringare iiij Siftputtb, oc tljer til 
"xxiij punb Sipa fåffar oc utaff firfotionben Anni uts: vx mfarf]. ^er 
"til ptertnefjra wifto late wi trpffia wåre fignete neberfBr tljenne wår 
"Befomelfe. Dadum die et loco qvibus prop: Anno 31.

L S. !.. S.
§: 9.

RptTobevtxu-nae ITanm åro tfjeftc, få tttång matt futtnat them til= 
Bafa famanleta:
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[annan stil: Herr Greges i Tuna nåmttb i Bergsjö .fftytfaé ftyttcbref 
1490. oef bref från Jettendal sine dato.]

,1P' Magnus Erici; fans Epitaphium, fe §: 5: utwifar t fe t fan 
böbbe 1588.

1589: Ericus Magni, font efter fin faber, böbbe 1591.
1593 ,p. Petrus Laurentii unberffref Concil: Ups:

,p. Isaac Martini bief böb, fåfont grafffriften af D. Mart: Brun- 
nero Wifar ; 1653.

1655 Jq. Olof Pétri Stolle, barnföbber i JpolMnge til Enånger Socfn; 
ftamfaber til Strandelianiffa eller Strandellers Familien, ågan= 
beé mång barn, af fmilfa far införeé; ,pan war tilförenbe V. D. 
C. t Börje.
1. ep. Petrus Strandell, Upl: St: 1668 sPreft 1672, ©ref G. 
Poffes ,pofprebifattt oef febermera V, D. Comminift: i S. Marise 
görfaml. böb 1688.
2. Ifaac Strandel Apollog: Sch: Triv: i Hudicksvall, 1670. 
oef febermera DtegementéSf: i Såintel. bog 1684.
3: Johan Strandell, förft Compagn: Sfrifware i Sämtel. febatt 
Jpårabéffrifw. i epâlêingel. oef fift ©ronofougbe i sDiebetpab.
4. qp. Olof Strandell, Diegementé Paftor i (Jarléfrona 1692 
oef febermera Paftor 1694 i Hoefen [o: Söéen] uti Slefinge.
5. Brita Strandel, Atyrtof : .p. And: Netzelii fuftru i Berg- 
fiö Soefn.
NB: uti tfernte tr>. 01: Stolles tjb, nciml. 1653 [ändradt 
från: 1655], blef Idenor Socfn Iagb til Annexa nnber Sta= 
ben Hudicksvall, font tilförenbe ltybbe til Tuna; fe Cap: II: 
§: 6-
ffenne gamle sDlanen affomnabe 1667.

1669. ip. Johan Olavi ArncBfius, fané faber war föbber i Arnön 
til Diogftab Soefn, men fom att btygga oef bo i Fahlun eller 
Aopparbårget, fwareft tfenne fané Son föbbeé 1634. Slef wib 
början frigépråft /fpreft 1658;/ oef febermera på förnåmbe år 
får Paftor i Tuna; warattbeé 2 gånger gift, nåml.

1659. a: nteb opuft: Malen Bengts ©otter font böbbe 1688. agan= 
beé tiljaman en Son, font fabern giorbe arfwolöé.

1689. b: meb ,pitft: Maria Lundberg, ena Majors ©otter meb 
fwilfa fan oef ågbe en Son; Magnus Arnlund, af ^aberé oef 
DJioberé namnen få fatlaber. waranbeé wib början en qwiefer 
Etudient 1704, i Upsala, men på fiftone föll af tit gemen fol=
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bat, för vin t)anê SERober böbbe, font i fenare giftet Bctbe Mag: 
P. Sandftröm; Sandftröm bog od) försenna, oet> t)on febermera 
på Norholm.
JtprfoBerben Joh. Arnæfius Blef böb 1695. [Schedula:] öfter Jtpr= 
fot): .V). Joh: Arnefii böb 1695, Begaf önfait Maria Lund
berg fig på fit fiöpta Norholm i Rogftad @od)n, ti)er at 
upBpgga SdrnSruf ; tp t)on mar måd)ta rjf; Bafmanbeb enba @0= 
nen meb fig, oct) BanS Præceptor Stud: Peter Sandftröm; SOfert 
gicf inera tilBafa än fram p. p. p. ftabnabe i Brnfet at Bon tog 
Pet: Sandftröm tit man 1711; ffaffabe pottorn tit JJrdft »ib 
[meb?] Wäftmanl: -JRegemdnte, genom fin ©mdgerö Doct: Hum
bles od) SSror Nordfchiölds Bcmebtanbe; Ban bog fnart, nåmt. 
1716, od) B»t på Norholm, in fumma triftitia et animi angore 
1717; Tien Begrafmeu rätt flått i Tuna Äprfo. af fin SBrober= 
©on Johan Pålffon Lundberg, fom font ifrån Stockholm, 
oct) Beftprbe meb att qmarlåtenffapen af Idft od) faft, od) ttjet i 
ftörfta Bnftl T) tBet mar icfe ån albeteb fåfert, at enbe ©o= 
nen Magnus Arnlund böb mar utom lanbb i frigst)open, etter 
od) intet. Sive raptum, five captum, modo aptum; tpber orb= 
qmåbet.

1697: p. Olof Flodman, Barnföbber i Finflo tit tf)enna ©ocfttett, ftam= 
faber för Flomanffa Familien; Upf: St. 1668. .pan migbeê 
sJJrdft 1674. BIef V. D. Commin : i 3årlbö ©ocfit; od) febermera 
Paftor Båt i Tuna; affomuabe 1698; Semnanbeb efter fig meb 
förra puftrun måttg barn, ©önerne moro 
1: Magist: Sven Flodman, Paftor mib Äettgl. Gvardie ocB 
febermera P. od) P. i ,JlumBla [annan stil: uti SRerifet]
2. Johan Flodman, en Juris Studiof:
[annan stil: 3. Olavus Flodman, difputerade i Vpf: förfta 
gången 1710 de Oread. Helfmg. Red. 2. gången 1715. de 
Societ. Hanfeatica, böbbe 1716 tå Ban »ar Collega III? Classis 
mib Cathedr. Schol. i Vpfala]
3. [4.] Lars Flodman, en panbetbm: i ©tod'Bolm.
4. [5.] p. Nils Flodman, Paftor i StferBp od) mftleu.
SIf böttrarna nåmneb Bår atlenaft ifyen åtbfta, nåmt. 
Christina Flodman, fom i förra giftet ågbe tit Tiau Magift : 
Lars Öjer, förft ©pffloman i Upf: od) febermera P. od) P. i 
Vekholm ; Oct) i tBet fenare, p, P. Aurivillius ÄprfoB: i Norala 
ocB Trönö.
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1700: Magist: Andreas Pet: Grip, barnföbber i Stockholm ; Wtftabeb 
fcrft mib Åbo Academia, od) febermeva utrifcs i Vittenberg, 
liwateft Itan Difputerade in Metaphyficis, od) btef Magift: tpr 
ftåbeb 1692; SBib pmEomften EatIabeb tit fPräft, af Magift: Du- 
ræus ftprfop SBib S. Cathar: ftorfaml. i Stodplm, btiftttnttbcê 
odj pnb DJlåg, feban pu mar wigber JMft t Upfala 1694; pbe 
at ft)et jämte uti Olref Pipers $of giora upwadjtntng, til tpb 
pn på förettämbe åt !om Ijjt til Tuna görfamting; tå pnb 
.puftru btef bob, tefmanbeb eu Ontling i 18 åren; gifte fig feber= 
mera meb fat. Magift: 01: Beronii @nfa fp. Sara Ekberg; od] 
blef böber barnlöfer 1732.

1734: fp. Johan Baclcmarh, Ät)rfot)erben« fp. Erik Backmans Scn 
i DfwanåEer; fe Cap: VIIL b. §: 7. btef SlrdftiUpsala 1703. 
V: D. Comm: i Hille Sodn, 1708. febermera V. D. Commin: 
i Sårlbö 1721. Ddj på förenämbe år, Ät>rfot)erbe pr i Tuna, 
äftoett mål tt>er tit befulmådjtigab af ^anb ft'ongl. SSJiato?, eme= 
ban en bet orolige i förfamt. fotte om intet giora Ven: Consi- 
ftorii gifna fultmadjt, od) få en annan sJlraft i ftåttet fp. Samuel 
Enander ; DJieu ttjerab äfroenti)r låttbe tbem tit egen ftam ; bmar 
tit tå Stlfunbigc påtpejlreft $. 01: Beronias1 od) pnb Små= 
ger ©rono ffougben P. Sundberg i ginfto, uppfbmån moro, 
fom uptånbe Grlben.
3 tbenne $. Äprfolj: tjb, begpnteb od) pr tpn nt)a, bocf galna 
Seben at uptagab, näml. at begrafma fp böba i orbiting NB: 
i ©orbiting, tagb på Eprfogårben; men intet nti tprab fäberb 
grifter, efter @ubb Drbb od) cpempetb Stntebning.

§: 10: Suppl: §: 2: od) 8.
1738, om måren btef Sornetb Srårefning nebertagen, od) en up 

npfatter, på annat fått tit Ijogben 30: al!.
Så oct) Ätåcfan tjt upförbeb ifrån Älådeftapeln, fom febermera tteber= 

tagen ffutte blifma, od) fåtjab til Idenors Sodn=Eprfo; SKen för mi§a 
orfafer ffull ftår pn beplten, od) mpdet förbåttrab 1749; tå od) flåd= 
an igen tjt fatteb, nebtagua ntur Sornet. Itti tpnna förbåttrabe Älåd= 
Stapeten, pnger od) ena ttpa ftåda, gutna i Söderhamn à 5 SE#: od) 
några ‘tU: Sångb: 1 .] aljtt]. diam: neberft 1 J al?.

DJiinneb ffriften år fåbait :
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Dîunbt omfring oftoan.
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GVD WÆLSIGNE OSS OCH ALL WÆRLDEN FRVCHTE 

HONOM PSALM: 67: V. 8.

på öftra fibona:

TIL THEN STORA GVDENS ÆRA OCH TVNA
FÖRSAMLINGS TiÆNST ÆR THENNA KLOCKA
SOM WÆGER 5 §§ B. I mpl [?] KIOPT FÖR KYRKANS
MEDELL OCH LEDAMÖTERNAS SAMMANSKOTT
SÅSOM FÖ[R]TECKNINGEN I KYRKAN LIGGANDE WiSAR
WARANDES HON GVTEN ÅHR 1748
AF MÆSTER ERIC HILLMAN [annan stil: NB Hillftröm]

sPvi SBciftrn ©ibona.

HERDEN HÅLLE OM TIG WÅRD 
OCH TIG STEDS FÖR FAHROR ALLA 
HÆGNE SOM SKAL FÅREN KALLA 
VP TIL HERRANS HVS OCH GÅRD

THÆR HAN SINA HIORDAR NÆRER 
OCH THEM HIMLA WÆGEN LÆRER. 

ÖNSKAR
I. B. SOKNE PRÆST I TVNA.

ftörtecfiting på tt)e få nåmbc Capellaner uti Tuna ©od)it, febnit 
Adnexan Idenor font at tagaö t)är ifrån od) täggaé til Hudicksvall ; 
1653.

1: Ip. Fäder Unger, SStMtbn=Son i Bergliö ©od)it, od) Ognrik, 
föbb 1652. Upf: Stud: 1676; Preft od) Collega I? Claff: Sch: Hud: 
1684. nnlitnbeé oftnft af f)är i [förfaml. loaranbe Pastor, Tv Johan 
Arnsefms; t£)enë efterträbare font Adnexan Idenor fråntagen loar, fe 
§: 9. loar mpcfet egent)ål(en od) girng, faint för Minagie ffull, Brnfabe 
fig tit tiänft, uti ämBetéfpfjtorna, förenämba Collega Scholæ äp. P. 
Unger, för ringa Belöning, SJÎibagê= od) af to H=m å Itib er, p. när någon 
tiänft giorbeé på ©ön= od) fpögtibsbagar. SJIen font tienne Collega, 
af fri måttbagar, p. p. förfumabe Scholæ=arBetet; Blef af Ven: Conf.

Glysisvallur II. 16
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Upf: befatt tljet fiait entrera jljfjtau rattet, beftriba ff'nlle; Sörtlfenffil 
af fina Ijuftrub tnråbanbe, Iemnabe t)an Scholan ed) ganffa trånga 
tågenfietena på torra Stengatorna t H:vall; od) meb ringa accord 
meb D- Paftor Arnæfius, faint öfmerenfe fointnanbe meb Sörfamtinger, 
atlenaft 1: SD. îmt af Inoar Sibt eller SSonbe t Socknen; förutan tint 
Ijuftrim fuitbe mib friitgrefan i Socknen upfiåmta; Pegaf fig til Tune, 
od) ttjer tefbe, fom l)ait fuitbe; efter allgemeita fPrefta mjö, fåfoni et 
tiggare, utan at åga Ven: Conf: Sul(mad)t på någon Sacellanie; utaa 
font NB: Paftoris adjunctus, tit fin böb, 1690. Onfan Iefbe långe 
efter Ijonom; Sodjneu tit taft af Betlanbe; Sonen od) efterfomanbe 
Btefruo Ijemanbbrufare.

2. D- Tddcr Modin, SBonba Son i tfienna Sörfamt. od) bl) t 
Mo; fiait t)abe ftor Släckt t Sollten, od) af tå maranbe flår Äprfo= 
t)erbe D- Mag: And: Grip faltab tit sBreft, faint efter manligljete.t 
fallab Capelian, årnåeitbeö äit mera Ibn af ffbrfaitilingen, ån tians an- 
teceffor, f)åtft Ijan loar t)år iitfbbber; p. p. Dnu £>abe tit Imftru fai. 
Rect: Sch: Hudivalh D- Sven Larff: Enftröms botter Catharina; 
Iemnaubeb efter fig Gnfan, od) 1: botter, når Ijan bog 1719.

3. D- Samuel Salovius, fom en Sh)d)tiuge, i frigstiben, ifri 
Sinbtaub, at f)afma ti II) å Il flår i Socfmeu, od) ficf meb Ven: Con 
Upf: titftånb, efter D- Ätyvfolj: Mag: And: Grips, od) SbrfamB bc= 
giåran, loårfftålta Brefta4'tmbetet, fåfom tt)e förre Sod)it Brefter; refait= 
beb f)etn tit Siubtanb, när frebeit fluten bief, 17..

4: D- Pdder Grip; D- Ät)tfof): Mag: And: Grips SBrobers= 
Softcr=Sou, flår i Socfuen btef på fanima fått fom tfje förre, antagen 
Sod)nesPråft, efter D- Salovius, til fin böb 17.. Stemuanbes efter fig 
Gnfan Anna Ravus, od) 1: botter. Gnfau giftabe fig 2Lr gången, 
1747, in Jun: meb afffeb: SBrufsSB. Bergrot.

NB. Gfter tienne D- P- GrTs bob, ioete toål V. Consift: i 
Upf: beftpra meb tfjeitua font anbra Sbrfamlr, åftabfåubanbeé 3: ft: 
Brefter. StRcn når malet anftåtteé påftob 3 * 5JtlImogeu fit förra, p. p. p. 
få at 11) en fom ingen Mifllvant loar

5 D- Fäder Bachmarli, D- Äprfoljerbeitb Son ocb f)iåtpe B te ft,
------ — bief antagen od) gillab, tit tfienna fpfjlait; bod) meb ingen
fog, etter — — — maranbe förfamtiugenb fall...
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§•• io.
®t Htet fti)cfe ifrå ttjenna Tuna fprfa, uti norb=oft, på Mo=Bp= 

ågortte, fiittieê ttågre ntärcfioårbig ting; Iovtaft närnb uti I: gl: Glyfisv: 
Cap: III. N: 18; näml.

1. SCftdnge vunbe igögav, ftörre od) minbte; ei. tt>e gantlaö be= 
grafninge 23acFavr dtte=Hc>gav.

2. (Sn Tagbr eller neb-fallen \oxt>--tract, mit nppå en I)ögb, få 
ftort font en gårb, Inottfen ätt i bag fallaé gåvbsfdnFet, t tp för ntåttg 
år febatt, flat Ifeer mara en Ogubac^tig Bonbegårb, Hel ocH Hållen ne-- 
PevfunFenr ont etta Sutenatt; få at ingen feabe uubfluppit; utan ffeet 
frantgåenbeå follet Im- t)ört bauen etter Stuppen tteber i jorbettc gala.

3. (LafvoeI=TLdcHtettr på Inoitfen Saicfet eller SBret feat ftått et up= 
fatt forfe, od) 11) er omlrittg Iagbe ftttå, Iantige od) feioafee ©teitar, rått 
tiocft. Stbe font tooro ffpllige til något ftraff, efter ffttlle toifa Boot ocf> 
Bättring, måfte på Bar Inäen, Irppa få lättge Irittg forfet, öfioer tfreffa 
Inoafea llappur=ftenar, at feubeit afnôtteê od) BIobet iitran; Inoar utaf 
tt)et orbfpråfet är lomiuit: (SacH til Tuna, Fvpp til Fvpfer ocH Idr 
meta H»»t; eller font ffeet mt fortare fäje§: (5å til Tuna, ocH kava 
meta H«»t. ©al: Doct: Ol: Rudbeck uti Atl: Tom: II. Cap: VI. 
p: m: 480; anförer äfioett tfeetta orbfpråfet, loifaubeê toäl tfeet loara 
Iomit bär ifrån Storben, men tt)etta BefpiterL ftäHet, bår uti Stuna 
©ocfit, går feait förBj.

* *
*

SIf en Stänfeffrift font Äoituitg Carl IX, dat: Örebro d.= 19 Feb: 
1608; gaf åt fin StroSltan od) Sougba Laffe Bertilffon i äpelftngelanb, 
ät at igenfinna tl)et Tuna fferäftagårb, Tunbyn ocf) StjsBärga bentan 
ffutfe täggaé til Sabugårb åt refidencet i H:vall, ocfe Tuna Sbrfatn= 
Uug b b ra til ©tabeit Hudicksvall; b »-'ar emot SfprfoHerbeit i Tuna 
ffulle få Liusdals Annexan Ferla tit Sltoberfprfo, od) äntå femtio 
bernait tfeer til ifrån Liusdal. ©åfont bei» ©triften införeS Cap. 
XVIII. §: 8. til Liusdal ©ocfit.

§: H-

(Sfter fägttett od) fïriften font omfôreê, fear jag uprättat efterföl= 
jaitbe ©läd)t=registret, at loifa tl)euita Tuna fprfoê, od) fleraé SSpggare 
od) upfeofsutän:
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Tatte, i Hög ©octn, t)abe 3 ©öner, od) bijgbe Hög ©octné fyrEo.

1: 2.
Blacke fom bobbe i Frode, fom bobbe
93EacEåå§ ; odj bt)gbe i gröltanb af Hög

Forffa EyrEo ©octn

1. 2. 

Helige i içciltefâter Fin i ginfto.

3.
Väste i Söäftanåfer af Hög 
©octn. tienne Vä/te dgbe 

odj 3 ©öner:

3:
Tune, i SEunbrm. 

tienne Tune ineb fina 2 brö- 
ber, od) 2 8öner, bpgbe 

Tuna EycEo.

1. 2:

Vigge i SSctIftab Frode t grölanb af
titt Sioggeftab ©octn Siogftab Soctn

tienne Frode ågbe od) 
2: ©önev:

1. 2:

Lönne i Sönånger af Slogge= Arn t Strnön af Siogge-
ftab ©octn tienne Lönne Ijabe ftab Soctn

2: Pioner:

1:

Rogge i fce af Sioggeft: ©octn, 
tjnntfen jämte fabur fin Lönne, od) 

faberbrobern Arn, bygbe 
Roggestad trjrto.

2:
Brådde i Sråbbeéböte af Rengfiö 
©octn, tjioitten refte föber ut tit Alora 

ifrån Sundheide od) bt)gbe 
Rengsö EyrEo ;

Olfetta finnes oclf tfåbanåt warn anmårft wib ffje hfrfor fom tfår 
ttåmnaS, näml. Hög, Forffa, Roggestad, Rengsö.

§: 12.

görtecfning på några öpeberSmåit ifrån tlfenna ©ocftten.
Om öp. 01. Petri Stolles et. Strandels 5: ft: 33ant; Ifwitfcn war 

t)år Eprfotferbe ifvå 1655, tit 1667. år i §: 9. Beråttat ;
9îegement§=@frifmarenê Erich Backmans i ginftob barn, införas 

tlår enbaft 2“; nårnt.
a. Ifaac Baclcman föbb 1669, Upf: Stud: 17 .. = Smllnår i 

Hudicksvall, efter fin ftiuffaber Hans Larffon Noræus 17 . . 
gift 17 .. nteb öpaitbelsm: Er: Simonff: CSnfa ; bog SarnlöS 1739.

b. Magdalena Backman, gift 1685, meb V. D. Comm: i forffa
ocf) .pög, V). Ol: Broman, utfpribaitbe ©tådjten; fe Brom: Famil:

Om fal. Majoras «p. Johan Blancks : Upfal: Stud: 1621. Stb= 
laber 1650.:/ på Lingarö 23arn, iitföreS tfår inga flera; emebait Ijwar=
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fen fönen elfer bötrnrnn utmibgnbe Familien, utnn enbcift Beata Blanck 
iom bief <p! Capit: mi b 3nmtel. Stegent: Herman Tidemans gru, 
fåenbe mib nffïebê tngnube dp. Majors titul, boeitbe Ijcir pn Lingarö 
til tf)e§ t>cn bog 1739; od) finit 1744. SSnrneu tperas dro

1: Elifabeta Tideman föbb 1689. gift meb Capit: Joh: Hin- 
rik Leman; t£)ern§ Baru
a Kerman[?] Leman Joh: föbb 1715. Upf. Stud. 17..

gift 1748, meb Anna Lovifa Meidt 
b Carl Galt: Leman, föbb 1716.— Ammiral Leut: od) 

Oftind: Compagn: gift meb Chrifb Frifk, ngmtbe bnrn. 
c. Beata Leman, föbb odj böb 1: mnitnb gl.

2. Johannes Tideman, frigSttiait; fingen i Scåne, unber Sten- 
boks Steg.

3. Barbara Tideman, Leut: Klockhofs gut t Jämtel.
4. Beata Tideman, Capit: Molins gm Ibidem.
5. Anna Magdalena Leut: Kallings gm — Ibid.
6. Guftaf Tideman Leut; gift meb Sara Noræa.
7. Herm: Tideman Leutn: gift meb Anna Caiffa Spole.
7. Dorothea Tideman gift meb Erik Broberg.
£>m £). 01: Flodmans, 23nrn; eit inföbber uti giitflo, od) fi)rfo= 

Ijerbc Ijnr i förfnmt. ifrån 1697, til od) meb 1698, nr Berättnb i fore= 
gnenbe §: 9. od) utförl. i min Slttq: Tab: IV: Flom: Farn.

dpi Erik Selin, SSonbn ©on i SBnfter=SeIjn, Upf: Stud: 1708. 
BIef sPreft 1716, loi b dpelftnge Stegem:, gifter i Söderhamn; bog 1719.

dp. Fetrus Modin, SSonbn ©on i SDto; Upf: Stud: 1705. fnllnb 
sPre|t od) V. D. Commim Ijcir i förfnml. 1710. gift meb Cathan En- 
ftröm. Semnnnbe efter ftg Gnfnit od) enn botter, når finn bog 1719.

IQr Erich Thornberg, SSonbn @on t Thorftad, fom tit Hud:vall 
©d)oIn 1718, til Gefle Gymn: 1726, til Upf: 1729. Preft od) V. D. 
Comm: i Norbo od) Biuråker ttnr t)nit fog fin Anteceff: Gnfn til 
Ptnfn 1738; fe Capell: i Norbo, Cap: XV. §: 10.

dp. Ät)t'fof)etb: dp. Joh: Backmarks, Ät) rf of): f)nr i förfnml. ifrn 
1734, upförbn SSnru, funnn od) införné, fnft nu ftnmeit nr fomen ifrn 
Ferla @od)it n Ptöberne od) ifrån Dfmnnnfer ©refit nf fnberne; fe 
Slttq: Tab: XIX. Cl: III. om Valleniffn Famil:

Syenite föreitnntbe dp. Joh: Backmark fjnbe Bft meb fig ifrån 
Hillö oef) Jerlsö görfnmlt, nebnnffrefmeit Barn, meb finn Ijuftru Marga
reta Ekberg; Äprfof): botter i Schog @od)n, tprnreft Ekbergs @lncf)te 
införeé; fe Cap: IL b. §: 8; nanti.
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a Lars Backmark, f ebb 1708, 23 L' uf ë 5Ö O ff) a O a r e 1733, gift meb 
Chrift: Er. 2). Berglind.

b. Johannes Backmark, föbb 1712. Upf: Stud 1735 sPrcft 
od) Coli: Sch: Triv: Hud:w. 1738, gift 1741, meb Caiffa 
Möller; Jpoa bog 1746. Jpan attbra gangen gift 1748, nteb 
Margareta Blomberg

c. Maria Margar: Backmark föbb 1714.
d. Petrus Backmark föbb 1716, sPveft Ijema t)oê fabern od) 

V. D. Comm: 1741 gift 1745, meb Cathar: Boberg.
e. Erich Backmark, föbb 1721. 33rufë=33oft>alIare
f. Sophia Catharina, föbb 1725, gift 1745, meb @ntl. od) ©vonO 

sSefaL Matthias Forell på Finflo, fom afleb 1745 mifere.

iltlfats.
23onbeno Erik Gertffons ©öner i Jpalftab, Gerhard f. Gert, 

ocf) Lars; ttjen förre bief Mag: i Upf: 1600, od) febermera Reet: 
Scholæ i Eneköping, od) fift P. od) P. i Thorstuna. ffjen fenare 
Stamfaber åt Treflva Familien; fe min ättqtoiff; Tab: XVII.

Erich Hanffon Thorftadius eller Tollftenius. 33onba ©on i 
Thorftad Upf: Stud: 1653. sPreft od) Capellan i Berfiö, 1660, 
böb 1672, ågbe efter fig 2: ©öner od) 2; böttrar, font ntmibgabe 
©letzten; fe Cap: XIII. §: 11.

Olaus Martini Tunelius, tSonba ©on i Tunbyn, Upf: Stud: 
1667. sPreft 1673, 1)0§ ©ref Fleming

CAP: Vi Forsa fRyrfa

Forssa, eller Fyris-å; tör t)änba rättare, Fyri- Frei- 2>olb= 
eil ^afbitve= fe I: glocf: Cap: V. är Bipgb af graften meb
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ftarcfa £)U)aIf, od) Belägen pä en flat plan, ftrap ioib en ä, eller [tint 
main, font framflpter ifrån £) ill ante, tl)e ftörfte fiöar i Sunbltebe ; pä 
föbra Bräbbeite, fnoareft ett Sätteö, nanti. Blackes, t)ä|t fïafabe Düngen 
ntnr fioaitpen, tå l)au toar upfomeu utur ioatuet, när t)an refte ifrâ 
finont faber Tatte i .pbg Sodtt; fflfoni eu gamal fägtt är; fe tit: I: 
§: 4. 5)1 eu på E)inab tjb, tfjetta ffebbe, tf)et är tupfet drift at Berätta; 
SDocf är tt>et fäfert, at än i bag fitter fäftab ett flor järnring i RprFo= 
borena; tneb Diuuo=fïrift ruttbt ontfri.ng- fmggeit, affatter uti D. Ol: 
Rudb: Atl: Tom: III: fol. 23; men netto, od) tpbeligeit läfett af 
etpögtn: D. Ol: Celfius, år 1724. ttäntl. fålebeå:

nnnå TniHHNh ånn ånKå tn* wk åt KnKW NKh
nKHåtn* ånn ånKå KinK åt åmn nki • IF åF FKIFin NKI
nKHå KinK åhK ånKå tå Ht+K •• — IF N KIKFn HIK FIN FnFK

ån NKWM HhK mIK ån Hniwimi if niBinKF nff

h: e:

Ukfa tuisgilan auk aura tuo ftef at furfta lagi : Ukfa tuo auk aura 
fiur at adru lagi : in at tridiu lagi Uksa fiur auk aura [ta] ftef. = 
in |>a girdu fig dita Nunr å Tarftadui, auk Ofmeg a Niurftadui 
in Vibiurn fadi.

SOReningen är tienne;

(Sn Dpfa, font är toärb få ntpcfet font ttoå, ocf) tu öre, ffalt tu 
giftoa til förfta Saget. Stoå Dpfar od) fpra öre tji attbra laget; StRen 
til tribie Saget; fpra Dpar od) otta öre ffalt tu famanffiuta; Dd) tljetta 
giorbe åt fig Nuner i Tarftad, od) Ofmeg i Niurftad; Del) Vibiurn 
ffref tf)etta. —
NB. Naurftad fptteS toara rättare: O. I. Bromans obf.

Sljenua Düng är ntpcfet ftor, at en ftor farl fatt utan niöbo bragatt 
öftrer fig.

§: 2.

©ägitett od) ffrifteu font är om förfta Äprfoö förfta Bpgttab, Ipber 
"få: S cpög Socftt od) Bpn Åfak £)ar Bobt ett SORan Bettämb Tatte, 
"font l)abe 3 Söner, Blacfc, Frode od) Väfte; Blaeke Bobbe i Nan- 
"ftadi, Frbde i grobeélanb el. grö K att b; Väfte i SBäftattåfer; Sänite
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"tfefja 3 ©inter ^abe fahren Tatte upbpgb «pög Socftts fprfo, läggattbe 
"förfta grunben mib Väftanåker; men emebait märcfet tfer icfe Iiicfa= 
"be8, ocf lecfit gnfS fit aimait ort, längre t Dfterit, in emot tfe ftora 
"Sorbfögante, bpgbeê tfer forfait, font utaf tfefje fogar ttantnef äger, 
"ocf förmeiteg mara tfen älfta ocf ett SJioberfprfa for alla attbre fär t 
"Raubet; ft) äro ocf 2^ bröft, triune ftenar, jatte nti nturett, på fmariera 
"fibona ont fprfoböreua. Blocke i Nanftad, Tattes äI[te @ott, far 
"marit ett 3ägare, font faft fit tilfåll i jöbertt ocf på tfe ägor mtber 
Tfet föga bärget, font af fottorn Sïacfêàê ttämtteé; far od) marit en 
"gob Smeb, font gorfa fprfo=Siittg jmibt ocf ntfuggit fafmer, fättait= 
"beg fottorn nti £ög Socftté fprfobör, fmareft ©ubstiänfteu af fläcften 
’'tå ftrabeê; SJiett när Blacke font meb fit följe, bittiba om etta Sttle= 
"otta, tit äjög, mele tfer ringa, ocf fålla ©ubétiänft, brögbeS tfär meb 
"få länge, at fatt uti mrebe rpcfer Siingeu utttr fprfoböreit, meb bägge 
"fättber, od) biitber fottorn uti fäftafmanftett, meb tfet löfte jäjanbeé: 
"tf er tf einte Siingett ttebfaller, ffal jag bpgga mig fielfmotii etta fprfo ; 
"förer förtfeitfîul meb fit jälffap fin mäg, fem åt; men när fan font 
"på gpriéått, förer fatt tteber genom ijett; font bocf ftrap up igett på 
"bacfatt ocf fåller fäfteit ftilla; 3 tfet famnta ffafar fäfiett ftg, få af 
"ringett faller utur fmattpen, tf ett fan ligga tät, meb förbttb at ingen 
"fottorn röra ffulle, utiuärfanbeg febermera tfet runtet om mårbagett 
"meb en påla; Spgger tfer ena fprfo, od) låter fättia famnta Siing tfer 
"i fprfobörotte. apurit meb tf etta mara måttbe, tfet Ieuutag uti fit 
märbe; SJiett tfet är ofelbart, at tfeiina fprfa mar tupfet miitbre mib 
början, äit font fou itu mara ntåttbe; tp af fielfma murarna fptteé Hart 
tfet fou är 2ne gånger påöfaber, febait fott förfta gången bpgbeê; tf en 
SJieblerfta lärer mara tf en älfta, fmareft äit utffäfte til mapnfufet 
qmarftår; tå jäntmål Saferftiget marit bpgbt mib öftra gafmeleit; fe 
tit: I: 5. görra gåttgeit febermera påöfaber til roåftev, en gob bel, 
fmareft itu på jöbre fibone mapnfufet brttfeé; ocf fift til o|Tcr, i tfet 
gamla Saferftigetg ftälle, font tå bpgbeê mib Siorra gafmelit, efter al-- 
gemetta fättet; öpmarföre är fprfatt ocf några refor ittmigber, få mäl til 
S. Marice, font S. Olofs SJiinne; fe tit: I: §: 6. tit: II. II. §: 1.

§: 3.
Jtprfan far itu 2” Povatv ena ftora i tfet mäftra mapnfufet, od) 

etta jmal, på föbre mäggene fram uti Sforet. @t feitfter på tf ett öftra, 
ocf @tt på tfeit mäftra gafmeleit; 4: ft: på jöbra fibotta, tilförenbe 
tupfet fmal, men år 1725 ntpfet ittmibgab; förutan tfet 51), föber ut i
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gamla ioapnOufet, o cl) et litet i 1Saferftiget. £f)e 5 ft: fpiror på fprfo= 
famen, famt lilla ffiuOlet åt Oanbllocfan ; font tjär i lanbet i forna tiber 
ioarit Brnfetiga i alla fprfor at ringa uti af ©^orbtåfnarne, når DRåffait 
Ejållaé måitbe; fe tit: VIII. §: 2: 6. sDien febermera belé fåftaba up 
öftoer fptfo=fameit, bel§ ftrajc ofioan l)iualfioet; meb eu löpanbe fträng 
iteber i fprtan, få at ftåcfaren tlfär nteb ringa funnat, i fpuertiet »ib 
flutet af ©ubétiånftene; fåfont an på måitg ftålle Brufel. år; är Oår 
altfamaué» nu nul. borttagit. 1730 BIefioo 2: ft: ut)a fenfteröpitingar 
itplmggua på ffjeit Diorra loåggeite; fe §: 10.

§: 4.

34)eit gamle Dftålitiitgett år åit mereitbelé qioarBeOåClen Båbe up i 
Otoalfiueit, af åtffillige Singlar, fprfofåber, etc. fåfont oct) på loåggerua 
af 33iBI. .piftorier, (ftjfifti Stamtrå på Diorra fibona; (fljrifti föbelfe, 
böpelfe, etc. etc. uti föbra rumet; ut öftoer böreita Sfofåringen, åt 
Otoilfen l)iit onbe på en ftång, råcfer ffoua; Bfioer t) o nom ftår tOetta: 
Oat' £>tev»l otftftf Oei' brttom bôr, etc. öftoer Retina: etf> paav jïo 
Oftft Oer fecf for tOet avenbe Oon tå gect. förutan annat förargeligit 
upbicftabt.

Slltftretftflftn Beftår af 3^ ftörre SBilber målabe, od) 6 ft. fmårre 
på fibonta. görutait tl)e§a fiitnaê inånga flere SBeläten Oår od) tbår 
om fring loåggerne fatta; fåfont fram loib gafioeleit på föbra ftbait ont 
Slitaret, Suugfru Maria uti ftor ffapnab, alt öfioerbragit meb tiocf för= 
gaining; på fotapallen ftår få: i6»B£>«RiD(5 
ilSlinOHtTILS i 5SlSlS\@Ut17 act IDftnemftn ifleve Bmfoft tOet be-- 
lftte Ifttet gtot-ft mit ^öftfin CBttUtc Son i ^lectim. Sliuen. Slfioeu 
en ininbre DOianS Bilb nteb unberffriften: Ericus Rex PTuncius Aposto- 
lorum. fpå Diorra loåggeite etta ganml gemena Slltaretafla af 4: ft: 
belåten, iBlanb OiriIfa Chriftus fitter på forfet; CStta qtoittna font fränt= 
ioifar @tt fit Bröft; etc. Slfioeu en Bilb uti et ffåp, nieb tOen uitber= 
flrfiften] S ^enricO Martyr. 3it uti Sobra rumet, fiititaS Oioarje= 
Oattba gamla trå=Belåten, 0'rar iBlanb år Maria, nteb IOe orbeit nt= 
mårfter: ^ielp PHftvtft; åfioen S. Olof; åptoilfa loarit jîprfanë Patroner 
od) futit fram på gafioeleit för åit Sådjtaren tjt Bpgbeë. Se niera för= 
båtringar §: 7.

(Cf)OV=SFvftnFet, loib föbra loåggeite för fPräfterne od) Choralis- 
terne; fe tit: IX: orb: ©Ort; år åit BeOållit; men tOet fom ftått tioårt 
öftoer !priait fråmft loib båufenta, od) Oaft på tOen inre fibona tOeitita 
ffriften: Es: LU. v: 8. Tine wachtare ropa högt med theras röst,
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och frögdas tillhopa: etc. på tt)eu V)tra: Ps: 27: 4. Ett beder iag 
af Herranom, thet hade jag giärna, at jag i Herrans huus blifwa 
må i alla mina lifsdagar: SFet bief nebertagtt år 1718, od) t ftålle 
upjatta 2= pyramider; je tit: IX: orbet: piramider.

Prebtfeftolen på föbre ftbone; nåftau mit uti fprfatt, at mau måfte 
fßrft gå et ftpcfe ut geturnt gången, für ån man tit fielfma trappftegen 
fotnmer; år gtorber af trå itteb jntå Bilber, tlje 4 Evangel: cd) Con
trefaite målning, år 1660; Sd)ett förre od) gemenare, jom tå bortftogé, 
l)abe tienne ffriften; S. Herr Christopher och Hustru Malin E. D. 
Teftamente, med anhörigas omkoftnad förfärdigat, d. 8 Sept: 
A" 1634. je §: 10. ånbringett.

£acf)tare, 1: ft: fram i (St)Dret öftrer @aferftig=börene, målab mcb 
Ctirifti föbelje=, Iibanbe= etc. flift: af SOcåft: Pet: i SBårglocf. 3J)eit 2, 
efterft i fp rf an, målab af jamma P. Bergqvist, itteb alle Apost: ©inne= 
Bilber.

spå Plorva wåggene gent emot sprebifeftolen gånger etta tafla meb 
Contrefaite måltting, upjatter i Teftamente efter G. M. S. od) M. 
H. D. jåjom Botftåfioerne f£)år ttttber förgplte utioija; jtraranbe emot 
utt)uggniugeu på Oraffteuen jom tigger tljer nebattföre i gången; Betpba: 
Gulic Mårtensson od) Malen Hans ©otter; fqoilfe Bobbe på SBerg= 
lod, od) looro ©tamförålbrar til Bergqvistarna ti år i lanbet, jom toiba 
utjpribbeö. Stjeraå ©on SOtr Pet: Bergqvist loar Contrefmtafare t)år 
i lanbet.

jpå Pelaren toib Språftabåufeit od) jöbra toåggene gånger ena Siafla 
meb gemett målning od) fåbaite Derjer:

Autorem vitse dum viveret.
Atq. Salutis

Afferuit. Docuit. Glorificavit. Habet.
,pär Ijtoilar en Cfirifti tiånare tro.

©om fftlb år ifrån tBenna toerlbS oro.
Jperr Anders i gorfja fatlabeé f)att.

patté tro od) tåra loar gob forfait.
©in ^råljare Ijar Ijan ftabigt Befånbt.

pottorn lårbt od) ärat in til fin ånb. 
sJiu fsafioer l)au pottorn od) år pottorn når.

Cttb fiiålpe off od) at Bliftoa fl)er.
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Melior est mors qvam vita. Eccle: XXX 
Vita diu mihi poenam fuit, me nulla voluntas 

Incitât, ut cupiam longius effe fuper.
Mors melior vita certa mihi mente videtur.

Qvæ redimit cunctis pectora feffa malis.
Eel. VIII. [två benknotor].

Si cupis immunem vitiis traducere vitam.
Ista citante [o: sit ante] oculos Temper imago tuos. 

Nam te ventura crebro de morte monebit.
Qvam repetens omni tempore cautius eris.

Da precor ut vero te pectore Chrie colamus.
Omnibus ad coelum fie patefiet iter.

Soli Deo Gloria.

Su uti décret, od) på flera [tallen, ftnnaê àtffitliga trpfta graf= 
fïrifter, fdfom ôfœer Âprfof): £). Ifaac Bröms; .f)r Johan: Salthenius; 
etc. limita at Ijär afffrtftoa onobigt fpneê toara, emeban tf)e ftnnaê 
än t ntàngaê ftanber.

§: 5.

(Braf-Stemu- tu uti (Sttoret ftitttaê ntt [abatte :

N: 1: på fôbra fibotte ont N.? 2. på Storre fibotte:

fBofftâfioerne Bentarcfa 
Ifaac Erici Bröms, od) 
Botilla Hans ©otter.

ÔLAVs l AVR f'A'ry Ro CEAFJDi/ 

Br Jil CHL A VJ IaÿH£urj RC^^TA 
t>‘vj a viytfs/vo /6 F y vitam- 
Cvn ikû nr c c o nnivT/] Hvur 
CJlRtSrVs /VIftl VlTyl MûSS

MlH-L LV CRV !VL.

IJlVR EUj l VS 
JBjvhREAC ÇEVHL 

RAstoR i FoRSA

Sf JPOC: /* SJUI ç E Ak Û

tTJi 3CiVV I rr VV31



N? 3: ffjen Simerfte N? 4 fram för altaret

S
Wypca -OeujvA

JTEU L/'f iE/U. //FHH
C HA is TfEA JY -4.W/EA A 

KitfH K A Jf'£Ji p £ gc Y H Rost

I F'ORSZL. AfjoAiYJfPE

n. 7>ixx. SHAipr

5 DHH f FH if A TA OZZA 

i 'H. CffKfJT iUA Ji J

Hosrro onAfi/y Arjeu 

UAl)£ Af-hc. XAl. / YfA

K a HCAl AlEJ)//.iVtUA A H A Y.

HHk cvYOEaLiffEaf EoasrFen 
SHLif EA iCH HAfiZS //VSTAV 
KFKSTfHSVEAtkELS DPTZEa 
HFSPMHA FAEak AHOM HHH tl>J 
TJfEc/ Zo ZfvyvsT y. Ç JO fl FZ P 
EY SAL if VPSTHHPELSE.

J OH JLYJty. i TYEZ 3.
Ty sa c ljcaphe ivM wer n>e
AA ATT SLAU o Z TfAFF Sl W 
FuPa so// PA*r/jfT nrf 
f/THk ock sorti t ao AIA HoNOft 
SkAL ICkEfin Ç f/s
VfHHY FH FfIYHFALifYiTLyF.

■ JiLoDy THET/9
LHijWJFF Th TAlZH rCA LOS

Svenne Sten är mi)fet nötter, 
einebait t)an är af löjan Sten= 
art, oet) SBrubefoIfet fta på fmitom, 
fä at Bofftäfioerne nu nieb platé 
ftyueå, in uti; men friitg Bräb= 
bente intet.

i

saKf. lftFVFA ocyyhaskhl

PH SLiYSro HHe V P WE CK y A 
!'UjY HEF lORpEHHE.

X'kTzTn

$----------------- ------

N? 4 [5] iutb norm fibone t 
(Stjoret; Ijar ingen ffrift i Brab= 
berna

£t)enne ©ten t>ar ingen ffrift i Bråbberne, 
Ijfa font N? 1. SOiett uti f> örnen 4 Evang. 
SineBilber; fe tit: III. §: 3.

N: 1: uti gången

Hf K Vnd ek L i
t3£ 9/U'f\V£yv H/}7>Î9E 

OCH VzfLLHRDEJf- J/J J1IHS p.
/3 VSCff ECR pen 4'JVf ICCHEaDE 

/ TOflSA WiL KE H i HERR Jt cup, 
JfZrJCEiyjfPEFfH/Jfav: ff,3é.

HER LlffEfi HEUHfrZEY 
JjfLii OLOFEc UElSOHFMm 

FORjAREY EJHvfHf ich WHl LD 
H oiLKKH itiCHWW.AFJCMA 1 

H EDEH U ioL il
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N.? 2: uti gången. N? 3: uti gången

SAP. ill. TffA %AT 

JtKOljYVi HjUYO
OCH IflTET 
K VAl fO/VUT j 

VlVtf TATTi-
EfilKHlCHPLSOH 
Kek s rin Svahj po 7727t 

JtHHO-.

tienne ©ten lover til taftcm på 
SiioiTe inäggeite, Iinavom few Be= 
rättat år.

N? 4. i gången N? 5. i gången

NkfO SJr UfOT

i OHJ And EKSitH 
Kjkeh OLfstmfK
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§: 6.

3 IMacf=Stapelen7 font (tar i tt)ot job va fmvnet af måftva 23 c= 
gåvbémuven, å itt)o itpbv>gb 1727, på et annat (ätt än ttjeu förre, fam 
mav af t£>e få nämbe fovff-ftaplar; fe tit: IV: §: 1. nu meb t)bg @pe£ 
tovitlifev, fymaveft act) iSatmtfave funna ftållaé på alla fiber; f)årtga 
2"' ft: åttåcfav:

Xben Stovra, 8åttg 2 atl; diamet: nebevft 2 j- alr. t) cm vunbt 
ofmait tienne fïviften meb SDfIrtnfeftiI:

* ab * lattbem » omipotentie » IDei » et * matris » eh>s » marie * et » 

unöeetm » milltrm * mrgtnmn » fusa » eet * bec * campana » per » 

biseretum » mrum » tobattnem * CbusffJ » epnte » Haurentio » Petri * 

2lnno*£>ni* m * © » ££'33

Xben ITfinbva7 Sång 13U. al. diamt: 2 al.

vunbt omfvtng afmatt:

ÄHRA SKE GVD I HÖGDEN SOM MENISKIOM FRID OCH
FRÖGDEN

fpå oflva ftbane:
DEN SANNA CHRISTI HIOR- 

DEN
IAG SAMMANKALLA MÅ 

AT THE SIN HERDES ORDEN 
HÄR MÅTTE HÖRA FÅ. 

OCH SÄNDER VT MIN RÖST 
FÖR RIKER MED DEN 

RINGA
I HERRANS HVSE TRÖST. 

SÅ MÄRCK NV HVARIE 
STVNDER

OCH AFBED SATANS FVNDER. 
TÄNCK PÅ TIN HERRA 

GVD.

Få UGfira:
DEN ALDRAHÖGSTE GVDEN 
TIL LOF PRIS OCH ÄRA SAMPT 
HERRANS HVSE TIL ZIR OCH 
PRYDNAD ÄR DENNE KLOCKA 
AF HANDELSMANNEN I STOCK
HOLM SALIG ERICH ELIÆSON 
TIL FORSA FÖRSAMBLING 
VORDEN FÖRÄHRAT OCH BE- 
STÄLT AF HANS BRÖDER AN
DERS ELIÆSON OCH ROLAND 
ELIÆSON SAMPT SVÅGERN 
PEDER ANDERSSON DEN 22 
IVNII ANNO. 1687. DÅ VARANDE 
KYRKOHERDE HERR IOHAN 

SALTHENIVS.
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JRunbt omfring nebcin:

PS: 122. v: 3. HIERVSALEM ÄR BYGT AT THET SKAL 
VARA EN STAD THER MAN TILSAMMANKOMMA SKAL.

§: 7:

Utt tffeuua Fyrissunds etter Forffa Äifrfo, fôrwarnS tffeit få itätnba 
^årabeFiftaii, t)War uti fiituaê fuller mang gamut Bref, ©omar o cl) 
DingS Protocoller; men ftere, ont tlfe Bcitre tfafwa Warit regiftrerad, 
octf fått tigga Duttagen; etc. Sntet något Befifnerligit ttjer af fait t)âr 
införaS, mera märfwärbigt ätt tlfet gamla Lante--Sigilet, font tit ftor= 
Ielen oct) ffriften är ntmârcît uti L gt: Glyfisvall: Tit: VII. N. I: ont 
Signeten tfär i Sattbet; tjmareft namnet SYNBHEBHJi 2 gånger 
ffrifweê.

9tf et gamult pergam: JBref Ifar matt fått igen 11)eu ffriften, beef 
utan bag oil) åratal; tffct oct) uti L St: Glyf: är infort, at uti tlfeuna 
Forffa lSocftt Ifar Bobt en SRan meb ttfenna metituln:

Matthias (Brefwe til iSacL 
Sril;erre tit Sinflo,
Kibtmre til fjiållfåter,

Gagman i Sanbet, 
ffougbe t äpärabet,
Prwfter t Kyrfatt 
iîàonbe t 23y.

Dlfenne Matthias tät Btfgga 0ten()ufet åt fig, font ätt ftår itågor= 
lnttba Betfåtlit qwar i JpräftagårbenS t)ont til Storboften, af SERattgårbett, 
ftrar föber ont hftfatt, ågaitbeS albraneberft ett ftor £)walfbatt fällare; 
ttfer ofwaityå ena JBob, oct; Bfwerft en ©al, få ftor font Blfgniugen är 
i fifrfaut.

^an war oct; tffeii font förärabe Jpräftegårbanom ttfe ägor af åler 
odf @ng font tigga å Baba fiber ont SifriS ån wib Iifrfan.

(Sfterfomanboni til unberrättelfe lättber oct; ttfetta, at
1: JBifit iSåcB är Belägen öfter ut ifrån Forffa fifrlo, af fauta 

Socfn icfe långt ifrån fifrfatt; F SI: Glyfisv: Cap: V: N: 19.
2. SinfIo är en Blf i Tuna Soefii ; fe L SI: Glyfisv: Cap: III. 

N. 27.
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3. ^iallfater nämiteS nu mâft ^allfater, en bp belägen mit ernel= 
Ian Tuna od) Hög ©ocfttS Âprfor; l)toar ont tan IdfaS I: §1: Glyfts- 
Vall: Cap: III. N. 28.

f|)å året 1730, dro fëljanbe förbätringar gtorbe til Âprfatts prpb= 
nab od) görfamlingeitS fromma; nanti.

1. Stpa fenfter Opiungar upfyuggne på Storre tudggen, 2: ft.
2. sJlrebtEeftoIeu flpttab ifrå fôbra todggene, til tf)eu Storra, od) 

ftdlter emellan tl)e 2^ nvta fenftren; toarattbeS tt)er upgången nu font 
for geitom eu 33ânf.

3. SafIan meb Contrefaite arbetet, font för fittanbeS loar på 
Storra todggene; fe §: 3 [o: 4]; dr nu fatter på todggene öftrer qioiufoIfS 
ÿdd)tareit.

4. Ilti tt)et öftra eller gamlare toapulpifet; fe §: 2, Ijtuareft en 
fjoper gamla träbeläten etc. tooro infamlab; dro tttt uprdttabe SSdnfar 
för Sftanfolfett.

5. Sf)ett gamla Sllålttingett Ertttg todggarne; od) tit en ftor SDel 
förargetige; i fpnerljet ut toib bören, od) todftra toapnljufet; btef od) 
itu meb fpoitait färgo öfioerftrufeit; men intet tfyeit unber l)toaIfioet 
od) tatet.

1739. i ftället för gl. sJlltartaflan, förfärbigabeS ruitbt om fenftret 
på öftra gaftoelen, et Söftoärtf', af SJtf Blom ifrå Gefle, od) Cont: faite= 
målning af Lenæfto i ©öberljantit; fulborbab 1741, in Aug:

1742: giorbeS ttpa SIIauS= od) £noittfolfS=33änfar od) ©örar fl)et 
til, font tilförenbe ittga toarit.

1745. ©atteS in på öftra gaftoelen, toacfra od) proport: Contre- 
faiter af alla Äonungar ifrå Reform: tibeu Ä. Guft: Erikffon, tit 
närtoarattbe tib.

§: 8.

ÄprfofyerbeutaS nantit uti ftorfja i&ocftt dro följanbe futtbett, efter 
roibfatt åratal:
1374. ^). Oluf i gorfntm, font tå ffref et bref til Slrdjieb: uti Upfala 

Birger; JpanS ©ott loar Martinus Olavi en CSaniE t Upfala, 
font tf)er i ©omfprfon begrofS 1433.

1490 Jp. Feder ffref unber et bref, jämte 6 ft: flere sJlrdfter E)dr i 
Sanbet. åpattS botter Chriftina loar Mag: Martini Ol. Geval: 
Intftru od) SlrdntBiff: Mag: 01. Martini Sllober. fe §: 10.

1522. öp. Laurentius Fetri; out fatt töar tbeit förreS ©on fatt man 
intet toift berätta.

1593. Jp. Andreas Magni uttberffref Cone: Upf:
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1602: <£). Chriftiernus Andrere, ftamfaber åt Forffelierna font af 
trennet Sorfia ©oeftt namnet åga. .pan ågbe 5: @oner, Anders, 
Eric, Sverdkil, Johan cd) Olof; faint ena botter Chriftina. 
Eric warbt Ä. Guft: Adolphs brabant. Sverdkil Paftor i 
Viftngsö. Olof Reet: Sch: i Götheborg. /; Sam: Forffel 
•pärabslpöfb. i Geftrild. ifrån 1680 til 1709.:/

sienna Chriftina bief Ijuftru åt Mag: Nils Bozæus, Ijwil= 
fen war fbbber f)år i ©offnen, uti ©alen o cl) Boz=gårbett; 
fomattbes förft til Con=Rect: i Gefle Schola, odj febermera eu 
P. od) P. i Dtorbingråb; en faber for waefra barn.

>Pr Chrilt: Andreæ Forfelius affomnabe år 1620.
1623. Jp. Matthias F. Bufcherus, Âi)rfof)erbenS ©ou ifrån Dfogftab 

©oefn; ©tamfaber för Bufcha=Familien; öp a it bief böb 1636; 
lemuaubeê 3" ©öner efter fig, nanti, a. Fetrus, Upf: Stud: 1626. 
font bief V. D. Commin: b)dr i gorfja, od) Mag: Erici Nicol: 
Geftrinii DJiåg i Siusbaï, àganbeë meb fitta I)uftru Elifabeta 
Geftrinia några barn, iblanb IjwiIfa war Matthias Bufch.
b. Sven Bufch, V. D. Commin: i Solbitdê
c. Cari:

1638, bief ,p. Ifaac Erichson Broms fyrfoljerbe, barufôbber i Elgered 
af Särgftö ©oeftt, af bonbafolf. ePtatt war tilförenbe tt>en förfte 
Pædagogus i Söderhamn od) febatt V. D. Comminifter t)âr i 
Sorfja, od) bief l)år böb på året 1647; Semitanbeê efter fig lining 
barn, iblanb IjwtIfa böra ttanutaê Petrus Ifaaci Bröms, font 
bief Paftor i Vändel. Carl Broms, Sorgmâftare i Gefle ©tab, 
od) Eric GtouoSefahtingématt i -pelêungalaub.

1649; antog Mag: Laurentius Gevalius tlietta Paftoratet font til= 
föreube war Äprfoljerbe i Rogftad görfaml. fe Cap: VIII. §: 8. 
Itwareft l)an§ förra fgtftru bief böb; taganbeë febermera ©al. 
Ifaac Broms (ättfo Bothnia til DJiafa, od) fålebeS font l)jt til 
Sorpa ©od'it; Slef böb 1665. Sblaub fané barn war Johan
nes, font fallabe fig Salthenius, t)wilfen febermera od) l)är blef 
JJaftor.

1666. <p. Johannes Andrere Vallenius, ött)rfof)erbeit3 And: Val- 
lenii ©on i Serilla ©oeftt; Difput: i Upfala 1644: de Syllo- 
gilnto. SIef förft V. D. Comm: i Boldnäs; od) emebatt l)att 
war itäftförenämbe Mag: Laurentii Gevalii DJtåg, font fiait od) 
t)it efter ©wärfabren til Paftoratet, od) blef böb 1669. egtattê 
©ou war Mag: Johannes Vallenius, font blef Paftor uti

Glysisvallur II. i n



258 [6. Forssa.]

t

Hud:vall; fe Cap: I. §: 5. fa. Lars Wallen: JQ. Nils Wal- 
• lenius etc. etc. X: ft: 23[ant] CSna botter Chriftina, SRober för 

Backmänerne clî Backmarckerne; ,p. Äprfofy: Eric Back
mans l)u[tru t DftoanaEer Socltn ; fe Cap: VIIL §: 7; förutan 
8: ft: flera SBartt; fe mitt Geneal: Vallen: Tab: XIX.

1671 Lief ,p. Nils Ericsson Bång t)är åtprfofyerbe; fyabe fin fyärfomft 
af Bdng=Familien tfrå Nåbo [o: Norbo] ©odtt; fyattS 23rober 
loar Doct: Pet: Bång, 23iffop t Viborg; Sfyettne Nils loar 
ttlförettbe Collega Scholæ i Hudicksvall; 1659. ocfy feber= 
tn[er]a V. D. Commin: i bemalte ©tab 1668['?] ; fyloilfenê 4: 
©otter, Eric, Lars, Olaus ocfy Petrus, ligga Begraftte uttber etta 
fyåll i gt. Hudicksvalls gl. Äprfogårb; fe Cap: L gl. ©t: §: 5: 
Nr! 1; ocfy fift P. t Sorfja; BIef böb år 1676; pané fyuftru Brita 
Knoge Blef böb i H:vall 1670.

1679 font til tfyetta Paftorat p. Johannes Laur: Salthenius, fom 
loar Mag: Laun Gevalii ©ott fyär t Sorffa, bod' föbber uttber 
tfyett tibeu fyattö Saber loar Äorfofyerbe i Rogftad ; 1634. ti) 
Eallabe ftg tfyenne ©ottett Salthenius af bptt Syltad ek Syl- 
ftad af famttta Sodn ; fe L SB Glyfisvall: Cap: [VII: N:o 18.] 

a it blef fPräft 1657 inebatt fabern lefbe, ocfy V. D. Commi- 
nifter fycir totb Sr't'fD od) pög; ocfy fift Paftor, 1679. font böbbe 
1690; IemnanbeS ntåttg Barn efter fig, t fpnerfyet bettrar; men 
atlenaft etta fyär anföreS ttätnl. Chriftina Salthenia, font bief 
p. Elise Vixners fyuftru, qtoarBltfioanbeS totb lägeufyetena.

1692, Elias Johann: Vixner, barnföbber af SBonba förälbrar fyär t 
©odnett, od) föber Vigeftad bt), mt)Eet ttatnnfutttg af Roland 
Eliæfons ocfy Er. Eliaefons upförbe toanbel t ©todfyolm; Sfyenne 
Elias Vixner Upf. St: 1681. difput: t Upfala 1686 de Ami- 
citia Academica. 1691: sPraft ocfy framlebtte Äprfofy: p. Joh: 
Salthenii 9Råg, antagaubeé Pastoratet efter fyottom; äger 1: ©ott 
ocfy 2 böttrar font leftoa, men många fom äro affomttabe i Efye= 
ra§ uitga bagar. ,pan bief på året 1733 albeleS 23littber, od) 
affomttabe 1736.

1737: Mag: Nicolaus Bengtffon Vetter Cten, barnföbber t DtobeSlagen 
Difp: i Upf: 1717. de Poefi Scaldorum. pro Gradu, 1718. de 
Argument[atione] Enthymew[atica] blef Magift: 17 .. Lector 
totb Gefle Gymnaf: 17 .. fy to ar ifrån fyatt font til tfyetta Pafto- 
rat. 1737, på fåbaut tofs, font mäft brufeligit toara månbe. 
NB. ,pan toar tfyett förfte fyär t Sanbet, fom tioärt emot Dlrcfyie= 
biff: Doct: L: Stigzelii förorbning på ff)reftamöt: Upf: 1671.
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d= 21: Sept: §: 7. dfioett lodi på fPreft: od) Hllinogeng ûftoerenê= 
foinntelfe 1691 1739. pdbörbabe fina Socfitemait at giftua
ttonbe t'alfroav od) grtfar. NB: Uti tienne àtprfoferbens tjb, 
bief tfen i alla todrlbetteê åren eftertdnfel. od) matra feben, at 
eu float fabe fit loifa Sågerftålle pd ,ftprfogdrben, aflagb; od) 
Ijfeit IabeP font tfe fontmo, i rab at begrafloaP.

§: 9:
Annexait til Forffa Hliobetfprfo dr Hög gocfn uti Hiorboft be= 

lägen, 3/4 nijl, jfprforna emellan ; fioareft ccf nu Capelan dr boenbeê, 
ait febait Ip. P. Höglund tjtfom; men tilföreube bobbe od) V. D. 
Comminifb uti Forffa.

§: 10.

SorteefuiNg på några JpeberP Hlidit, fouine ifrd tfeitna gocfn. 
Matthias (Bvefroe til SBdcf, p. p. fe §: 7. oui fononi l)ar niait 

iugen toif unberrdttelfe, uti et font annat.
K>- Fäder, font bief l)år Äptfoferbe, 1490; fe §: 8; Ijau ntioib= 

gäbe Famih gaufïa miba od) förnäm; Sdian far allenaft af ena fanP 
botter Chriftina tbetta fôljanbe igenfunnit, at t)on fief til Hlian Mag: 
Martinus Olai Geftricius el. Gevalius; Scheffferus] in Svfecia] 
Litferata] itdmner l)ononi Helfingus; fôrft Rect: Schol; i Gefle; 
febon P. od) P. ttjerftdbeë ; od) SBiffop i Linkiöping 1571. men etneban 
l)ait ft ob Liturgien emot, i Ä. Joh: tjb, bief fan affatter; ©od) feber= 
mera af åt. Carl IX. förorbitab P. od) P. i Nyköping, tljer l)ait af= 
fomitabe, mpcfet berömber.

Sblaitb tferag SBartt mar od) gotten föbb 1557, nanti.
Mag: Olaus Martini, Mag: 1588 i Roftoch; loib Ijemfomften 
Rect: Schol: i Nyköping, i 10 dr; febatt åtprfof: tferftäbeP i 
7, dr; od) fift efter allag fallelfe Hlrcfibiffop i Upfala pd 7. dr, 
floate11 fatt affomttabe 1609; 52, dra gantai, öpaitP Epitaphium 
i <£>ög Cforet af Upf: ©ontfptfo, fdg iag för att gtabett od) 
fprfatt afbrdttbeg, nog fioärt at i faft läfat; SOiett ffet är netto 
aftagit od) ätt at fe, uti Peringfchölds Monura: Uller: 2: ©el: 
fol. 179. SBarnen font fatt dgbe meb llagnil Håkans ©otter, 
nämner D. Spegel i åtfprfo] åpfiftorieué] 2: ©el, Cap: 7 p: 160. 
allenaft 3: ft. Hliett för luifjo 6: ft: 2: goiter od) 4: bettrar, font 
iag igenfunnit uti D. Mart: Brunners Mff itänil.

1. Håkan; ont foitont far [jag] intet mera funnit än bara 
namnet.
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2. Martinus !atlabe fig Nycopenfis; Mathef: Prof: i Upf: 
1628 ref) böb 1657.

3. Chriftina gift förre gångett meb Mag: Elias Roland, af 
Rolandfka Famil: foui f)är efter nantîtes, odf fettare gåttgeit 
meb Mag: Samuel Anderff. Bothnienf: Prof. t Upfala 
Gr: L: 1608, böb 1618.

4. Elifabeta gift nteb Mag: Mart: Geftrinius, Ät)tfof): Mag: 
Er: Geft: lSott i Idusdal; fe Cap: XVIII. §: 7. föbb 1594. 
Prof. i Upf: 1621. böb 1648, ågattbe, å tlfe 27 åren ti)e 
lefbe tilfamait, 8: ©ötter od) 1: botter; fe min Stttqr?. Tab: 
VI. Claff: IL

5. Catharina, gift meb Mag: Nils Mollerus.
6. Anna gift meb Mag: Simon Nauclerus P. P. i Enköping.

Äprfolf: Chriftiern Anderff: Forfdii 23am, font flat npmärte
meban fabern mar Äprfofierbe, ifrån 1602, til 1620, åro tilförenbe 
itäntbe i §: 8. men font ittgett font at Ifär i lanbet at bo, är omift at 
mera berätta än tt)et förra; t: Ericus Chri ft. For fel: Stud: 1625. 
Ä. Gustaf Adolphs Drabant. ;/ bod läggeé t^etta til, at f)an§ ©otta= 
©on Samuel Forfeit mar .fpätabél)öfbinge i ©eftrifelanb, ifrån 1680 
til fin böb 1709. Ipmab bottren Chriftina Forfeit angår, Ifuftru åt 
Mag: Nils Olofss. Bozœus, utmibgabeê Familien tlfer af, at fifeit ftär 
intet at utföraé, få mäl i Ångermanland, Ifmateft tienne i Forffa ed) 
SDaIen föbbe Nils Bozæus I: f. 1590. Stud: Upf: 1608. :/ Mag: i 
Spffl. P. od) P. i Nordingråd 1625. font t åpelfiitgelaub i fpnerlfet 
i Forffa od) Hög © o dit ar, Ifmareft bonbabparne är fulle af Boze 
©lädfteit; lpär i Hudicksvall är itu tfien mäft utgången, font ittfont 
nteb Siåbmait Pähr Päderffon Boze, emeban l)att§ ©ou Pähr Boze, 
Upf: Student, bog Dgifter; ©ottern Anna Boze, fid ff). Mårten 
Strandberg tit SOiait, 1686, od) meb fjoitont 8: ft: 23ant för än fiait 
bog fprfofierbe i Ferla 1709, febait liait tilförenbe ifrån 1688 marit 
V. D. Commin: t Norala ocl) Trönö; Ifmareft tlfefsa SBartt införas fe 
Cap: XV. b. §: 8. ©otteit Sverdlcil Chrift:®on Forfelius Stud: 
1624. od) PafL i Vifingsö.

Ätyrfolf: fp. Mag. Laurent: Gevalii 23ant, font fôbbeê meban Ifau 
Paftor mar i Rogftad, meb filta förra Iiuftru ; Anna Olofs dotter, 
böb 1648; för ätt Ifatt blef f)är Äprfofierbe, 1649, od) böb 1665; fe §: 8. 
od) Cap: VIII. §: 9. fpansj 23ant iuföreé Ifär allenaft 2: ft:

1. © o ttren Catharina Lars ©otter Gevalia, föbb 1639. Ifabe 
til lifta SOiatt Ip. Johan Anderffon Vallenius, V. D. Commin: uti
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Boldnäs, til tfyeê fyait !ont öfter ©roärfabent Ijjt til Paftoratet, 1666, 
oct) bog 1670, àganbe tilfaman 10: ft: Saut, Anna, Lars, Sara, An
ders, Johannes, Olof, Nils, Catharina, Botila oefy Erich; Ijnnlfa 
beffriftuaS i Ferla ©ocfytt, eniebatt ©tantfabern tt>craê Âqrfofy: tç>. An
ders Johanffon Vallenius, mai tljcr fôbber oct) boenbe; je Cap: XIX: 
§: uct) 12. 2:*ü SWan .p. Nils Bång. 31i SWan .p. And: Netze-
lius. je Grubba Famil: Salthenian: oefy Walleniorum.

2. Johannes Laurentii, Gevalius, föbb 1634. blatte tilnamnet 
for tfye mer ait många aitbras ff'ull af ti;Itft nantit, ntt Salthenius, af 
en bt) t Rogftad ©ocftt. .paît bief fyår fqrfofyerbe 1678; gift 1661 
meb ÄqrfofyerbenS ,p. Wilhelm Grubbs botter i Norbo ©ocftt Mag
dalena Grubb, ctganbe tilfaman, för ein Ijan bog 1690, oct) Ijon 
1731, 8: ]t: Sara, men ©ötterite Lars i orbttiitgen then 41, od) Jo
hannes lfyett SiJl böbbe Dgifte i frctmanbe Ianb ; Sara Salthenia tfyen 
6:1 år ait Dgifter ; bocfy tfyefja följattbe ntmibgabe Familien, nanti.

1: Anna Salthenia, föbb 1662, gift 1684, meb PattbS ©frifioa= 
rett Zacharias Varg; af Varga Famil: fe mill SIttqo: Tab: 
XX. Cl. VII.

2. Chriftina, föbb 1666, gift meb .p. Äqrfofyerbett i Forfa, 1693, 
ngaltbe ntäitg barn meb fyottom, nanti. M. Elias Vixner; men 
alla böba i ungbomett, förutan 21. böttr: oefy 1: ©ott.

3. Catharina, föbb 1669, gift meb V. D. Comm: i Forfa oefy 
Hög, J). Pähr Höglund åganbeS barn tilfaman för ätt fyan 
bog 1629 [o: 1729] oefy fyott 1733.

5. Magdalena, föbb 1677. gift meb Leutnanten Oxel, agattbe 
tilfaman barn

6. Sara
7. Helena, 1681. gift meb .pattbelsm: i Httdtvall Pähr Jonffon 

Hög, fe Cap: VII. §: 11. oefy mitt Sltturq: Tab: VII. Cl: I. 
N: VI

7. [o: 8.] Johannes
•pans Srober Olof Laurentii Salthenius, fe Sched. [Schedula 

saknas] NB. NB. fe Grubb: Fam :
Elias Rolandlfon, Sottbe fyår i ©oefynett, utfpribbe miba ©låcfy= 

tett gettont fina många Sant, .peberS SWått i ©tocffyotm, nanti.
a. Roland Eliæfon, b. Erich Elicefon, p. p. .pär t Ianbet ge= 

nom Johan Eliæfon, fytoilfett ågbe
1. Elias Johanff: Wixner, Äqrfofyerbe fyår t ©oefttett, ifrån 

1692, til 1736; fe § 8; oefy fyår ttåft fratitanföre meb namnet 
Chriftina Salthenia; af många Sartt Ieftua
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a. Jirigiia Vixner gift mcb BJiënfterffrifie: Peter Fortbohm 
1729.

b. Chriftina Vixner, gift 1735, meb Underoff: Vilhelm 
Camell.

c. Elias Vixner, Upf: Stud: 17.. men lemitabe SBofeu @ift 
1748 meb Chrift: P. ®r.

2. Carl Johanffon Vixner ett groffBanbtare i Borjeit, men mib 
flutet etpcflig i Gefle.

3. Erich SBenbe på gnberêljemctnet Vigftad, bëb i SfJ eft: 1710.
4. Brita Vixner, .panbclëiuaitenê Hammals lpuft: i Sundsvfall]
Elias Forsberg, SBmtbe i Svegftab1 itära flädjt meb fëvitdmba 

Rolands od; Vixners Familia, fpribbe ut ätten af ,pebevöSBiätt Forf- 
bergar i Stockholm, cd) flereftdbeê.

SBefat. Erich Tolften, gift meb SBmtba bettrena i Atangfta Ingerid 
Klangberg 1697, Bebbe ed) Bpgbe fgciv, macfert, àgattbeë 3"e SBant 
Erich, Anna üd) Peter; iitfëteë tit Bergfiö ©edit tf)er ftamfaberfn] 
Bebbe; fe Cap: XIII. §: 11.

1: Erich Tollften1 fëbb 1698; Student i Upf: Aufcult: i Stecf= 
Beim; teg fig uiditgaBaitba före; emfiber meb Sjm=SBruf Bema 
i ©ecftt; gift meb SBeubabettvena Sara Räbers better, åganbe 
Barit meb Benna för ätt Bfttt beg 1734.

2. Anna Tolftcn1 fëbb 1704; gift 1721, meb ap. SBevgSBidftaven 
Pet: Castorin i Hud:vall, dgattbe meb Bonom E ©un ect> 1: 
better, fem leftea du, men SBiebevn beg, i Barnfång, jämte ena 
bëbfëbba better, 1728.

3. Beter Tolften fëbb 1701, teg fig inàngaBaitba före, i fpnerBet 
meb BJialmftvef ed; sJJdvIefiffevie; beg egiftev, 1727.

Mag: Anders. Bäclcner, SBenbetté 01. Anderff: ©en i SBdcf ; 
BIef Up: St: 1711. Mag: i Upf: 1721, famrna åv SfJveft; Collega 
Scholæ i Gefle 1725, gift fanttna år meb AprteB- better i Enånger 
•p. Mich: Jerfs, fentaitbe fåtebeö efter ©tedrfabevu tit Paftoratet 
1726; SBavtt dre mang; men alla af frepfens BrdcfIigBeter ptdgabe.

•p. Anders Forslöf, ©elbate ©ett; Upf. Stud: 1738, sJJveft ed) 
febatt V. D. Comm: i Hillö, 1742, gift meb Capell: bett: tl)er ftdbeé, 
Catharina Rivelia; fe Varga Famil.

.p. Anders Forflund1 SBettba ©ett i Sxegftab, ed) fëvendmbe 
Mag: And: Bäckners ©pfter ©en, fëbb 17.. Upf: Stud: 1735, 
SfJreft Bl'S sJJiebev SBvebevtt i Enånger 1743; febatt Adjunct: Paftoris 
i Söderhamn, 1747.
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£)' Anders Fording, Mag: Bäckners Dlror Sen, -Bottba Bant 
i Romftad, föbb 17.. Upf: Stud: 1737. fPreft i Fittia Socfn 1744.

<p. Erich Forfman, DlonbenS E. 0. Sott t Vålftad, föbb 17 .. 
Upf: Stud: 1739. fflreft 1744 f)0ö Äprfofqetbett i Forffa Jp. Mag: 
N. Vetterften

Erich Biörlcrot, Dlonb 01. Gtrff: lSou i Biörkmor, föbb 1718, 
Upf: Stud: 1739; V. D. Comm: i Hud:vall J). And: Sundvalls 
f)iäfpefPreft 1747.

Tllfats af -peberSfPerfonet Ionnta tfva Forffa
Fäder ErichlTon Bergqvift, Dlonba=Son, Bobbe på fin Stoar= 

faberS garb t Berglock, febatt Ija it i Stockholm lârt Contrefaite 
fonften, ocf) toarit eit tjb Boettbe i Fahlun ; ågbe meb fitta fauftru Marga
reta Guliks ©otter, föbb t Hudicksvall, 7: ft: Dlant, nanti.

1. <p. Gulicius Bergqvift, på fiftone fprfotierbe i Bergfiö; fe 
Cap: [XIII]

2. Erich Bergqvist, DtpttDMftarc totb Öftgiöta Cavallerie.
3. fp. Mårten Bergqvist, fprfofjerbe på Ekerön
4. Margareta Bergqvist, [gift] ttteb SagDltaftaren ...
5. Jonas Bergqvist, SettSDDian t Alfta.
6. f). Petrus Bergqvist, V. D. Cotnmin: t Järlsö,
7. Brigita Bergqvist, gift meb Capelan Morin på Sioartfiö= 

lanbet.
NB. £)m alla förenämba sPerfonet år utförl. Berättat nti min 

Dittaq: DliBattg: 17: S-Iotf: Bergqvida Slädften.

Andreas Andrere ForTenTis. Stud: Upf: 1626. fpräft=... fift 
Paftor i Bro Sodjn nti Roflagen odj tt>er böber

Ericas ITaaci Broms, St: Upf: 1653, if)reft od) Capellan Ijdr 
i Sodjnen, tog fig maefert frant, tp Iqan Begaf ftg tfrå Sacellanien til 
Ipof=sPrebifant fqoê Jp. Bielkenftierna i Stockholm; ff)er ifrån Capel- 
lan i DiibbatfyoImen 1668; tfyer nnft Paftor 1670 i Tenftad Sodttt ; 
febermera i Vandel 1688, Iqinarcft Iqatt bog 1699; Ientnanbe efter tnåitg 
od) Iteberlig Barn; v. g.

1. Mag: Nils Broms, Jtptfof)erbe i Spånga.
2. Mag: Ifaac Broms font font efter fin faber til Paftor:
3. Carl Broms, Med: Doct: od) Profeff: i Åbo.
4. Andreas SPugbe i Tegelsmora; od) ffere 2 Söner.
Olaus Vede, Dlonba Son i Weda; Upf. Stud: 1685, fjlreft
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1692 öd) Capellan i Tenftacl 1693, når Ijan fog förre Capel: Gtirfon 
til t)uftru, odj lefbe tt)er til fin böb.

* *
*

(Svifft ilångb, Opprättabt d. 29 Junij 1733 [af annan hand; in
delad i 11 kolumner som genom tvärlinier delats i hvardera 22 
rutor. Någon antydan om väderstrecken eller om kyrkans läge 
finnes ej. Följande grafplatser äro inskrifna:]

[Kolumnen N:0 1] 4. Utarfii.'. 5. UJtirfe, Per (Srjon. 6. SfiMrfftal 
SPer (Srjon. 7. öpebftab, Olof Hartman. 9. ©unnanberf, Soit Sonjon. 
11. Srogftab, (Srict) sPerjon. 14. Sßeba, Son Otjljott. 15. opaguåS, 
URicfet Sarfon. 16. SBarfan, SarS Sarjon. 19. Opilftab, Son CSrjon 

[Kolumnen N:0 2] 4. Srogftab, Per (Srjon. 6. SfBicfftab, Otof 
ÜInberjon. 7. Srogfta, (Srict) (Srjon. 8. Srogftab, Slnb: Nordberg. 
9. Snnb, påf)t Soljanjon. 10. SBergtårf, Slnb; Bergman. 11. ©åcf, 
(Srict) Ot)Ijon. 12. Ölfuttb, UtiIS Ulnberjou. 14. ©mebjgårbett, (Sricl) 
(Srjon. 15. URatitåS, OIof Otjljon. 16. opoga, per Sarj: 19. Utor= 
t)oga, 5tnb: ©mebjbärg [?]

[Kolumnen N:0 3] 4. Älångftab, t)uft. Äariit. 6. ©umtanbecf, 
SInbl Sonjon. 8. Srogftab, Son Utiljon. 9. Sofjätter, ©taffait Opanjon. 
11. SBpberg, Son apan jon. 12. 23äcf, UtiIb (Srjon. 14. grågftab, Opanb 
URårtjon. 15. Compta, Son Soljanjon. 16. Dfioerbp, SarS Sarjon- 
19. ©tafåfer, UtiIS Uluber.

[Kolumnen N:0 4] 3. Opebftab, Son Ulnberjou. 4. Ultiefeb, OpanS 
UluberSj: 7. Soinpta, (SricB OfiIjon. 9. Orogftab, Son Otjtjon. 11. 
-jpebftab, UlnberS Sarjon. 12. 23aef, OIof (Srjon. 16. Éfre, Olof Otiljon.

[Kolumnen N:0 5] 2. UtitåS, UlnberS Sonjoit. 3. Opilftab, Per 
©îoenjon. 4. Snub, Ulnb Sarjon. 5. UtanjTab, Per UJiirfeIjon. 11. Snm= 
nåS, UTap Oomjoit. 16. Utfre, per URattj.

[Kolumnen N:0 6] 1. Utäjet, UtilS (Srjon. 2. 23 i öret nior, OIof
(Srjon. 4. ©meSgårbeit, OpanS Ot)tf: 7. Utäjet, SoIjan Soljanjon. 9. 
Oöfjätter, UtiIS perjon. 15. Utanftab, SoIjau Perjon. 16. ©ört) o ga, 
(Sriet) Ofyljoit.

[Kolumnen N:0 7] 4. SBigftab [?] Opr fprcfiotjerb Wixner. 6.
23iörrfmor, OIof Ofjljott. 7. ©teuBo, SonS Otjon. 16. Opillftab, Ulub: 
Dljljou.

[Kolumnen N.0 8] 3. ©farmpra, ©men perjon. 4. ©farmpra, 
Olof (Srjjon. 5. Utanftab, per Dtrffou. 8. granö, CSrief (Srjon. 9. 
graue, per Utiljon. 10. Töfjätter, SonSf?] U3erg.
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[Bromans stil:] S>eban Mag: Nils Vetterften font tit tljetta Pafto- 
rat, änbrabeé tt)et uBrgamla od) prjstuärba fattet at åga loifja gvaf= 
Italien, utan Iftuar om [ann] ffulte tf)e böbe i jorben täggaé, ^ötfaml. 
tit förargelfe.

Hog=Socfne Äptfta

Sång 43 :i i. al. 
breb 14 \ al. 
,pög 24. aft

öfter.

§: 1.

,pufet tit ©ubstiäuftené förrättanbe uti Hög Socfn ; font fyar fit 
namn af tlfe ftora upfaftabe Sorb=I)ögar, Sattebaefar od) Slttefutlar, fjmilfe 
finna» tf)er i Socfneit, t ft)tterf)et in mib 6l)n 'KintgogarPen, [»oareft 
$t)tfi§ fnngarne uti t^etta Sundhede bobt; fe L Stocf: tit: II. od) 
Cap: VI: Hög Socfn; N: 1. — tf)et är förft upbpgt ftra.r mäftan om 
tt)ef)a föreitämba Sorbpgar, på eu fiât marcf, af en font t>eet Tatte, 
t)ioitfen bobbe i bitit Ålåk; fåfom en fägueffrift cmföreé; eller efter en 
annan, i Tattestad, font tut fatlaê Tâftad; fe I: fl: Cap: VI. N? 12. 
od) ba»§ 3lî Söner, Blacke, Frode od) Vätte; febatt tljen fprfobpg= 
nab, font tbe labe, oet) än i bag fan fittnaö grttnb od) tecfit tf)är til, 
loib Väftan=åfer, ide luelat tpd’aê od) fortgå.

SRen på fnuab tjb t^etta l)ar ffebt, tfjet är nog omift at berätta, 
ef)urtuuäl någre anmärfttingar äro fmtbne font mete utioifa långt til= 
bafa, uti tf)et 3 Seculo, efter GxBrifti föbetfe; fe tit: L §: 2. SReu t^et 
är ofelbart, at fp rf an; äfioett font t()e flera l)är i Sanbet; f)ar »a rit på= 
öfab e!r titbpgb, 2gånger ; tt)en fifta ffebbe år 1703, tå f)oit til öftern 
mpcfet utioibgabeé; fnoareft titförenbe Saferftiget; fåfom än någorftäbeé 
Behållit är; ftå ntåube, af fteu nturab. Str od) fpftlna för ena gplfis* 
etr SRober=fprfa Bär t SunbBebe, eller 3*A beleit af Jpätéungalanb; fBer=

CAP. VII.
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före finna ê ätt 2at runbe ftenar, font [tor qioinuo=bröft, meb inbugqett 
forfjritttiug, fittianba fäfta t muren, entrera på bägge fiber om börena 
uti >oapnl)nfet. SDiatt bar tt>et od) af måttg pergaments brefmer, ffref= 
weit på årett 1324. 1425. 1515. etc. at tl)enna Äprfa är imoigber tit 
Apoft? Johannis; Petri; Pauli; äfioen Sungfrn Mariæ; fom niäft loar 
meb; fe tit: II: §: 1. memb: II til S. Erici, S. Laurentii, S. Olavi 
od) tit alla Apoftlars äreminne; ^noilfen l^prFotuåjia; fe tit: VIII. 
§: 3. flutle fjraö på S. Urbani bag; efter Upfala 5(rd)ieb: Olavi för= 
orbiting 1324 d. XV: Cal: Apr: fom tilförettbe I>åUa8 måube på bagett 
näft föregåenbe, fom är d. 24 Maji.

Sljenne h) t fa; fom rebatt 1374 ttäntneS Högs Capell, uti Slrdjieb: 
Birgeri pergam: bref, VI d: pafchal: ^ar nu, fom mereitbelö anbra 
fprfor, xvapn-- el: HtoFn=Igufet på föbra wäggeua åt mäftra fibotte; iit 
uti Inoitfet på bägge fiber om börena tit fprfait 2St runbe ftenar fatte 
[äro], fåfont qminobröft; Ijntar ont titförenbe berättat är; tit: I: §: 1. 
Saferftiqet på Sftorre tu äg gette fram i (floret, ect) ft)et af trä ttpbpgt, 
1703, när tbet förra, Öfter ut, bfef nebertagit, od) fteitarne, äfioen fom 
bele öftra gaftoelett, od) t>ela IgieaIfieet i fprfait, fanit toäftre reftet, 
bleftoo brufabe til ttpa ffötniitgené uputurttittg; tå i ftället trä= od) 
plamf=toärcfe tilfatteé; ^enfteropningarne nipcfet utioibgabe, font itu 
4: ft: äro, på föbra fibotte; Igieareft tilföreitbe allenaft 2s: leere ; 1: ft: 
på öftra gaftoelett; od) 1: ft: iit uti ©aferftiget.

Su uti Ijelct Ä priait fptteS mt mera ittgett gamnutl Söiålitittg, i fptt= 
nerlget febatt utieibganbet ffebbe år 1703, tå gamla ©tenljioalfioet togë 
tteber, oetg i ftället Ijiealfbogar af bräber giorbes, faint beH fprfait utan 
od) ittatt biojtlimabeå.

Slltaretaftan beftår af 32Î fmå bilber, gement utarbet[ab]e, gubbe= 
life; målabe; faint å bägge fiber ftåenbe 3" betäten nttttbre. giere 
anbra beläten, äfioen et ftort Chrifti crucifix; fåfont ocb Ogor=SFran= 
Feh bleftoo jämtoäl år 1703 bort=lagba; od) PrebtFeftolen, af trä, meb 
tbe 4 Evang:? bilber; Slftålaber 1730; font förr fatt fäftab loib föbra 
toäggette, förbeé ocb tit tlgeit norra; od) tlgeit tfgär toarattbe Sä cl) ta rett 
uttagen; SDocf nu 1730 äro piramider upfatta; men 2äd)tare ingen, 
eller ttågra bilber Iring luäggerna qtoare äro, enbaft in på gaftoelett fom
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tilförenbe IjtodI månge funno?, för dit t£)eit florn förbättringen ffebbe, 
enbnft meb Sodtten? omfoftnab, 1703.

§: 4.
Diu för tibeit finna? inge Sjf= el. @raf=Stenar in uti tIjenna Högs 

fyrfo; Dlteu ut på Å'prfo=gårbett några Stupov; fe Tit: III. §: 3.

§: 5.
DIr 1703 ndr tfen förr ttäntbe ftora förbättringen ffebbe, bief fuiteit 

uti untreu i Dftre gafioelett, ndr tt)en nebertog?, up emot ludggebanbet, 
en 7x1111(16» 3 \ al. Sång; f al. tiocf; breb I al itebait, 2| qvart: 
ofioait; uthuggen meb tfe loaitliga Siuitor; InotIfeit jag td albrnförft af= 
taga tnåttbe, öfioerjdttbaitbe? l;e(a ritttingen uti Julii ntånab, til ta 
loarattbe dp. Biblioth: dp. Erik Benzelius i Upfala; fjld året tfet ttäft= 
följattbe, el. 1704, d. 24: April, fditbe? til dp. Ol: Celfius en tplifa; 
förtfenfful dr fan nu mera intet frdmanbe, utait i ntång matt? fäuber, 
od) (tår allom fritt at fe od) läfa, uprefter ioib fprfontitteit på norra 
lodggeite.

@it amtar TlunfIeip font ligger iitmurab utan på loapitf ufets iodftra 
iodgg, tteber ioib marcfen, far attbra bofftafioer [=ar?], etr gamlare Ditt= 
nor, ^elftnge-- Tlunov nåmPa; Dm fioilfa fortet, tfet dr at berätta at 
för ätt 11) ett ftore Antiqvarien dp. Magnus Celfius, en boren dpelSuitge, 
igeitfatt ltpfelfen] at Idfttingeit öpna, föllo? tfefje Dittnor för Stgnerter 
el. trollruitor; DIiett febatt fan 1675 bröt ffalet, od) uttog fdritatt, toi= 
fattbe? tfeitita ffrifteu toara få gantntul font gobait; atleuaft tfen be= 
fante Stafioen tilfatteë; meb mera fom dpaii? ioafra lodrcf Oreades 
Heising: Redivivæ fa Kat, genom dp. Sonen Doct: Ol: Celfius, t 
Upfala 1710, t bagêliufet framfom; ocf ntt febenttera dpögbent'i fp. 
Doctor meb egen ögon få lodi tfeitita Stenen, fom tfe flera Stenar 
af fainma flag, meb nogare genomldfanbe mdrfte, ocf faut ett itt) b of= 
ftaf; låtaube? alt tfetta meb fint fopparfticf utgå, år 1724; Så är 
dpelfinge=Diuito=ffrifteit flat- ocf tpbelig; fontnten t ntåitg matt? fdttber; 
ocf förtfenfful fptte? far ottöbigt loara at införa tfen fantma.

Uti tfeitita fprfo finne? ide alleitaft Iigganbe ProceITions fanov, 
fe tit: IX: Sana; TloFeIfe Fav, fe tit: IX; Kavl; ocf annor gantntul 
tpg; utait od) några pergaments brefioer, fom fdr, §: 1. itdnttta?, 
järnte DIrcfieb: Birgeri, ffriftoit i Tuna 1374 Sext: d. pafch: at i bptt 
ToatPvum el. tßalbra; fe L Slod: Cap: VI: N0 15; ffttlle en aga fora 
til Högh Capell; Som tfen du i bag ligger, emellan bt)it ocf fptfait,
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(Bille=<inget, fctHaber; utgifiuanbeé t£)eu fum ägan brufar, 6 Sr ärl til 
forfait.

Slrdjieb: Johannes, af är 1450, d.= 7 Mart: Jacobus Ulfonis, 
af 1471; die X poll Sigfrid: ad) af 1515; låta utgå ftraitga befal= 
Jiingar t)uru Crucifixet ffulle luörbaé på Hlltaret i Högn; äfineit S. 
Urbani Seläte; ©ont ftob tl)är på tl)en ena fibana ont Mariæ bitb, 
od) Mofes, nteb fin ftaf, på tf)eit aitbro; Ejmtlfa Selaten åra nu fatt 
in på öftra gaftoeleit på bägge fibur am fenftret, febait 1703.

gärutan tlje färenäinba proceffions gauor, finneë Ijär, act) bief in 
på gafiaelen äfiuer öftra fenftret, 1703 upfat et Epitaphium på Sinne 
trpcft, et 2lbeligit Wapn7 uti 4 belar afbelat, meb ena trana mit äfiuer, 
utiaifaubeê uti fältet, 2~tyon i järnen afiuau act) neban, ocl) uti forêtnjë 
i tf)e anbra tjoruen SaltflycEen på Lavetter meb 3™ Enlor il)er brebe 
mib; uti äfiuerfte järnen af ttjetta mapnet ftå Sofftäfinerne G. A. T. S. 
od) G. T. O. ueberft nnber fielfiua fältet åratalet i Çörnen 16—53.

©act är atunigt Ipnab egäntel. tfjefja Snfftäfiuer bemärfa, emeban 
en ÄtoitoSåpmatt t>ar fört etta Ijem meb fig ifrå ©obre=oriente, ad) 
fläntt tt>et åt Äprfoue, får mång år febatt.

§: 6.

2UåcE--0>tapeln fam ftår in i bngårben luäfter ut; fe tit: IV. §: 1. 
Ijar at Ijålla ena Kåda aKenaft, fam är 1| al. lång; ad) diamet: ne= 
berft luib bräbbeit äfiueit Ijfa ; efter gamlare fättet.

runbt omfring afiuan läfeé fljetta:

218 Iaubem bet et ecclea: ^aiig fiifa. 2tb. «D:PTC: ïtî.iD.St'.

§: 7.
àfprîoljerbernaë Hiaiun fiitnaê antecfnab inara uti itäftföregåenbe 

Cap: VL am HRaberfprfau Forffa, ad) §: 8. HReu V. D. Commi- 
niftri ära nu för tiben baenbe uti tfjenna Hog ©ad'it, ifrått äp. P. 
Höglunds Ijjtfumft; IjioiIfe tilfäreube ad) l)abe tl)eraê til^åll t Forffa.

§: 8.

Grfter eu ffrift fom omföreö, ad) är famen i mångaé Räuber,
Om några fprforS Opbpgning i .peläiitgalanb, 

inaraitbeê @tam=fabren Ijär i tpäg ©acht boenbeê, f)ar jag tl;etta ©lädjt= 
regiftret up rättat;
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Tatte i åfat, et. tör fmnba, i Xäftab, tjabe 3 ©öner,

269

I:
Blacke i Blacksås bpgbe 
ForHa Sqrto ; feban fjan 
jämte fÇabern oct) 2- fina 

bröber bright Hög; 
fe Cap. VI: §. 1.

II.
Frode i gröltanb af Hög 
Soctn ; forn jämte gabren 
od) 2- fina bröber, bqgbe 

Högs Sqrfa.

III.
Väste, i Söäftartdfer, 

^iätpte fahren od) brö= 
berne btjgga Högs Sqrto ; 

Ttjenne Ijabe oct 
3 ©öner:

I: II. IIL
Helge i tpätfäter. Fin i jfinflo; Twne i Tunbqn 

TIjefje 3 bröber upbqgbe Tuna Sqrto, tillifa meb 
Tunes 2= ©öner; fe Cap: V: §: 1.

I: II
Vigge i Välftad af Rog- Frode i gröttanb, af Rog- 

Ilad ©octn Ilad ©octn,
tljenne Frode Ijabe 2 ©öner

I: II:
Lönne i Sönånger Arn i älrnön
af Rogftad ©octn; af Rogftad ©octn

fnuitfen ågbe 2 ©öner:

I:
Rogge, i åtre, fom jämte fabur fin 
Lönne, od) faberbrobern Arn, Ijafroa 

bright Roggestad Sqrto; 
fe Cap: VIII. §: 1. a.

II.
Brodde i Srobbeböle, af dtegnfiö ©octn, 

tit ban refte ocb bqgbe tber Sqrf an. 
fe Cap: XIII. §: 1. b.

§: 9.

Dm tt)e garnïaê CBilien oct) (BilHgavbav, är titt I: Sii'cf: Glyfis- 
vallur infört, jämwäl Ijär od) tljer t ttienun fflocfen, itägot; tfjerföre bör 
od) f)är tfjet CBilidnge iljugfomas, font Ugger sJjorr om fprfott, när man 
refer wägen ät bi)it Baldra eller Baldursrå; font fjörer fprfon til, ut= 
l)i)reë för en wife Summa pettiugar ärl. til fprfané Snfomft. Dnt ©ill= 
gärbeit t Trönö ©octn, fe Cap: XV. §: 7.

§: 10.

(SI)Urn Äl)tfol)erben Mag; Nils Vetterften, föfte pä nit fätt at 
meb SägerftäHeit gä ifrän t£)en i alla wärlbenes über w nef ra orbningen; 
fåfont i ForlTa meb görfantlingené ftora mifenöje ffebbe; ©ä ftobo al= 
beleö Ijär emot tt)e SJeffebeliga ©oefuSJcän i Hög ©ocftt, od) b el) ä 11 a 
än en t)war fit grafftälle pä Äprfogärben.

* *
*
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Sfumcirftting rtf) [o: om] Capelianer, font boPt fmr i ©ocfjnen.
3 forna fiber Bobbe CapelIanerne toib SJioberfprfon Forffa; 2)odj 

på omfa [o: ömfa] ftällen, emebatt intet tuift Caplans borb eller Ijeman 
tl)er finîtes ; ti I tt)efj 11) er |täbeS bog, 1701, p. Olof Larffon Broman, 
Capellan if rå 1690; tå efter bottom ti)eit förfte t) ät bobbe,

1: p. Fäder Höglund, SoitbaSon bär i Sodjneu, tifförenbe 
MgS=Jlreft mib Jpelfinge Regemente; bief f)är Capellan 1704, od) tå 
loaranbe Äprfot): p. Elise Wixners Sioåger, nteb Catharina Salthe- 
nia 1705; boeitbe på npbpgba gårbeit i b pu point ef. polont. pan 
war bär Caplan i 25 år, od) bog 1729; Gntfan 1733, Iemuanbe 3nJ ft: 
barn efter fig.

2. p. Johan llög eLr Högvall; SorgarenS i Hudivall Pär 
Jonffon Högs älbre Son; fbbb 1700, Upf: Stud: 1718, Jlroft: Mag: 
01: Naucler i Dilsbo StiufbaritS Præceptor; iJaberu loar bår in= 
föbber i Socknen, många fläd)tingar, Sliobern Helena Salthenia Spfter 
meb föreitämba p. P. Höglunds fjuftru; p. p. Så ff'ebbe fantau= 
fiiiibe, meb brefioer til Ven: Conf: i Upf: at emot allaS förmobait blef 
ban Jlreft od) l)är Capellan efter filt Sioåger Höglund, 1730; Slieb 
fprfol): p. Wixner ftora mipitöje, tfjer af, at od) I)aitS Siaittu mtber 
brefioeu mar tjoitom oioetaitbe tjtfatt. pan bief gift, 1731, meb Jlroft: 
Naucleri Stiuf b otter, Barb: Rifelia, barnen 2: ft: böba, 3: Iefioa när 
tfjetta ffrifioeS.

§: H-

Jörterfuing på några peberS Sliau fonnte ifrå t^eitita Socfiteit.
p. Erich Hiort1 boitbeitS GmeS (är. Soit i piorftab, föbb 16.., 

Jlreft 16 .. od) Ijiälpe Jlreft i Vekholmffeberntera Capellan i Ferla; gift 
tfjerftabeS meb Äprfol): p. Joh: Bergs botter ... Sift fprfofjerbe i Hofve- 
dal 1705, od) böb 1711; Iemuanbe efter fig barn af Ijwilfa Sonett 
Johan Hiort fjår ittföreS, font bief Jlreft od) V. D. Comm: ijärlåsa 
Sortit, 1721, gift meb Anna Maja Zander, ågaitbeS meb (jeune mång 
barn för äit ^au bog 1743, en fprfoljerbe t Hofvedal, alt febait 1731; 
ill)eu anbre Sou Erich Sfeppare i Sundsvall. Magdalena gift på 
fab: Ijemanet i Hög Sort:

p. Fähr Höglund, SJoitba Soit t ©åffäter; rättare Gog=Sater; 
liäntbe fig förtEjeiifful Gogzelius toib börjoit; Upf: St: 1692. JitrigS 
Jlreft 1703; febetmerfa] loib Ijemfomften V. D. Comminift: i Forffa od) 
Hög; gift 1705, nteb Catharina Salthenia, od) fåtebeS Sioåger meb 
p. Äprfoi): Vixner i tfjetta Palloratet; fe Cap: VI. §: 10. ågattbe
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tilfaman för ein Ifan bog 1729, od; l)ott 1733, några Bant, tuen ingen 
fernen til ftögre ftånb an fläcfarett Johannes, föbb 1706.

SSonbenê Jon Erichff: ©on i Äungégårben Führ JonlTon Hög, 
fan oef) t)är tnfôraë, font BIef gift nteb Helena Saltherna &i)rfo[f)erbe]= 
bott: oel) fålebeö ©waget nteb tp. Äi)rfof): oct) Capellan i ©offen. SBlef 
-panbelåntait t Hud:vall; vice !Kåbnian oet) SllberfOtatt åganbe 2ne ©ö= 
ner, för än [Ijan] bog 1745 — gl. 71: år.

1 Johannes Hög eller Högvall, Jlreft o cl) V. D. Commin: f)är 
toib f ö rf a ut 1 i it g a rn a, 1730, gift 1731 nteb Sara Baba Rifelia 
,ItDrfof): br i Alpta, Ifaftoanbe ntång Barn, men inaft alla böba 
i ungbonteit.

2. Jonas Högvall, böb en prjétuärb Etudient i Upf: 1732.

Cilfats.
Jonas Olai, SBonba ©on i Gogs@äter; Stud: Upf. 1626. — 

Jlreft o cl) V. D. Comm : i Alpta.

CAP: VIII
RoggeStad 'RyrFa

Roggestad Äprfa, font är Belägen på ett liten ftntning emot fö= 
bent, t)loareft ttlföreitbe t l)ebenbotttett, et offerftälle, oel) Slfparlnnb marit; 
fe tit: I: §: 4. fåfont tl)e ätt i bag toib toäftre fibotte ftå måttbe; icfe 
långt nebait od) fuitatt ont tl)et flora Bärget Isberg= eller Glysberg
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Ealïab; fâjeê ioara bpgber af en SJîatt iom |et Hogge; Ipioitfeit bobbe 
på ttjet [tafle, Iptoareft bpn, 'ÜIFve, (trap toib oct> (ober ont !priait Itgger; 
jämte fin (aber Lönne, (om bobbe toib Tryborg odp Nordftad fnïrben 
i (amma ©ocftt, Ipoareft Btptt fi.ônàngeo octp Elje (tora Stngen Ilonangevo= 
iLegatne, ätt t bag åro Hgganbe; (å(om oct) faberbrobern Arn, IjioiIfen 
àgbe tfjet (torn Operns=Sanbet t (amma ©ocftt, Ipioareft ait 2trnô=byn 
ligger; (åfont ait fan (es af L glocf: Cap: VIL N. 1. 9. 11. Gffter 
(agnen ocl) (Eriften (om omföres, Ipar jag ttpetta @lädpt=registret up= 
rättat:

Tatte i Åfak af Hög ©octn, bpgbc jämte fine 3 ©öner 
Hög ©ocfns I&vvfo; fe Cap: 7: §: 1.

1. 2. 3.
Blache i Blacksås Bqgbe Frode i gröttanb af Hög Väste i Säftanåfer, af 

Forffa Ptqrfo ; ©octn. Hög ©octn, Babe
fe Cap: VI. §: 1. 3 ©Biter

1. 2. 3.
Helge i §etlfätter. Fin i ginfto. Tune i XunBqn, Bmitfen

nteb fine BrBber oct» 2 ©ö= 
ner Bqgbe Tuna Sqrfo ; 

fe Cap: 5: § 1.

1. 2:
Vigge i Välfiad tit Frode i Frölland af 
Roggestad ©octn. tRogft: ©?

Babe 2 ©öner

1.
Lönne i Sönänger tit 

Rogftad ©5.
Babe 2 ©öner

1. 2.

Rogge i 2ffre, Bmitten jämte gabur fin Brodde i Broddböle tit Rengfiö ©octn, 
Lönne, ocB faberBrobem Arn, Bafma font Bar Bqgbt Rengfiö fqrfo;

Bqgbt benna Roggestad Sqrfo. fe Cap: XIII. §: 1.

2.
Arn i Arnön tit Rog- 

ftad ©octn

SJten på Ijtoab tjber treffe ofioamtämbe perjoner Ijaftoa lefioat, tbet 
Eatt jag intet ioift berätta; -Docf är tbet ofelbart, at ttpeuua Eprfa äftoett 
(om tnåttga flera, är Bipgber på 3 åtffilliga tiber, (e tit: I. §: 5. näftau 
IjEa mpfet Epiuar gång; tE>eu meblerfta är ttpen älfte beleit; (eberntera 
tEpeit Bftra tilöEningen; Epiuareft tilförenbe ©aferftiget ftått; utioijaubes fig 
ttu up uti Bftre gaftoeleit en rttnb ften, (om et qiuinobröft; (å(om på 
attbra EprEor, bocf anorftäbeé (atte finnas; odp albraftft tE)ett wäftra på=
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Bugningen. 5Jidr trennet Ät)vfa ittmigbeg, efter fyet miblöftiga fått, font 
i gemen Beråtteg, tit: I. §: 6. fic¥ Ijou itåmttag S. Johannis Bapt: 
fyrfa.

§: 2.

Waptt el. WoFnfyufet; fe tit; IX. — år på föbre fiboita; SaFev= 
fUget på Storre måggettg öftra åitba. ^cnftevôptungarne 1: ft. på öflva 
gafiuefen; 3: ft: på Sö&va wåggene; fyuilfa tilförenbe allefaman fmå 
ofy Intala, mi)fet Blefmo utmibgabe, år 1714; tå jag M: 01: Broman 
meb förfamlittgeit fytbe at Beffyra, 1: ft: på wåflve gafmelen, font ut= 
mibgabeé år 1727. od) 1: ft: ganffa litet fenfter t SaFevfHget.

[Addit:] 1747. Upljöggog 2ü Vlya fenftevöpningav på Storra måg= 
getta, fyoareft ttlförenbe albrig öpnittg marit l)abe.

1749. Stebertogg SaFevfHget af ften murat, od) upBpgbeg å famnta 
ftålle, et rnpefet ftörre af trå.

§: 3.
Sfye 2^ främre IjmalfBogarne åro af ftarcfa tegelftenar giorba, til= 

förenbe utftofferabe meb gantai målning, åfmen font måggerna fyer ne= 
ban före; fe Cap. II §: 3. SJteu feban fyrfatt tilbpgbeg på fyett måftra 
fiboita; font åger intet IjtuaIf af ften, utan allenaft et platt paitektaaf 
af Bråber; /: 1733 upfyögt, font et fteifymalf, af Brciber:/ Blef fyela 
fyrfatt öfmerbragen inatt til nteb falf=flagitittg, ofy all målning ofptt= 
lig giorb.

TlftavetafIan Beftdr af 8 ft. förgplta träBelåten, nteb ttttberffrefmett 
namn, ttåml. s: eviats. s: olatto. s: toltannes. e: maria matev jci. 
s: catavina. s: uvbanus. 0: anbveas. 0: evaemue. BIef år 1701: når 
fyer i Välftad Bp Boenbe @roito=33efal. Johan: Broman (Boenbe); min 
f. Saber; ntpefett fprfang prpbnab attlabe, belaber ofy fatter å Bågge 
fibor om fenftret på öftra gafmelen i 2“ belar fatter; 4: ft: å fyoartera 
fiboita, afffilber; åfmen mål

SFvanFet fö v Xhoven af målat pittttemårfe; font l)abe fåbatta 
öfmerffrift inan til:

2: THIM: 4: PREDIKA ORDET, HÅLT VPPÅ I TYD OCH 
OTYD, STRAFFA, TRVGA, etc.

utan til:
MALACH: 2. PRESTPINS LÄPPAR SKOLA BEVARA LÄ- 
RONA, AT MAN MÅ BEFRÅGA LAGEN, etc.
ECCLESIÆ PASTOR LAVRENTIVS ANDREÆ GEVALIENS: 
1639.

Glysisvallur II. 18
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SIef år 1701, nebertagit, ed) i ftållet upfatte Pyramider, rneb tfer 
jämte ftåenbe bnrtffidjtigt ©Etant, faint många flera Snwârteê förbätt= 
ringar, af (Srcmofcef: Johan Larffon Broman od) fané fuftru Anna 
Albogia, fmilfaé Contref: fatt ftå på JemLe Pyramider; anlagbe; 
äfmen mät pveötfoflolen, på föbra Jtbone ftåenbe, af Evangehs bilber, 
nteb Contref: målning öfmerbragen; faint I. L. S. B. od) A. O. D. A.

2.åd)tave mib föbra mäggene mäfter ut, fet nl); od) tfen å norra, 
gcnt emot, f örbättrab ; Eprfan fmjtlimab; etc. etc. rneb bent'i Johan 
L; Bromans omfoftnab alt nträttabt. SDocf flptteé tfenne föbre iåcf>-- 
tare, år 1727, til norra mäggene fram för tfen förra; SDocf febcrmeta 
1747; tilbafa igen tmärt öfmer Eprfon, mäfter nt.

[Aditt: §; 11.] 1747. Dmlagabeö Säcftaren mib SJorra mäggene 
ocf fatteé i tfet gamla ftäflet, tmärt öfmer EprEon mäfter ut ifrån gaf= 
mfelen].

1748, in Jun: flpttabeé pvePifeftolen, ifrån föbra fibona gent 
emot, til tfen SJorra ; oef giorbeö minbre; äfmen omïagabeë fïranfet 
oef Pyrarnidcrne.

§: 4.
©rafmar finttaê ttågre in uti EprEone ; fåfom in uti (if ore t, tf er 

någre ÄprEoferbar; fåfom .p. Olof Albogius, rneb fina fttftru Marga
reta Kanik, på en bag, begrofmoê; tferaS ©on p: Olof Kanik rneb 
fina Anna Catharina Myr; etc. ligga begrafne; od) anbre perfoner 
belé in i Eprfone, belé i mapnfufet; SJten inge graffältar flere än 2ai

näml. främft i gången; ftrap inom fprfobören:
JT0 ! N? 2. far ingen ©Trift, men
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pt' want Mag: Laur: And: Geval: IjuftrnS graf, fom Mef böb i 
Rogftad för ciu pn flotte tit Forffa od) Blef ipr Äi)rfoprbe ; fe 
Cap: VI. §: 5. §: 8.

Straf «tan cm wapn=t)uê=bôren tigger eu SjEften, fem nu år 
fprurfeu od) ffriften förnötter; men uti min mtgbom årinbrar jag mig 
tpntta tåfningen pfwa tpr warit:

tienne Sten Btef Borttagen tact) graf= 
ftället förunnat ©iåftgifm" i Via, 
font labe tBer en ftor wafer Sten, 
in uti frantfen utmårefter meb orben 
font få It)ba :

PEdWU?]/: 
Pjjjt :Ji05ST: 

JrTfHrJnJlT 
UUjJ k. W P JOA Jf H X 

' yVMrex son o et l 
Wj/A SA irJ- 

i P KJcA j, IcttJH

Strar od) mit utan om föreitämba Sten, ligger od) ena Sjfptta ; 
in uti ringen ftå Becfft:

E-P.J.

^)å norra wåggen, gent emot fyrfobörena, inom IjwiIfa fijrfotj: 
Mag: Laurent: Andreæ Geval: graf är, ganger ena tafia etter ffrif= 
wit Epitaphium, 5 qvarter långt, od) 3: Brebt, inom ramorna; SRen 
feban tî)er en SäcE>tare BIef upbragen, utnötteö ffriften til ftörre beten, 
af tpraS raggar fom nårmaft muren fittia månbe; tt)e BepIbna SRineS= 
mårfen pr iag funnit fåban mara.

HERRE LÄR OSS BETÄNKIA AT VII DÖ MÅSTE. PSALMO:

90: 11. IESUS VITA NOSTRA:
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HIC SITA EST, SED PARTE MINO 
(NO)RE CUM SUIS OPTIMIS PAREN 
TIBUS, ET DUOBUS FILIIS 

ANNA FILIA OLAI ANDREÆ IN CIVITATE GEVA 
LIENSIUM OLIM SENATORIS PII ET CORDATI,
LAURENTII VERO ANDREÆ GEVALIENSIS PASTO«
RIS ROGSTADENSIUM UXOR UNICE CHARA.
QVÆ DUM FATA SINEBANT PIETATIS STUDIO FER VENTIS-

SIMA
AMORE ERGA MARITUM ET PROLEM NULLI SECUNDA,

FORMÆ ITEM
PRÆSTANTIA OMNIBUSQ VIRTUTIBUS SEQVIOREM SEXUM

APPRIME
COMMEND ANTIBUS, AD AMUSSIM EXORNATA, POSTQVAM

9 FILIOS
CUM FILIA UNICA PEPERISSET, IN VERA FIDE ARDENTEQ 
DEI INVOCATIONS, AD COELESTIA GAUDIA TRANSIVIT, 

ANNO 1645, MARTH 12, INTER HORAM 6 
ET 7: MATUTINAM, NON SINE OMNI 

UM BONORUM LUCTU ET GEMITU.
NATA 1601, 29: NOVEMB: DENATA ANNO ÆTATIS SUÆ 44.

NB. Sflebre beten af trennet 
tnfTan, är betab t 3: Columner.

I: Columnens »Trift:
D cf) er re @ubt) iagt) mäfte mljdet flaga,
(Storr är min nöbl), od) mine forgebagar;
SfRtn SSRgfa fär, t)ar höben fra migt riffmit,
@om $u Ol @nbt) migt) fielfwer Ijafwer gifwit; 
SiReb tpoilfen iagï), habe ftoor tuft od) gamman, 
3 Sintton åljr toj Iefbe weil tilfamntan.
SRebts Sljo barn fafwer of @ubt) Begäfwat, 
gern ännu Iefwa; SSRen fein IjwjIa od) fäfwa; 
gör migt) fon war font en ©ubj Singet Bliber 
Siuflig od) front, ja! trogen alla liber;
,Spott taaê, t)on Babh, ^on fsölt fin @ubt) i df>ra, 
,Spon war wät ßffwat uttsi t tien rena läran;
SRilbt) od) Barmhärtigt war tsmt emot ttse arma,
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Ddj ntåiibe giärna fig öfmer ttjem förbarma; 
Sitt bröbf) t lättia rnanbe Iq u intet åta;
@n flitigt» qmimta fem intet rnonbe förgäta.
43on mar mjn frögb, mjtt luft ocfy äbta fmpcfie, 
Dil Ijmilfen = = barn Ijabe itt gebt tpcfie.
D! höbt»; D! bcbt>, tn t»afmer nu bortrifmit 
SRiu SJiafa far, font @ubt» mig Ijafmer gifmit,
— — __------ — — Ijidrteligen flaga,
— — — — —------- - - - - @ublj t»ar bedagat,
— ___ — — — —------ fmåra,
------ — — — — — — — — bittra tårar.

NB. tf»e följanbe 12 raber förnötta, 
odj albeleé olåjeliga.

II: Golumnen

(£t)uru faft iagt» efter tiglj nu längtar 
SJciu SRafa !är, odj mifeerligen mäntar 
Sagt» får Digt) fee, mjn ögualuft, mjn fära 
Uti @ubj ïJijfe i emigt» frögb^ ocfy äljra,
Dt»er ffole mj font flara Solen ftjna;
Amen! D! @ubt) för Din Sonb 6f»rtfti pina.

UXORI DESIDERA 
TISSIMÆ AC HONORATISSIMÆ 

HOC QVALE QVALE 
CUMQ MONUMEN 

TUM POSUI 
CUM LACHRYMIS 

MÆSTISSIMIS

NB. tlje följanbe 16 ft: raber, 
på Smenffo ffrefna äro oläfeliga,
allenaft fpttlig orb IEteffa i 15: rabeit------ —-------- Qfrift,

i 16. raben — ------ fyafmer aftmagit.
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IIL Coluiiiucn

Sltla war ff'ulbf), cd) är off l)ulb,
Sil ftit gaber Ifembrager.

SJUu frögb är floor, tfyer tag!) mt boor, 
Slt fomma til tljen gamman,

3agl) mebfy floor luft, aff Sefu Stirift 
SDnfPar off allafamman.

AD ÜBEROS

O! forg od) timing, feer mjn barn mångt) 
SJianbe oct) för mig ftänba, 

görutau SJioor, i forgen floor,
SJiäfte tt>e nu qioargäuga,

©örjeit et) nu, h) sperren @ubl) 
fpait e b fier loäl beioarar,

Siär 3 meb flitl) od) fyelig iiftt)
SSeleit qpané lagt) förtoaljra,

3 troo od) tud)t, od) Iperranê frud)t 
Säter ($bt>er uitbermifa,

SBaren febig------ — — • —

NB. tl)e följanbe 
28 raber utnötta —

HOMO BULLA. LILIA FORMOSA. NUNC CINIS, ANTE

ROSA; HOMO FLOS AGRL

§: 5.
fpå Dftra fiboite ut om Sogårbémuren ftår 'Klåcbftapeln; fe tit: 

IV. §: 1. font fäller allenaft 1: Älåcfa, Sång 13Ii al. diam: 2. al. 
neberft.

Siunbt omtriitg ofman:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FVDEBAT HOLMIÆ

MICHEL BADER. 1690.
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fPå Sfiorta fibone:
GVD TIL ÄRA OCH ROGSTA 
FÖRSAMLING TIL PRYDNAD 
ÄR DENNE KLOCKAN OM- 
GVTIN M. DC. LXXXX.

fpå ©obre ftbatt:
S. 9>äber itteb eit mätfel t Ijanbena.

fpå toåftta
LENSMAN E. O. S.

vmtbt lieber omtring.

LAVDATE DOMINVS [!] IN CYMBALIS IN CŸMBALIS BENE

SONANTIBVS.

Svenne Älåct=®tapul förlorab, bpgbeå eit I)el «per 1746, bod) på 
aunat ftåHe, i öfter på et Ijögre rum od) bårgsbacfa, längre ifrå EprEon; 
uti fljenna npa ©tapet, jatteå en np Etåcfa, 1747 om Ijöften; font bief 
tljen sJlnbra i tt)enna förfaml. Ijwareft tilförenbe allenaft @n toarit. 

gång 5^- qvart: diamet: neberft 13T alL Uiigten 5: ©E®. 
Tlunbt ofwan år ingen (Trift.

fj)å tljen ena ftbona flår fTrifroit:
SÄLL DU SOM AF MIT LIUD WIL LÅTA DIG UPMANA 
AT UP TIL TEMPLET GÅ, EY BLOTT AF GAMMAL WANA, 

MEN AF EN LIFLIG TRO; DU GÅR DÅ HEM IGEN 
RÄTFÄRDIG, HELIG, SÄLL, EN GUDS OCH MENSKO WÄN.

på anbra ftbone
AT SAMMANKALLA FÖRSAMBLINGEN 

TIL AT LOFWA GUD I HANS HELGEDOM 
PSAL: 150. v. 1.

ÄR IAG GUTEf!] ÅHR 1747.
DÅ ARCHEBISKOPS STOLEN I UPSALA WAR LEDIG EFTER 

DOCT: JACOB BENZELIUS.
DÅ

HERR ERIC ODELSTRÖM WAR LANDSHÖFDINGE I GEFLE,
OCH DÅ

H. NILS BROMAN WAR KYRKIOHERDE I ROGSTAD. 
GERT MEYER FECIT HOLMIÆ

Dîunbt neban omîring år ingen ftrift.
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Obf: Slt tjenna SRpa Ilåda Iom at giutag emot all förmoban, 
ftörrc (in t proportion emot 11) en gamla; font Hier af, at (Bod)Ita= 
SRånerna anlitabe Jç>. Grill i ©todljolm, SîrufgPatron til Iggefunds 
tönt!, od) Sorpantningg ©gare af Jalfioa Rogftad @od)it; at beftålla 
tl)enna !låda od) fidera betalningen, emot Äåjl på 3 åren; perfore 
at profitera, låt t)an giuta od) giöra flådan, öftoer 1 ©I® ftörre, ån 
görfaml. Itafioa toele; tjem til ntifptöje, od) anbront til förmtbran af 
2!£ flåclor i Ijfa thon. SRen SMörn od) biörnlarlett; fager man; Ijafioa 
intet lila mening.

§: 6.

Uti tljemta ©odneit finnaê måttgjanba åtflilliga Antiqviteter, 
flera ån uti anbra ©odnar Jår i Sanbena : fåfom

1: ^elftnge^unsStenar, I: ft: loib iTïaleftaP bl)=åfer, 2\itn=ftens= 
åFern Iallab ; någorlmtba til ortnflångerna aftagen af 01: Verelio, 
Runogrfaphia] Scandfica] Cap: XII. p: 67. af Joh: Bureo, utgifioen 
in Monum: Lap: Run: Henr: Cur: p: m: 44. sLien albraförft låfett, 
eller npcfelett til tljefja ,pelfinge dinner igenfunnen, af Magn: Celsius; 
fåfom Jattg Oration I)ål!ett i Upsala 1675, t Jett 29 Junii uttoifar; 
jåmtoål Jattg toalra lodrcf: Oreades Heising: Redivivæ; af ©ottett 
D. Ol: Celsius ntgifioit; Upsala 1710; Jar tljenne ©teneng låftting 
utfått, pag: 52. 53. ®ocf på tjet albranogafte aftagen, förbåttrab od) 
febermera uti Iopparftid utgifioen af IjcgbemL' D. Ol: Celfius, år 1724. 
— II: <5e[ftng=Knnflenen loib 0ttnån; om Ipoilfen åftoett tjet faut år, 
font om tjen förra, i anfeenbe til tjet ,jperrar Celsii utarbetat Jafioa, 
beråttat år; loaranbeg förbenffull onöbigt Jår ffrifterna införa, emeban 
tjefje o cl) t Je 2 flere ^elgingruitftenar, i mångag I)ånber åro.

2. SBib KunftaP loretorne, på tje t J er loaranbe tåta ftenar, åro 
måitg tedn, pridar, ftref od) mårdett til bofftafrar åt ^eléingruitorna, 
utjuggeit; @å at förmobel. Jar tjer bobt någon SRunoriftcire, Jioar til 
jåmioål rudera af bpggniitg fimtag, od) orteng namn ån qioarfjållet 
ftabfäfter.

3. @å loål loib -SRunften i Malftad, font i fpnerjet, föber ont bpit 
Sröllaitb, på Siug el. ©Ipgbårgeit, åro ttågre ftore odj Joge ocj ruitbe 
Ijopfamlabe ©tenljögar af jåmftora ftenar; ån i bag (Kees= eh (Kjs= 
<5ogavne ttåntbe; Jioareft SRefar eller Såttar åro begrafne.

4. SBib loågett åt Arnön, ide långt ifrå Nordftad=fiårbeng föbre 
anba [o: ånba] fintteg en ftor rmtb upfaftab Sorbjög, iTïag=t§c>g IalIa= 
ber, på JuoilEen nu flora grånar od) tallar touptta ftå.
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5. Su utt Is= el. Glisberget firar norr om forfait öfter ut, år 
ena gaitffa ftora grop el. grotta, Isberffs^ïâüaven fallab; bwareft; font 
fågitett än år; 1100116» bobt; Ifnnlfet bocf fant tuara fan når Troll 
tageS för Sättär, bärgbttar, bårgötroll, etc. fe L glocf: Capr X. Sätten= 
balé ©ocfn.

6. Il loåftre ftbotte om Lönånger, ttp uti Siuöbergett, föber om 
OieeSbögartte; om ^milfa förr berättat år; jptteS ena grop t fprfant fom 
etta fifta, ltebertmggeit t bårba bärget, meb en ftor fteit fl) är wib Itg= 
gattbe, font et itåcf; btoar af bärget <5ull=Fifbbårget falïaê. ©ägttett 
omföreS, at Lönne, font bobbe tfiär ittwib, od) råbbe om f)ela Sött= 
ångerö tracten; fe L glocf: Cap: VII. N. 11. bar od) jämte brobertt, 
Arn i Slrttött, od) fina 2™ fötter; fe bär fratnattföre §: 1. bpgbt Oiog= 
ftab fp rf o; giömt bär fina pentngar, tt) ban toar gaitffa rifer, få at ban 
fpäitt ©ölffäbtor ont fabelen på fina bäftar, od) meb fåbaitt prång farit 
föberut åt Eprfau, at tbet bötbeS lång wäg; ficf förtbenffull intet förr 
ringa annan gång, än liubet börbeS af bntom. Dcb faft än t famnta 
berättelfeffrift läfeé tbet en bonbe, tber wib SönåttgerS fprfoioägeit, utt 
et ©webiolaitb, funnit etta fåbana fäbio; för någon tib febatt; @å bar 
jag tber om icfe fått någon wib unberrättelfe; SOiett tbet är fäfert at 
ätt i bag fallaS tbeu Wägen Hennansxoåqm, Hermansltb.

7. @å wäl i Välftad bpn, N? 12: Cap: VII. I: §locf. font 
gxöllanb, N. 15. ftå ätt i bag börnett qware af gamla böga Sten= 
murav, ttätttl. tbet 1)örttet på Vnkstnd Uliuen, font weter åt Oiorb= 
wäft, 12 alttar bögt; förutan bärgS füllen eller flttfitittgeu font branter 
är, å norra fibotte 20 al' l)ög. ©ritttbmaleit fîmes wäl än i bag, i 
fprfant, 12 all; ftelfwer OJiureuS tiorflef, 2al", ti) bar ruinet in uti 
warit 7. alt. Dfwerft på tbentta ntitreit font är giorb af ftora, ftarrfa 
od) fläta gråfteitar, wäpte å tbett tiben jag bobbe tber i bpn, et Oioit-- 
trä; waraubeS ingett tå, font fig ärinbra funbe något annat utfeeitbe på 
tbentta Söiurett, ätt tbet tttt omtalt är, förutan tbet, at ntånge wacfre 
©tenar efter banbeua tl)er ifrån fötbeS, til tomte= fällare= ©pjS= od) 
ntur=@teuar. Dbet böntet på Sröllan&s Ulttren, font weter ©öbwäft, 
war, när jag tbet afmätte, 1720, bögt 14 all; gruttbett på alla fibor, 
i fprfant, 9 alttar. OJien t£>e tl)är i b pu boettbe gamle SBöttber, fåfottt 
OJtåttS Slnberfeon öfwer 70 år gantai, Dlof CSricfffou 89 år; etc. wifte 
tbet berätta, at uti tl)eraS barnamine bar tl)etta, få af tbent fallabe 
tornet, ftått belt färbigt, icfe allenaft til alla fpra wäggar; på bwilfa 
intet båbl eller ttågott attnar öpttittg warit, ätt et fprfantit, tteber wib 
jorbene, meb en jäntbör tilflntit; utan od) trappftegen ttpföre på öftra 
ftbone, äfwett wäl tatet, eller bottn, albraöfwerft, bel jämner meb få
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tiod muH öd) jot b Betacftr at tl)är mûrit mofit grä§, jämmäl et SUnt= 
trä, eita gob al" tiodt, men ttfe fârbeïeê bögt, t>el flått iteban, meb gren= 
full od) tioder topp eilet tulle, maranbeê barden omfriug ^ela träet 
öfmerfull tiftab meb namn od) bofftäfmer. Steber genom tbenna Botti 
mar od) et t)åt)t. SBtb efterfrågan l)abe t^efje gamle Silan, od) flere 
ålbrige, euabanba fägn ont tbefja torn eller murar, at tf>e bafma l)ört 
af ftita förfåber, tbet Sättär t)afma tt)em bpgt, od) marit få ftarcfe, at 
tbe fuituat fafta ftora ftenar på ^mar anbront, ifrån tbet ena tornet til 
t£)et anbra, font f>åller bod en ffiluab af 2500 all; od) fymar aitbra 
bråpit, iå tfe böba§ troppar blefmo ftrap Eaftabe iteber genom botnbåblet; 
2ll)e font af ålberbomeit Iebfnabe af lefma, bråbftörte fig (fig) fielfma 
bär utföre. Sdpba fifta jpneé fangoblifare; od) i få BefEaffat måt>l 
bafma tE>effa ©tenniurar marit tt)e gantlab Tltt=Staplav; tnoar om måre 
Antiqvarier fïrifma; bmareft tbe offrat fig Oden i Valhal ; riftanbe 
fin namn uti måra Cedertra bår i Siorbeu, font är IIon eller Uun, 
Inoilfa Stunebärträ t forne bagar l)ôgt ffattabeë, af orfaf, at tl)e, fram 
för alla anbra, Ijafma tt)eu arten, at tbet font ffrifmeê i barden mäper 
alt mera od) mera meb träet, btifmer ^arbt fom en fteu od) fl)nes få 
länge träet marar; Bä§ mera l)är ont Rudb: Ath Tom: III. Cap: I. 
§: XX. fol: 62. etc. 2)od änbrar jag giärna min mening, när itågor 
annat frammifar, än Ujefja murar marit ätt=©taplar.

8. SBib Siorre äitbatt af Grbémifeu, ide långt ifrån ©uitåit, bmareft 
tben förr itärnbe .pebiugBlcunften finîtes, är ena ftora Dfferfälla »C&e= 
rojfs Källan, föber om gäbobanta näinba. [öfVerstruket: fom i forna 
tiber marit offeiTalla, od) in til tbenna bag, fittpga fig måitge tjt at i 
lönbont bånita til at britfa emot åtffilliga fiufbomar; b>oar om more 
nog at fïrifma.]

§: 7.
Siil tbenna Rogflad Sörfatnliitg böter Annexan Ilsbo ©odit, 

belägen 1 § mjl Eprforne emellan, belägen t norbmäfter; fom i näfta 
Capitel beffrifmeö. Slfmeu några Capell, bpgb af trä; v. g. Slrno= 
Capel, Belägit på fafta lanbet, uti Slruö bpit; fe Glyfisv: I: §1: Cap: 
VII. N. 1. /:Arnö Capel i Rogflad ©od)it, blef albeleS förfallit 
1744; bod) bpgbe Spåmän et ntpdet madert ocb nptt Capel, litet i 
föbern ifrå tbet gamla, 1745 ocb 1746; b'oar til jag O. I. Broman 
ffäudte 100 2). fint. od) tbet iumigbe D[omi]n[i]ca 5: Trinit: 1746.7 
23årgo=C«pe7, på 23årgon ftåeubeé, utom Äjmfuitbet, en bolme ocb fiffa= 
ftälle för freniaitbe orters fiffare, ifrån Gefle, uti 3 bnnutar. Tàolbeô-- 
Capel, på Sotbéöu, en namitfuitig bobit t IiaI1Oet norr om .porne=
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Iaubet ; Sfyetta Capel brufaS nu af Hudicksvalls fi fia te, font tfyer miftaS 
êfiuet fyela fomarett, tjt ucfy förettämbe StabfeuS fPrefter tefa ucfy tfyer 
fyåtla ©ubStidnft. Öfter Slrcfyieb: Ol. Martini ucfy ©umGapitletS Sen- 
tens uti Upfala, dat: Gefle d. 9 Aug: 1603, på Erici Magni, P. 
ucfy P. itti Hudicksvall, famt Pétri Matthiæ Pafl:: i Rogftad Ie= 
gâtait bief få flutet, at fyålften af Tiunbc=ftrömingeu ffulle tilfyöra före= 
uåmba ÄUtfofyetbat fyiuartfyera; efter gamla belitiitgen. SOieu febermera 
dttbrabeS tfyetta uti Ät)tEu^)erben§ Thomæ Weflenii tjber, när ucfy fyela 
Dn font at IaggaS uuber Staben Hudicksvall; få at nu febait 1702, 
tiunben IefmereraS enbaft til StabSfPrefterne.

§: 8-

åpdr bör ucfy tfyet iitföraS, at år 1610, d.= 24; Octob: befalte 
fyp. Ä. Sli. Carl IX, tfyet bparue i Sierra ©alen; fe I; Mucf: Glyfisv: 
Cap; VII. Sucfit=bel: Sldfybnl, 33rl)tte; ucfy i tfyen Söbra, SBjba, gröl= 
Iaub ucfy Slialftab, ffulle tagaS ifrå Tuna Sucfn, ucfy låggaS til Rog- 
ftad; brefiuet h)ber få:

Sßf Carl ben Stiunbe, meb @ubj Siåbe, StuerigeS, ©ötfyeS, SBdn= 
berS, GarelerS, SapparS i Siurtuebett, bfye GajafytterS ucfy OftfyerS Äuitnng, 
giöre mitterligfyit at SBåfyre unberfåtfyer ifrån SBddftabfy, SSrtytte, SBibfya, 
grölaitb ucfy ' Slialftab uti Siugftabfy Sucfytt i Jpelfingelattb, fyafiua fyaft 
tfyeraS utfyfficfabe; DIuf ©iöraitfun i SBibfya, fydr fyuS ufy, ucfy i Uitber= 
båuigfyet flagel. tilfditita gifmit, at tfye fyafiua — — för låttgfy fyrfu= 
ludgfy, itäml. tmå ntifyl til Tuna Äi)rd)ia, bfyer bfye bud) til filt rätta 
Sucfytt fprefia Siugftabfy, fyafiua intet mefyr dfytt Gn ntifyl, titfy tfye ucfy 
Iiggta båbfye til Tingtagfy ucfy eljeft ntebfy alla GrunutteS utfylaguröb= 
miufel. förbfyeitffttl begidratt, at bfyem måtte fydr efter blifiua efterlåtfyet 
at allena liggia til Siugftabfy fprefia; Så efter att bfyen fPräft fum i 
Tuna buur blifmer tudfyl befyålliit bent förutfyan; SDerföre fyafiue SBj af 
gunft ucfy nåbfye efterlåtfyet at bfye efter bfyentta bagfy ffule fyafiua SBcirt 
frja tilftånbfy allenaft liggia til Siugftabfy Sucfn, få mdfyl ntebfy fiprfie= 
gångfy, fum alle GrununeS utfyffylber, ucfy bfyen befyl bfye fitjrfiufyerbatt 
plicfytige dru at uffygtöra. ©et alle ucfy fymar ucfy en i fin ftabfy, metfya 
ftg efterrdtta.

Slf Stucffyulm bfyen 24, Octob: åfyr 1610.

Carolus
m p.

L. S.

And: Buræus.
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§ 9.
Äprfo-perbentad SJamn cito fatebeê of Mff: iipletab,
1391. Dnçj. [o: Dominus] Andreas; Curatus i Rogftadum; 

cm Ijonom ftmteê intet ntera. Dorf fw«b ärenamnet, Curatus be- 
meitler; finned uttpbningen Tab: IX. uttber orbet 23tjïop.

1490. Dhcj. Ionas, P. i Rogftadh, unberffrifwit et bref, jämte 
fl ere grafter.

1549. Matthceus Börihsson, unberfïrifioit et bref d. 31: Augr 
1549. at .paitd Sonjfon i Dtörfbp af Luleå (Sortit, oef DIof fpåtuelffon 
i Äarmanebp af Äalir Sortit, fafma upburit arf af (grid? Dlofjfon i 
Dlâftabf af Sîogftab Sortit.

1579: Petrus Matthcei, fnllmact)t gifioett af Ä. Johan, III, d. 17: 
Martii på Swarßö. .pan nnberffref oef Concil: Upf: 1593; od) af 
många omftäubigfeter fpneê fafwa warit näftförenämbe Matth:=Son.

1596. Matthias Petri, tallabe fig Bufcherus; font förmobeé, få 
faftoer fan loarit ifen näftförenämbed Son; en nog gantai SOÎatt, od) btinb 
uti fin ålberbom; tfet berättes ont f ottotn, at når fan blittber lät Ieba fig 
i Stoctttolm at giöra attföfning om något angeläget, up i .pofwet; od) 
ferrante fabe: .punt länge mil tienne blinbe fPräften ftå fär i wägen? 
fabe l)att fioarat: 3ag feer roat alt tt>et iag får. afjontttabe 1602.

1603: Petrus Mattias Bufcherus, tom efter fin faber, til 11)etta 
paftorat; I)an fabe måttg barn, iblanb fwilfa en loar tç>. Matthias 
Bufch, Pallor i fforffa; fe Cap: V [o: VI]: §: 8. .pan bief oct) en 
gamal man, od) böbbe 1632.

Siftcffe förenäntbe Äprtoferbar fabe fit grafftälle ftrap utom SSapn= 
fudbörett, betäett meb ett grafften, af nog wafer SSJlineémärcfen, men font 
fan toar Friabel, war fan mpefet förlorab rebatt 1704. font i §: 4. är 
berättat.

1634, btef Magill: Laurentius Andrece Gafvdius1, ÿiffare ©on 
t Gefle, font feberntera îallabeê Gevalius, fär Paltor. Jpatt war föbb 
i Gefle; 1601. Orerade i Upf: de Educatione Liberorum, 1622, 
d. 30, Maji. Magift: i Gripsvall 1627. Scholæ-Sïiâftare i Hudicks-

1 få ttäntbeé fan mebatt fan refte i Spffa orter, oct) tfer ärttåbbe 
ftore gäberö watra witnesbörber; fåfom fand egen faitb=33of, oef fäber= 
tted ittförba MfP utiotfa; ftoilfett i mit Bibliotfec] är befållett; v. g. 
G. Calixtus. 1625. D: Cramerus. Barthol: Battus. G: Mafcovius. 
Joach: Beringius. Joh. Tarnovius Rott: 1624. Jach: Schomerus. 
J: Bachmeifter. Nie: Hunnius Lub: 1625. Conr: Horneius. Pet: 
Laurembergius. And: Gravius. Laur: Ludenius, Grips; 1627. Balthr 
Ravizius. oef månge ftere, äfwett febatt femfomften fïebbe.
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vall 1628. o cf febait Eprfoferbe får i görfamlingen; gift meb Stdbman: 
Olof Anders botter i Gefle, Anna Olofs !Dotter, fom loar föbb 1601, 
åganbeé meb fettna, för ein f on bog i barnfång, 1645, 9: ft. ©öner oef 
1: ©otter; 2: af feinted ©oner ligga begrafne meb femta ftra.r in om 
fprfobören, nnber en Sjfften, fom dger inga mineétecfn. äfweit feitneê 
faber 01: And: od) ÖRob: Chrift: Oh ©I, fåfom et ©!rifioit Epita
phium utioifar od) l)ärjämte bifogat. Gfter fenneé böb, fli)ttabe tienne 
Mag: Laurent: Gafvelius, 1649, tit Forffa Paftorat, taganbeé af= 
lebna Ät) rf of: Isaac Bröms Gnfa til fina anbra fuftru; fe Cap: III 
[o: VI]: §: 8.

1649, £). Olavus Jonce Albogius, föbb i .jpebefunba od) Albo; 
loar titförenbe t)år Capellan i 15 åren. gift meb Äprfoferb: botter i 
Arberåd, Margareta Olofs ©otter Kanilc, dganbed meb Ifenna mång 
SBarn; men ©önente nämbe fig Kanilc efter SOtobern; oef böttrerna 
efter ftctbren Albogier; ©dfom tfefje Familier mibtöftel. åro införbe 
uti min Sltt= od) ©tamgdrbé SBof ; Tab: 1- od), X. ©tienne öp. Olof 
Albogius blef bliitb pd flutet, tf er af, at fand egeit funb beet foitom 
t fanbeita; fmarföre npbrog fan Paftoratet dt fin ©on ep. Olof 
Kanik, 1685; men lefbe en gamal SOtan, fom affomnabe 1689, pd 
famine mefa fom fatt§ fuftru, fmtlfe bågge begrofmos pd en gång fram 
i Gforet i Rogftad åtprfo,

1685, Olavus Olavi Kanilc1 Upf. Stud. 1667. fom efter filt fa= 
ber, ntebait fait lefbe, tit Paftoratet; blef J)råft, 1674 fem a foö fabern; 
giftabe fig 1676 meb öp. Majoras Jon Myras botter Anna Myra i 
©ilöbo, dgattbeS meb feinta lining SBaru ; töten alle ©önente blefmo 
frigömåit; fan affomnabe 1716;

1717: Nils Broman font ftrar efter foitom, font mar fand ©pfterå 
©on; Grono23efat. Johan Bromans 4b_c ©on, i crbningen af fané 6: 
©otter; ocf förtfenffut upbrogê foitom paftoratet, emeban Sötagift: Ol. 
I. Broman meberfabe fig tfenna tågenfet. SDfenua öp. Nils Broman 
blef fatlab tillifa JMft od) Capellan, 1708, uti tfenna Sorfamlingen ; 
emebatt bemålte GronoSBefaL Broman fabern fabe giort loader om= 
fofhtab på ©odn=Ät)rfatt.

Jjortecfnittg på några Capellaner får i ©offnen.

1. öp. Betrus Matth: Butch; blef febatt får Paftor efter filt 
faber.

2. <£). Olof Jon: Albogius, fom fiålpej)reft ifrån Arberåd @od)it, 
btef får Capellan, 1634, ocf febermera får Paftor.
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3. •$. Lars Schafvare, !om t)ât if rå n til Hillö Paftorat i 
Geftrikland, för åit ©edftteit 6Ief Th: Lect: præbenda.

4. JpL Erik Wihnan, Sorgarc ©ort i Hudivall, b<ålfePräft nti 
Hofvedal, Iftoareft Irait tog Äfrfoberba bottreu Brita Balck til Imftruf 
faenbeê nteb Ireuua1 18: ft: Sant, för ätt Irou bog i frarttfäng 1689, få 
Wälftad, Iftoareft t be långe bobbetil ttreë Bif Capellansgårb bfgbeS, 
ftrar norr om Äfrfobjerbe] trafen, öpatt bief få flutet Paftor t Gnarp ; 
fe Cap: XIL §: 6.

5. ,£). Nils Broman, ÄT O it o S ef altt i tt g SsBi: Joh: Bromans ©on 
Ifrett 4L' t orbniitgett af 6: ft: Söner; sJIreft ocf) Capellan 1708, ocf> 
febertnera bär Paftor; fe bär Nomfina] Paftforum].

6. op. Lars Frodlin, Sonba ©on i Rogftad ; gift nteb Äfrfob: 
©ott: Elifabeta Ol: ©I Kanik, 1714, sPreft od) Capelian, til tf>eé 
ban bär bog 1733, od) ban 1735. Semnanbe en Son efter fig, Olof, 
font bief ErigSittatt flogen toib Willmanftrand, 1742.

(gfter fal. £). Lars Larffon Frodlins böb, bleftoo tiänliga ba§ 
ttfbfgba för Capellan nti Adnexan Ilsboda, bware|t ttu OhtbStiäfn]= 
ftente betoafaS Ijfa font toib sBioberEfrfou Rogftad. sBien tilförenbe 
atlenaft få Iftnarje 2. el. 3 ©öttbag; bodr fä alla epögtibSbagar; 3 ittel= 
lau tib giorbe Älåcfareit Iber fång, böner od) föreläfttittgar af ©toettffa 
Poftillor.

§: 10.

görtefning få några ©tåitbS= ocb äpebettuärba Perfoner font fonine 
äro af tbenna ©oeïnett; v. g.

Petrus Johannis de Rogftada, Paftor nätnneö i et Lat: Sref, 
igenfunit i Berfe Ifrfo=Sorn, 1481; föbber i SlEre bf; ntett ide i 
Gnarp Sodrt, fåfont itågre mena; pratt blef Upf: Stud: 1470.

Sigvardus Benedicti, eller Seger Bengtffon, SonbenS Bengt 
JonfL Soit i Garlou; Stud: UpL 1501; blef loanbringSmatt i toiba 
Icinber; fatte fig ontfiber ftilla få fäbertteS IpnntatteI oct> tber bog; ©od) 
utioibgabe fladpeit i Sonbaftänbet.

Olaus Magni, Sottb: Måns Olff: Son i fprölattb; Upf: Stud: 
1560; blef Preft, ocb få ffftone ffrfoberbe i Liusdal; fe Cap: XVIII: §: 7.

Matthias Petri Bufeherus, Äfrfob: Son i ftörfaml. Upf: Stud: 
1597; Magift: od) Rect: Sch: i Eneköping, för ätt Schol: trans
port: til Hud:vall 1650; febertnera Äfrfob: i Forffa ocb Hög, 1623, 
ocb affomnabe 1637; utffribaube Bufcha=FamiL nteb fin buftru af 
Geftrin: ©läcbt: fe Tab: Gen: VL
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Jonns Walcnftadius SBmtbenS Pär Uuefons Son i Välftad; 
Upf: Stud: 1600 bief sPreft od) V. D. Comm: i Liusdal.

Magnus Svenonis I: uti et ^anê bref 1616, ftar Magn: Ericffo- 
nius. :/ SBouba Son t Arnön, Upf: Stud: 1612. — bief Depofitor 
Itnb longl. Acad: t Upfala;

Jonas Olai Forthelius, 23onb: Oh Er: Sou i Välftad; fbbb 
1598. Upf: Stud: 1625 [a: 1620?] Preft 1622. od) på fiftone Alorfof): 
t Sadurftad od) Hanabo 1648; je Cap: IV. b. § 7. Ciffomnabe 1652. 
Semunbe efter fig nteb fina Sonabuftru Elifab: Geftrinia, af Geftrin: 
Famil: fe mina Tab: Gen: VI. — i ji)uerf)et tfjeu VahlmanfEa barn, 
font gaitfïa ioiba utfpribbe Famil:

Nicolaus Joannis, SBonb: Jöns pdberjf: Son i Bro; Upf: Stud: 
1626; flog fig til Sfrifm: Staten; UpbörbSmait i ångermani. på några 
år, men brog bort Dfmerbeten oioetanbe, tit Norige. ocf) tf)er bog.

Fetrus Matth: Bufch od) SBroberu Sven Bufch: bågge före= 
närnbe Äl)rfot): Matth: P. Bufcheri Söner, od) Upf: Stud: 1650. 
SBagge ocb Prefter; tbeit förre V. D. Comm: i Forffa od) Hög, bog 
1653. tben feitare V. D. Comm: i Boldnäs.

Jonas Felri liogftadius, SBouba Son i Bro; Upf: Stud: 1637; 
bioareft ban 'oar i några år; men på toågett tjtrefanbe 1639, blef ban 
få öfioer fallen ocb fingen af SEogSftrpfare på -jpamnrånge beben, at 
förftånbet miftaOeS ; loaitfabe af ocb on i Sanbet od) omfiber öfioer fiållen 
til Norige, ocb tf>er bog 1650.

Magnus liogftadius, SeitöPt: Mårten Erikffons Ä>on i Splta, 
föbb 1620; Stud: Upf: 1637. Preft od) Collega i H:valls Schola 
1645; V. D. Comm: i Enånger 1649; i SBotbndS 1654. i Liusdal 
1655; Sift Iprfoberbe i Norbo od) SBiuråfer 1669; åganbeS 23: ft: 
SBarn meb fina 3: ft: b«ftrur, font gauffa loiba utfpribbe Slåcbten; fe 
Gen: Tab: XIV. ©og 82 år gamal, 1702; fe Cap: XV: §: 7.

Johannes Kanik, Iprfoberb: Jjp. Oh Albogii 1Sdou, meb fina 
buftru Margareta Kanik, fprfop:* botter i Arberåd; Dcb emeban tbetta 
parlaget utioibgabe Famih gauffa mpcfet genom Söner od) Söttrar; 
Sönertte itåmbe fig Kaniker, men böttrarne Albogier; Så införaS 
tbe bår fortet, ©od) utförl. i Gen: Tab: I. ocb Tab. X.

1. Johannes Kanik, föbb 1639; Up: Stud: 1652; Preft 
1663; SRegementS Paft: för Helfmg: förorb. IprEob: i (ätffartebp 
nteit bog för än b«H tjt tom, 1678, lenmanbe (Sttfait Brita Tretk 
ocb Barn b öttrar font gauffa loiba utfpriba Familien

2. Chriftina Alhogiu et. Kanik, föbb 1641. gift meb 
dpi Lars Grubb font bog fprfoberbe i Arberåd; åganbe meb bo=
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nom ©öner od) böttrar många; fymlfaé barn od) barnabarn gattffa 
loiba utjpriba [ig til mang flächten ; [e Gen: Tab: VII. Cl: I. 
N: III.

3. Elifabeta Albogia, föbb 1643, gift meb GtnM. od) Äqrfol): 
i Rödön af Jämteland, Pet: Geftrinius, ågaitba meb f)ottom 
mång barn ©lâdjtenë utioibgare.

4. Magdalena, föbb 1644, fief til Klan Kabmatt i Gefle 
Daniel Popelman, od) genom ©önertta utloibga Famil:

5. Maria, föbb 1646, gift meb Leutn: af [pelf: Kegem: 
Kiälbiörn Grubb; [lagen i åtriget toib Ftalmftab, od) l)on böber i 
barnfång bod) bottren leftoanba od) gifter, font genom ena fina 
botter od) toibgar ©lädjteit.

6. Anna Albogia el. Kanilc1 föbb 1648, gift meb Grono= 
BefalnittgêSK: I)är i Sanbet Johan Larffon Broman, fåenbeö 
meb bottom 6: ft: ©otter, font utioibgabe Famil: od) b)är efter itt= 
föraé.

7: Olaus Kanil;, föbb 1650; Upf: Stud: 1667; J)reft 1674; 
od) Ätpdoberbe båt t Rogftad når blittbe fabertt ttppbrog bottom 
Paftoratet, 1685. gift 1674, meb fp! Majoren Myrs botter Anna, 
ågattbeé 14: Barn tilfaman, för an bfltt bog 1717, od) bon 1730; 
©ötter od) Döttrar font Famil: uttoibga; fe Gen: Tab: X: Claff: 
VII. — od) bår efter i Jonas Kanilc

©tamfabern til förenåmba Kanika od) Albogiffa Famil: Ät)rfO= 
berbett .)pr Olof Albogius, föbber i öpebefmtba, Blef bår i fsörfaml. 
V. D. Comm: 1634, Ät)rfoI)erbe 1649; affomnabe 1689; åftoett tillifa 
bané bufttu Marg: Kanik.

Johannes Arncefius, en Bottba ©on i Arno=SSvtjjuiib; Upf: 
Stud: 1652; 5J)reft toib et Kegemente od) 1669, ftjrfoBerbe i Tuna; 
mar fuller 2: gånger gift, åganbe ett ©on meb fpoartbera buftrun; tf)eu 
fettare nåntbe fig Arnlund; men böbbe Bägge ogifte; tl)emte Äprfoberbc 
bog 1695. fe Cap: V: §: 9.

Johannes Salthenius, &l)t'fof>: Mag: Laurent: Gevalii ©on bår 
i ©Offnen; Upf: Stud: 1653; V. D. Comm: i Forffa od) Hög; 
jebermera jfprfoberbe tber ftåbeb 1678, affomnabe 1690, Iemnanbe efter 
fig Gitfan Magdal: Grubb, od) mång Barn font utioibgabe ©lådjten; 
fe Geneal: Tabuk VII. N: III—VI. Sbemte Johan: Salthenius 
babe ocb ett Brober Olaus Salthen: Upf. Stud: på fantma år 1653; 
men bog nian tiånft 1655.

Jonas Arnell, ©tamfabern loar från Mjenna ©offnen od) Arnön,
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men !om at bo i Hudicksvall; ft) ctr tfjenua förnäma SERanen ittförb i 
regift: om febers SOian t Hudtvall §: 10.

Johannes Garlott, Capelks Lars Hanffons ©on t ©odttett; 
Upft Stud: 1662. begaf fig i frigétiänft, od) BIef Jfitjttmaftare toib 
'Sfanffa Cavall: Jfiegementc, Ijmareft Ijatt od) bog.

Martinus Strandberg, föbb i ©tjltab, Upf: Stud: 1676; fabent 
fltjttabe Sorgare ocfj Rtffare til Gefle; BIef 'freft od) V. D. Comm: i 
Norala od) Irönö, 1688; ©ift Äprfol): t Ferla 1709, böb på fa mm a 
år; IemnanbeS efter fig meb fina Ijnftru Boze, ©öner cd) Setter, 
©lädjtenS utioibgare. ,pané Sröber Erich Svenff: odj 01: Svenff: 
Strandberger; äftoett föbbe t ©pita men fölgbe fin faber til Gefle, 
Ijafioa od) utfpribt tfjetta ©Iäd)tet.

Michael Frodlin, SettéSEfi: Er: 01: ©on i Rrotlanb ; Upf: Stud: 
1684. Jlreft 1696; Mag: 1694; Ijabe förflag til Paftorat anten i 
Arberåd eller Wekholm, men bog för ätt tljet fîebbe, 1697, uti Upf: 
bod jjetnförber od) jämte fin faber Begraftoen i Rogftad Äprfo.

Ericus Garnell, Sottb: Nils Erikff: ©on i dpåfftab, Upf: Stud: 
1685; Jlreft 1692 Pædag: toib S. Mariæ Sörfaml. i ©todfjolm, til 
1703, tå Ijan(S) Blef Äprfotjerbe i Söderhamn; gift meb Äprfofj: Por- 
tuans (ättfa ; men bog utan Barn, 1711.

Jonas Tierncr, Sottb: Er: Larff: ©on i Släftnb. Upf: Stud: 
1687; fom 1693 Præceptor IjoS öp. öp ä ra b Söp öf b: Lagerqvift i Stärde; 
bog 1695.

Laurentius Broman, (SronoSefaInittgS95i: Johan I.arff: Bromans 
älfte ©ott, i Wälftad, af IjanS 6: ft: ©öner men inga Setter; öptoilfa 
Sarn ttjenne SEfiitt R a b e r ågbe meb Anna Albogia, ÄprEoEjerbeits öp. 
Ol: Albogii pugfta botter; fåfont tilförene Bär infört är; @å namn= 
giftoeS toi alle 6: ft: ©öner, fortel. bod) utförl. uti Geneal: Tab: II. 
ciaff: III; Ijioareft mitt faberë föbelfe år 1648; ämBetené år; od) gifte 
år 1674, famt bcbS år 1726; p. p. p. ftå fïreftoen; Sarnen 6: ft: @ö= 
ner äro ttjefsa, ttäntl.

1: Lars Broman föbb 1675; Upf: Stud: 1689; Jlreft 1698 IjoS 
Äprfotj: Kanik i Rogftad; 1699, v. Paftor- i Tuna; 1700 Ärtgfc 
Jlreft toib öpelfinge Jfiegemeute, följanbe tp»et åt til Narva när tfyen 
©tabeu friabeS ifrå belägringen; Blef tIjer fotom böb, Ogifter, 1701, 
od) tjjer t ©toettffa fprfott begraftoen.

2. Olavus Broman föbb 1676; Upf: Stud: jämte Brobern 1689. 
Magift: 1703; od) på famma år V: Rect: i H:vall. 1705 od) 1706,

Glysisvallur IL . q
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V. Lector i Gefle. 1710 sPreft od) V. Paftor i Rogftad ; 1714: 
ConR: oft) 1719 Reet: i ILvall. 1729 Pafh cd) Præp: fårat Infp: 
Sch: t H:vall. 1731: Memb: Soc: Lit: Upf. @ift 1709 meb Apol. 
p. Jon Elgs t)ttgre botter Anna Elg, åganbeS allenaft 2^ bettrar; 
@ub tåte tljem utraibga Familien!!

3. Johannes Broman, föbb 1679; 3 ffrifieare ftånbet förfaren 
Vice pärabéfogbe l)oé fabern; SSensBHan ; SBrofogbe; p. gift 1706, nteb 
Catharina Berg, åga ©oner od) böttrar fora ntraibga ©takten.

4. Nicolaus Broman föbb 1681; Upf: Stud: 1700; sPreft od) 
Capellan i Rogftad 1708, Jt't)rfol)etb. Bärftäbeé 1717; gift meb Sara 
Dilsbo, 1713; åga ©öner od) böttrar fora Famil: ntraibga.

5. Jonas Broman föbb 1683; SBofljållare f'å Gnarps SBruf 1704; 
feberraera Factor, od) fift Dtygraadjtare raib Äo[n]gI. Artill: i ©tocf= 
l)olra; gift 1705, nteb Cathar: Rök, sBorgfDMft: botter ifrå Borgo; 
SBarnen raoro några, men alla böba i ungbonten, unbantaganbeé SDott= 
ren Maja Caiffa font utraibgar Famil: nteb Magift: Meurling Waratl= 
beé extraOrd: Profeff: i Petersburg. Jonas Broman affontttabe 
1740.

6. Erilc Broman, föbb 1688; UpBörbé ©frifraare f)oë gaberit raib 
Börjon; febatt panbetömau i Hud:vall; ©ift ©ti)rfjunfare raib Äongl. 
Artigl. Blef fången i Stralfund, når tl)en ©taben font i fienbenê l)än= 
ber, förber tit Magdeburg, od) Btef if) er böber 1716; pan loar förre 
gången gift i ©tocff)oIm, 1708, nteb Johanna Natt och Dag, font bog 
Barnlöfer i Leiten 1710. ©enare refait i Scånö meb Metta N. SDotter 
1712, ågntibeé nteb liemta ettba bottren Anna Sophia.

Betrus Frolander, SBottb: Måns Anderff: ©on igröllanb; Upf: 
Stud: 1693; sPveft od) V. D. Comm: i Rasbo od) Kjhl, 1698, ta= 
gattbe förra Capell: Ottfo til fjuftru, od) fåenbeé nteb Retina ©ötter för 
ätt l)an affontttabe 1730. Senutanbe raafra ©ötter efter fig.

Daniel Vjleman, p' Er: Vjkmans ©on nteban Ijan war V. D. 
Commin: uti Rogftad, BafraaubeS nteb fina förra ljuftru Brita Balck 
18: ft: SBarnl alla föbba fjär i ©oeftten; ntett ftörre belett böba i ung= 
bomen; förutan några böttrar, font ntraibga ©lädjtett, od) tienne före= 
nåtnbe ålfte ©on Daniel, föbb 1670; Upf: Stud: 1694; Lreft f)ema 
f)o§ fabern 1698; fölgbe bottom til Gnarp, när f)att tt>er Blef fprfo= 
jjerbe 1708; od) entebatt l)an länge låg Blinber, IentttabeS Paftoratet åt 
tienne îtanë ©on, 1718. pan gifte fig 1704, nteb Ingerid Mört, font 
war Ijanê faberë feitare fraftruê SDotter [nteb] f)emteë förre Dltan SDttU=
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ttäreit Pet: Mört; fåettbe nit b ^enne Sant, Wjkmarcker ttäntba; fe 
milt Gen: Tab: V. Claff: VI. N: IV. Daniel Vjkman bng 1748.

Michael Dahlmark, Snub: Er: Mick: ©nit t ©tnmnâê; Upf: 
Stud: 1699; fPreft 1704; V: Paftor t Liusdal 1708, rd) febermera 
V. D. Comminifter uti Söderala; gift meb ftprfot): Edfenii Gttfa i 
Liusdal, Catharina Geftrinia, ägattbe barn tilfaman, nteit böbe i ung= 
bomen ; efter tjenneé bob 1736, teg t?an §l Er: Iftei Gnfa Elif: Thelaa 
tit fjuftru, men ågbe intet barn efter fig när $an bog, 1638 [o: 1738]; 
fe Gen: Tab: VI. Claff: VI. N: 4.

Petrus Sandftröm, Snub: Sven Hanff: ©mt i ©pttab; Upf: 
Stud: 1702. Ph: Cand: 1706, fPreft 1712, net) tRegent: Paftor för 
Dfwerft: Ferffens Dragoner; gift meb fat. Äprfet): Arnæfii Gnfa 
ifrån Tuna Maria Lundberg på Norholm; men bng utan barn 1737.

Jonas Rogelius, Snnb: Er: Jonff: ©nu i Stäftab; Upf. Stud: 
1702; btef fPreft 1705, V. D. Comm: i Jpamråttger; febermera fprfn= 
^erbe i Arnöberg, när t>an tng Trodians Gnfa tt>er ftäbeé til t)uftru 
1712; blef rd) tf>er bnb

Jonas Kanih Äprfntjerb: Jp. Ol: Kaniks ©ou meb Anna Myr, 
tf>en 7Ie i nrbitingett af fnrettämbe Äprfrt). Jp. 01. Albogii barn; ^wil= 
fett Jp. 01: Kanik mpefet utwibgabe Famil: meb många filta barn, frm 
f)är nd) nu tufnraé, bncf allenaft tf)e fnnt ärn gifte blefne, net) tit tjeberé 
|tånb fnmtte; in attest mnre tt)e 14: ft: men många bnba i nitgbnmett, 
fniu Num: utluifar:

3: Elifaheta Kanik, fnbb 1682, gift 1714, meb Jp. Lars Frod- 
Iin V. D. Comm: i Rogftad; ägattbe barn tilfaman fnr ån finit bng 
1733, nd) f)ntt efter l)nttnm 1735; men bngn unge nd) ngifte.

4. Jonas Kanik, fnbb 1684; Upf: Stud: 1703; tng fig up uti 
frigétjånft, at t)an btef 1705 Capit: mib .jpelfiuge Slegemente; gift 1721, 
meb Anna M: Ranhielm ifrån Åbo, ett Majors SDntter, af abetig 
Famil: febatt 1689; ågaubeS mät meb f)eitita 3: ft: barn men alle böbe 
i linbatt fnr ätt t)nu bng 1729 i barufäng, net) f)ait Gnflinge t Stoc- 
holm 1733.

8. Olaus Kanik, fnbb 1691; tng fig nd) up meb märjntt, tefmer 
tut en Leutnant; gift 1714, nteb Catharina Malmftröm SnrgTLtft: 
bntter ifrått Umeå; Sarnett ärn 3ü bnttrar fnnt öfa ©läd)teit.

9. Daniel Kanik, fnbb 1692. Chergeant mib Jpetfiuge Siege= 
mente 1711. bnb ©gifter i Sveg ©refit ttttber frigémarchen 1712.
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10. Anna Catharina Kanilc, fôbb 1694; gift 1714 nteb Leutn: 
Joh: Carlften font fhjttabe bort ifrån Ijenna 1731; fâjeg warn Major 
Wib Dlt)fïa Huffarene 1741, af tt)e l)jt commend: — Jpon bog barn= 
löfer i ©tocfi): 1743.

13. Magdalena Kanilc, fôbb 1699; gift 1726 meb 33agaren i 
Gefle Pîâjt: Joh: Hütter; SBarnen âro mång, 5: ft: font Icfwa ocb 
funna utwibga ©lâcbten.

14. Johannes Kanilc, fôbb 1702, en Unberoffic: Wib |)elf: Die= 
gem: bog ogifter i Wahlbo ©ocfit 1720.

Lmirentius Frodlin, Sonb: Lars Jönff: ©on i @t)Iftab, meb 
fenare giftet; Upf: Stud: 1708. Preft 1715; gift meb Ätyrfot): Jp. Oh 
Kaniks botter; fe föreitåmba Kanika Fam: od) Gen: Tab: X. Claff: VII.

Petrus Frodlin, SSoitb: Mårt: Ericff: ©on i Via, Upf: Stud: 
1715. sJlreft 1724 ï)Og fin ©wärfab: ÄprEot): ,£). Mag: Thrift: Juftus 
i H:vall; ConR. Sch; Hud: 1729. Rect: 1737; meb ClaraJufti 
åger barn; fe Gen: Tab: Rogft: XIV. Claff: IV. N: 3. Lit: e. 
SDog 1748.

Andreas Velftadius, SBonb: Er: Anderff: ©on i Välftad; Upf. 
Stud: 1729; Preft 1737, Ç08 £>. Proft: Lodin i Dlimbo; gift.

Jonas Östlund, 33onb: Oh Jonff: @on i Öftby; Upf: Stud; 
1734; Difp: i Upf: 1740, Preft 1743, til (glffarlebt); V. D. Comm: 
i Söderhamn 1743.

Andreas Norftrand, sBonb: OL Olofss: ©on i Sönånger; Upf: 
Stud: 1734. Preft 1737, i Ogelbo, od) efter fin ©wårfab: V. D. 
Comm: tl)erftäbeg 1739.

Daniel Garnberg, men febermera Rolinder; Up: Stud: 1734; 
Preft tjo§ Ät)t'fof)erb: Jp. Nils Broman i Rogft: 1737 ; gift 1741, meb 
I)ang botter Anna Maja; fe Tab: Gen: II. ClafL III. N: 4. V. D. 
Comm: i Rogft: od) Ilsbo 1745.

Ifaac Roljn, SengPlan ©on i Wälftad; Upf. Stud: 1736. 
Petrus Lunäftröm, SBonb: Pär Nilffons ©on i Hansböle, Upf. 

Stud: 1738.
Nicolaus Broman, ,ftorfol): ©on; fe Tab: Geneah Broman

nior: — Upf. Stud: 1740. Preft f)ema l)og fabern 1746.
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CAP: IX. Ilsbo -Eyxïci.

22: meb Saferft: 5 J aï.
144 al.
19. al.

Ilsbo Socfn=h)t'fa ; fora år annexa Itl Roggestad; je I: Slccf: 
Glyf: Cap: VIII. Itgger på en flutiting emot fôbertt, ftray wàftan ont 
tlieu wägen, font Ibper fram ifrån t^e fbbre Socftter, fåfom Tuna, Hög, 
etc. til Berliö, od) ttjer norr ut; oct) år Bpgb af ftarcf gråften meb faft 
Ifioalf af tegel! ; DJien på fnuab tjb, od) af t)ioilfom, t^et år intet loift 
at pågå; åftoett font ftelftoa Socfn=Jlamnet; Ipoar om fatt låfaé I: Sb 
VIII: Cap: 2)ocf år tBeitna fprfa tugen gång på=öfaber feban t^en 
Bpgbeg, tp betjåller ^ou tl)et gamla fåttet, Ifafioanbeë Sakerftiget ut= 
Bpgbt toib öftra gafwelen, meb et litet altare Ijf år itttte ; odf toapn= 
eller roocïtibufet wib loåftra åttbatt af Sobra toåggette; Blifmanbeg wib 
Snmigningen font ffebbe meb mpfet måfenbe; fe tit: I. §: 6. fallab 
S. Marice od) S. Peders FyvFa.

§: 2.

5enfler=opntttganie åro allenaft 2på föbra måggene; emeban 
fprfan år liten, bocf tiåntig för fbrfamltngen, font ide ftor råfttaé: fe 
I: fl: Cap: VIII. od) et litet fenfter uti Saferftiget.

§'• 3.

åfprfatt år ^el Btoiter inantil förutan målning;
2lltcu-etaft«tt Beftår af £u flora belåten, förgplb, ttåtttl. S. Maria, 

meb et Barn på armett; oct) S. Pär meb npcfeln i Bttttbena; waranbe 
luforne omfring t^effa fonftigt målaba meb 4; ft: qminfolf, nåntl. Anna
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Maria, web Santet Jesus på l)ögra armen, od) et annat på tfyen 
jpäitftra. Maria Magdalena, meb ena Iprfo t tianbena. Maria 
Gleophce, meb Simon, Jofeph, Andreas od) Johannes onifritigftåenbe; 
Maria Salome, meb Jacob fljen [torre od) SKinbre, toib Iiortelen ftälte. 
SOtitt bfroer StttaretafIan [tår Christi crucifix meb 24' qioinnobeläten 
förjanbe, ena å tpuartfjera [ibona. J)å Jobra fibait mib gaftoelen äro 
od) fatta [må belåten, iblaub Iftoilfa år od) S. Olof meb ppatt i Ifan= 
bena trampanbeé på 11) et grittattbe trottet; Såfom mångeftåbeé uti 
!priorité år utfått; t)ioar meb betecfnaé Iptvu S. Olof fövftovbe tt>en 
Ijebmfïa uftlfavelfen Ifxk i ITovben ; fåfont Joh: Peringfköld uti 
Ullerak: MiningsM: I: bet; 2: flod ; fol: 3; ocf) ftere Antiqvarier 
berätta; Ifwarfore bleftuo ocf) ntåttga Iprfor bottom til ära, a[ ^ané 
nantit få iutuigba; fe tit: 2: II. §: 1. 2. 3.

Xboret är ätt afbelat meb SFratiF af fioarftuabe träpinnar; fe 
tit: IX. Chor.

PrabiFefIolett på föbra toäggette, meb IuIber fntå ontålabe, a[ 4 
Evangel: od) tlferaé länttemärfen; fe tit: 2. I. §: 2.

Iacbtave tmärt bftoer !priait toib toäftra gaftoeleu.
Up uttber bwalfioet i ©tioret gånger en proceffions fatia målab 

meb Christi crucifix, od) 2"Å qtointtor omfringftåenbe; t)uru od) när 
tt)en brufabeO, fe tit: IX: Satta.

OItit emot fPråbifeftolen på Otorre toäggette bänger en på trä elL 
bråber gemett målab tafia, meb Chrifti crucifix od) bilbente Maria 
od) Johan: I)åUanbeé fåbatt öfjoerflriften:

D<ESU X^XD^« XfEXDPtT1E DWÎ>2tXtT2l0 KPtTUtT®.

J)å Slltaret ligga icfe allenaft tt>en gamla Latinifta pfaltttboFen 
meb Noter in folio, af året 1560. d. 29 Sept: äftoen in 8™ ena 

SåttgboF på latin, fub Jacobo Epifc: Upsal: 
An: 1596; prid: Calend: Octob: Utan od) [tår 
tber et plumpt utmålat fnifnnib, meb et utflurit 
od) uptfögt Iorff tf)er tnuttber på ena liten taflo 
af trä, 1| qvarter lång; 1: qvart: breb; ^irtilfoit 
tlfe baftoa fatt toib böretta, at fpffa, i foula tjber, 
när follet in uti IprEan gå måttbe; 1) warf öre är 
od) t lietta Iorfet tupfet nött; Såfom uti attbra 
fprfor fåbatta fittnaö äftoen brufeliga ioarit; Ipwl= 
fen plägfeb i forna tiber mera gättgfe war i (Orefo= 

lattbom, än uti SvaufOijfe ocb Spfllanb, l)toareft Ifttggett Seläteu brufabeé; 
fåfont Annaliftæ nogfamt berätta.
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§: 4.
Sn uti ti)etuta fprfa ftmtaë inga ©raf= eller Sjf=Steuar.

§'• 5.

KlSct=Stapelen tu uti Bogårbett Bpgber, på loåftra fibotte ont 
fprfatt; je tit: IV: §: 1. fyar atlenaft ena HlåcBo, jom tut jpruefen od) 
f Brlorab år; 1 sU [aln] låttg; diamet: neberft: 1§ aï.

Diunbt of matt ftår:

SI DEVS DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS. '

jpå Sobre fibatt : på Dtorre fibatt
DILSBO SOCHN MAGISTER 6U fiff afbilbab.
LAVRENTIUS ANDREÆ 
PASTOR. NILS HANSSON 
ï HVDICKSWALD.

rmtbt ontfrittg ttebatt:

KOMMER I AF IACOBS HVVS LÅT OSS VANDRA VTI 
HERRANS HVVS. EZA: 2. V. 5. 1647. M: GEORGIVS PV- 

DENIVS STOCKHOLM ME FECIT.

Sdjenua gamla od) förloraba Äiåcfa Btef 1730, om jomaren, Bftoer= 
forb tit Stockholm od) omguteit, ågattbeé itu jåbant Ittttbe, jom t)är 
efter år utfått — — — år låttg 11 al. Diam: 11 all.

SBåger 3 Sf'®: 7: 8® 11: m.

Dtuubt omfring oftoatt låjes :

ALT THET ANDA HAFVER LOFVE HERRAN.

fPå tfyeu etta fibotta:
DÅ

FRIEDERIK DEN FÖRSTE WAR KONUNG 
D. MATTHIAS STEUCHIUS ARCHIEBISCOP
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M. OLAUS NAUCLERUS PROST 
H. NICOLAUS BROMAN PASTOR 
H. LARS FRODLIN COMMINISTER 
BLEF DENNA ILSBO KLÅCKA OMGIUTEN 
I STOCKHOLM AF KLÅCK: OCH METAL:
GIUTAREN ERIC NÄSMAN. ANNO 1730.

ffjeit anbïfl fibona ftår få:

NÄR ARON IN OCH UTUR HELGEDOMEN GICK 
MAN HÖRDE KLANG OCH LIUD UTAF GRANATÄPLEN 

• OCH NÄR TRUMMETE TOON BLEF HÖRD I ALLA TÄLTEN 
ISRAELS MENIGHET TIL HERRAN FRAMGÅ FICK.

Diunbt itebait ontfring:

ES: 2. KOMMER LÅTER OSS GÅ UPPÅ HERRANS BERG 

TIL JACOBS GUDS HUS.

§: 6.

Ry'rt'oherömtao itaran finnas aittecfnab raib SDioberfprfait, Cap: VIII. 
§: 8; nit Rogestad Sodit.

.£)är t tfyeitita Socfueit loar Mag: Matthias Ilsbodinus föbber, 
font Btef P. od) P. t Sciber Sodit af Söberinanlaitb ; 1628: —

§: 7.

6t Utet ftl)de öfter ut ifrå ffjentta fprfa, emellan Bpu ©örby od> 
3Beftott, fiituaê äit t bag 5. ft: ftore od) mårcftuårbige IRefe--Bogary 
eller Stttegrafroary »ib Ipotlfa uti Bftern fpiteé an t bag en ©tettdTtur 
af »al Iagba ocf) ftora gråftenar, f)ållaitbeé i långben; ifrån öfter til 
»after, = = alnar, t Brebben, ifrån Sober tit Diorr ... all.

DLunbt omfriitg på fljenna orten ftnnaö jåntwäl åtffillige fmärre 
upfaftabe 3orbf)ögat, l)»ilfa itu åro Bewåpte raeb ffog.

§: 8.

SlIt in til 1733, fiafloa V. D. Comministri Bobt i Rogftad §ör= 
funding; SDieit på året 1734, od) efter öp. Lars Frodlins böbel. från=
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fälle bpgbeê en ni) Capelans g år b uti tfjeitna Ilsbo iSocfn, ftra.r öfter 
om fprfan, ät .p. Mårten Granlund, tljen fünfte Capellan font uti 
tljenita Annexa bo mâttbe.

§: 9.

1747: bief QaFerfHget totb offre gafroelen albeïeê neber=lagt, oct) 
et ni)tt fenfter tl)er ulfuggit; å ïmnlfetê bägge fibor Slltaretaflan belab 
fatteê in wtb muren.

Sa odj ni)tt Saferftig af trä bpgbeê, loib oct) utom norra loäggena 
fram i Glioret.

tfortecFning på ttje Capelianer, fom begpnte fovft bo uti tbenna
Adnexan.

gör än ,p. Nils Broman blef Ij är Paftor, 1717, bobbe Capellaner 
alt jämt loib Dtoberfprfon Rogftad ; faft än tf)er intet SBoftälle loar 
af öre oct) örtug, utan upbpgba boningar på Somten nära loib Jtprfo= 
Ijerba gärben pä en liten loret; af förfaml. emebait tfyenna Adnexan 
tt)en minfta är i bela lanbet, od) tfierföre icfe altib ©ubötiänft galten 
af Sod)nfPrefterna, utan Äläcfareit giorbe böner od) föreläfniitgar; fe 
Cap: VIII. §: 9. l)loareft Capellanernes itamit fitntaö iitförb. sDteu 
förenämbe .p. Nils Broman lät giöra tfjenna flptitingen, af några or= 
fafer, IpoiIfa icfe må iitföraé. .pan fielf loib bätre eftertanfa, måfte 
finna tljet mången giör rjS åt egen rumpa; od) fauna jämloäl tt>et orb= 
fpråfet: om efterråb iooro få gob fom föreråb, få looro ide få mång oråb.

1: cp. Mårten Jonffon Granlund, SBorgareSon i Hudrvall, 
fommeit f)iälpef)reft ifrån Dtoberbrobern -p. Äprfof): i Norbo Mår: 
Rogftadius, 1729. blef Ij är boenbeö, uti npbpgba Caplans I)ufen 1736; 
blifioanbeë febermera, 1746, Paftor i Harmånger; fe Cap: X.

2. .p. Daniel Däderff: Rolinder; SBonbaSon i Rogftad; f)reft 
1737, ap. Jtprfolj: Nils Bromans Dtåg, meb Anna Maja Broman 
1741, od) Ijär Capellan 1746, efter .p. Mårt: Granlund.

§: 9 [o: 10]

görterfiting på några JpeberöDtäit fouine ifrå tbenna Sodneit.
Matthias Geurgii Ilsbodinus, SBonba=Son i SBärge, föbb 1573 

Upf: Stud: 1599; febermera Mag: — fPreft: Jîprfoïj: i Dfioerfeljla, 
tljer itäft 1625, uti Jäder, od) fift SDomDroft i Strenguäé, £)ioareft fiait 
ofta refor förättabe SBiffop : Doct: Paulini fpfjlor; om f)an§ arbeten fe
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Scheff[eri] Sv[ecia] Litferata] eel) And: von Stiernmans Sv: lit; p; 
... SbIaitb baits? bfItit Uiar Brigita Ilsbodina, font fief til 9)can; Capit: 
Eric Steuchs i ©obermaul. Lexbo ©refit od) Spatby; ©on Mag: 
Pet; Steuchius P. ocb P i fÇougbôtt o<b 1648. Superint: loib flutet 
t Hernöfand, tt)cn förfte tf)cr i Stiftet, faenbeê nteb bottom, för ätt 
bait bog, v. g.

M; Eric Stench, Stprfoborbe i Diagttttba Socftt til Sämtl.
Doct; Matthias Steuch; toib flutet Streb: S: i Upfala.
Chriftina Stench gift nteb Mag: Nils Plantin, tlprfob: t
Siälevad;
tbefje förenämbe fPerfoner utmibgabe Famih ganffa totba fe
Tab: Gen XII: [o: XXII. B] Slocf:

Jonas Jonæ Berg, Sonba ©ou i Särge; Stud: Upf: 1633; 
febermera Sullttär i epârnôfattb, på 5: år; tt>er på Dlegeiuentb ©friftoare 
t Sämtl. men på fiftone Seitëmait.

Sveno Fetri Berglin Sonba ©on i Särge; Upf: Stud: 1674; 
SOieu tcfe inåitg år tber efter råfabe ba» uti et tumult på gatan t 
Stockholm, Bwareft et bråp ffebbe, ocb bait bomber SaueSiau Blef 
afliftoab, tå bau på Dlfrätéplafjeu fång ena ffrefna ioifa, initial Sof= 
ftafioen til tpoarje Verf1 efter l)aub Diamtt ; tbeu od) trpcfteb od) finîtes 
i mångaé båuber: Begpnelfeu är fålebeb:

©org, jämmer, Flagan, roar min forfla låt; p p. p.

Sveno Jonce Berglin, Sonba ©ott t Dftailå, Upf: Stud: 1696; 
ban loar ett tib, Pafh £>. Joh: Micranders Santé Præceptor t Harm
ånger; men Blef få fiufer i fina Been, at lt)e måfte Bägge affågab itt 
emot fttäna; ligganbeb fålebeb til fättg, i inåitg åren; boeb fuiibe nteb 
färbeleb fljt lära ttttga Barnen läfa i Sof; ban bog 17 ..
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Cap: X. Harmångers BpvFa.

SE) ett förfta ©odnen, när man Emnmer ifrån Sundhede öfwer 
Nordanftigen ; fe I: 81: Tit: II. i fpcléuttgalanb, är Harmånger; få 
nämber, aitteit af tl)e i ©agente nämba Hermioner; eller af tlfeit 
namfuttige Har el. Thor, 5Uorblänbiitgartteé guben; eller af ttogoit anan 
fmn Hair, Her, Hior1 Ior, Hermund etc. är fallab Worben; fe I: 81: 
Glyf: Cap: IX. a. t)afwer nu fin Etpfc ftåenbes öfter ut på et näs, 
[trap wtb ftora lanbéwägett, på ett jämn åfermard, od) wib föbra Bräb= 
bette af ftora ftrönteu font 11) er framflyter ifrå Jpafela, od) SBerfto watnen, 
ut åt Ipfmet wtb @tröm§ SärttbruE; ttpBpgb af fafta gråftenar, od) en 
gång, jjälfteu få låttg på=öEab, font tilförenbe, uti öftern; SOlen på fnoab 
tjb få wäl tben förra, fom ttjeu fettare Bpgningen ffebbe; tl)et är mig 
ofunigt; bod fptteé fangobljEt, at för än EprEan Efpnna bpgbeö, Ipfwa 
folEet, Emr i orten Ipft i Epbenbomen fit offerftälle, Epoareft ätt i bag 
tt)et fprEantiga tornet ftår, ftrap wib Bogårbåmuren, wäfter om Eprfan; 
Epoar ont tilförenbe är förmält, Tit: L §: 2; fåenbeé tEpitita EprEan 
namnet fit, när Bon efter ttpt algemena wifet, i EEptt tibeit ittwigbeS; 
fe Tit: I: §: 6. S: Peders l&prFa.
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§: 2.
Wapn= dl WoFn=|u]et är efter manl[igl)eten] mib föbra måggene& 

måftra änba. SaFevftugnn; fem för ån påbpggattbet flebbe, mar in på 
öftra gafmelen ftåeubes; metar ttu ftg Siorr ut på Sierra fibotta, åt 
t|eu öftre änbatt. ^enftevåpningav åro, förutan tit uti Saferftiget,, 
4: ft: 1: ft: på öftra gafmelen oef) 311. ft. på föbra loåggene.

§: 3.
Up uuber Ijmalfbågartte af tegelften, åfioen Iring om måggerna, Ijar

tilförenbe loarit målning efter t|e forna tjberS fått; fe------Tit: II: §: 1.
9)ien itu feberntera alt utftrufit, få at IjeIa !priait finnes mara Igmitfårgab.

2(ltavetaftan beftår af en Igoper 33elåteit, iblaitb Inoilfa mit uti, år 
afbilbab Oiub gober, meb Sonen uti fit fliöte, od) 6 ft. Singlar om= 
Iring på fibortte; förutan flera o cl) anbra belåten, ftörre o dg minbre,, 
upfat, babe på föbra od) norra fiborne, in på öftra gafmelen; fåfont 
Maria, meb 2"1 bant; Chrifti crucifix; S. Peder meb npdfelï; etc. 
fe tit: II: §: 2. jpå båba fiber om fenftret in uti tmenne målabe Iranjgar 
på muren, ftår få ffrifmit: Hæc reparatio, tam turris, qvam templi, 
facta est Pastore Johanne Micrandro, Anno 1702.

(Ogor=SFvanFet; fe tit: IX: Gl or; font tilförenbe mar t)år upftålt 
af fmarfmabe tråpinar, meb t|år mit öfmer ftåenbe Chrifti crucifix, af 
ftörfta flaget; meb gemen målning öfmerbragit; år 1633 d. 29 Maji, 
af tå maranbe Paft: OI: Brunnio; bief uttagit t förbem: Äprfol). Joh: 
Micranders tfb; odj nu i ftållet uppfatte ftå 21' pyramider, meb 
t|eraS nu brufel. Iaga flranl.

PrePtFeftolen, mib t|en föbra måggeite ftåeitbeS, år utarbetab nteb 
Evangelift8 bilber af trå, od) runbt omlring meb ffjeit flriften: 
SALIGE ÄRO THE SOM HÖRA GVDS ORD OCH GIÖMA 
THET. LVC: II. v. 28.

iadgtaven år fatter tmårt öfmer Iprfan, mib måftra gafmelen, meb 
et litet frambrag mib norra måggene; Slfrnen en Iadgtave fram uti 
61) ore t, öfmer Saferftugub örena för ungbomen, förfårbigab år 1728.

§'• 4.

Oirafmar fiititaS några tit uti Ujenna Iprlo ; fomliga meb Igållar 
betåcfta, fomliga intet; t|efa efterföljanbe ligga fram uti G|oret, od) 
åga Ijfftenar:

N? 1.
ligger framför altaret, od) är beftålter af Sal. Th; Doct: Mar

tin Brunner i Upfala, Soiten åt p. O. Brunnius font |år ttitber 
ligger begrafmen; marattbeS tienne Stenen albeleS Ijler Ujeit fom ligger
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fram t Sfyoret uti ©anmarcfê fprfo t Uplanb, fywareft fyogbeml! Doctors 
egen grafwärb är:

NB. NB. NB.

IAG. LEFVER. I. SKOLEN. OCH. LEFVA 
yOH. 14. v. 19.

H. OLOF. ERlCl. BRVNNIVS. 
FORDOM. KYRKEHERDE. I. HERMÅNGER. 

EMERENTIA. NILS. DOTTER. 
BRITA. REDERS. DOTTER. NIURENIA. 

HANS. HVSTRVR.
MED. TRE. BARN.
DE. HlVIL A. HÄR.
OCH. FÖRIVÄNTA.

DE. DÖDES. VRSTÅNDELSE.
OCH. DEN TILKOMMANDE 

WERDENES LIF.
MARIT VS. OBIIT. ANNO. S AL VTIS.
M. DC. XXXII. CONIVNGX. PRIOR. 

ANNO. M. DC. XXII. 
POSTERIOR. ANNO. M. DC. L. IX. 

POSVERE. SVPERSTES. FILIVS. NATV. 
MINIMVS. GENERI. FILIÆQVE. 

à?. NEPOTES.

NB. NB. NB. 
äfmerft pä Stenen år en 
wafer utfyuggen Divife om 
<£bvt(li upilaitbelfe ntur graf= 
mena ; nä ml.
»Etta graf, meb opet S.åc£. 

Sn t>ot>=fïaUe
pä fymilfen Sfyriftuë trampar 

meb mänftra foten 
fyätlanbeb i mänftra fyanbena 

ena jlygan&ej fegevfaito.

3 tfyemta grafweita begrof jag 1743 d. 14. Junj, fal. !EyrFob: 
Carl Lode.

Sifye flera följanbe grafftenar, Hgga ocfy in nti Sfyoret, ttäniL N. 2. 
3. 4. 5. od) 6: —

N? 2: ä führe ftbona af N? 1.

tfyenne Sten fyafmer ingen ffrift om= 
Mng bräbberne, allenaft in nti franfy= 
fen tfyefja initial bofftäfmer, font be= 
ntärfa Ericus Erici Tybelius Paftor 
Hermongerenfis, 1691.
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N? 3. på föbra fibotta af sMtaret; 
waranbeé nu bo!ftäfmerne !ring uti 
fauterne få afnötte at tlfe intet lä= 
fa§ funna; men uti francen (tår:

N? 4. fram för altaret 5ftorr 
om Brunnii graf;’*fring om 
fanterne är ingen' ffrift utan 
allenaft mit uppå:

/ ûun/j?\
7
^tjjj koa/l
-, #0 JJrAiAE,
l JIMMO y 

)66<j- > /OJ \87

N. 5. mit emot ©aferftugubörena, 
norr ut i ©foret:

/ EAJiMJWmiJHlt 
/ JI/jtj/jj Sjteaajaayoea I1
/ tj/S /67? Z7Eea7oéwei 
'yf.vyyftyfrJUftexJMk j
JEi TVEEAESIMMS JjyjrMVK 
/tZAKOJIKEjyi JOJi.KtOTTEA 
JVRJVUJA OCJY JJEiEMAOtt
, Kottea çaoes/am , 
S EEOAJ JZME /

L\ /j/e. /

görutan t tie förenämbe Itj!= 
fteitar fram uti ©foret ligger od) 
tienne främft t gången; men eu bel 
af fîriften Betäcfeé nu af qminfolfä 
bäntarite.

N? 6. på norra fibona om 
altaret. — — —

tienne Stenen åger inga 
SföimteSmärden. ©ocf at Äprfol):

Joh: Micrander ligger Ifär 
unber begrafwen, tlfet fåg od) 
jag uärmaranbeö. ©al. Olof 
Arnæfius tärer o cl) t) är ligga.
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( JtLHmEK -MÉJVMTffîËfCJ, 
( KDißFFjyj?cf//;y. mtEsttim
\ MJfvsro.jfijstMtttZM.TXesjl
sf/m. MftJS BJVtKJfMM. {'STMI

SJMfjf&y. cJtTj/stJiLMAsrsfc/jey.
MitJ>2£. Jlf/61/2. SJSfJt. StAfJtey

RtJtJl MftCJtlt!/. Qk. JVJI JfA/fl-

RJtE MAFOK. SrRN.

mjfRftt WJf 'ffJfJh' OSfEX Mttf

. JJtS- WZJ/IM/t-FmLttJSMUEEWEH

Sienne grafftenend utfyuggning 
dv uteb itpljcgba 33offtâfï»[c]r, rätt 
macfer.

3 %fia feitare åren Hgga act) 
Ijär Begraficeu SJrufd Infp: på Ström 
E. Schillings måtig 33ant.

§: 5.
SBtb Wdjtra fibona cm !priait, litet i [ober, ftår i ftdClet för Äta cf= 

Stapel; fe ïit: IV. §: 1. tu wib SJogårböuuitett, et (torn af gråftenar 
upmurat, 11: alt å alia fiber, eller fprfant; men f)ögbeii, jämte trä=
refttingeit tt>er ofwanpå, 60 alnar; Ijwilfet t fr rita tjber Ijar marit
Hermionernas ædicula patens od) offerftälle; fåfont tilförenbe är Be=
rättat; ftåenbeé än t bag icfe allenaft wtb öftra fibona om ftora Saubd=
wägen, utan odj wtb fiibre ftranben af tBeit floben eller watnet font il) er 
framflyter, längft up ifrån DJiebelpab ffogarne ut igenom Hafela od) 
Berliö Socfitar, äfwett tfjeutta Harmånger Socfit, in uti .pälöuitgaBotit, 
Ijwareft tf>e gamle Diäsfungar, Säftrpfare, .pertnioiter, etc. tjaft ttjeraS 
långa affar, SJarcfar, Snäcfor od) ©åtar; fåfont af Sanb= od) Socfu= 
taftorne fed fan til L gl: Glyfisvall:

Up uti tl)etta Sornet finned nu fatta 2"' ft. Älåcfor;
Tfwtt ©torva, Sång 13Z4 al. Diamet: 2: alnar.

Diunbt omfring ofwait läfeö:

ÄHRA WARI GVDH I HÖGDEN. OLAVS HOFFMANNVS 
PASTOR. L. E. V. SACELLANVS.

spå öftra ftbotta:
I. N. R. I.

AF M. ANDREA HÖÖK. ANNO 1665.



304 [10. Harmånger.]

LAVDATE DOMINVM IN CŸMBALIS BENE SONAN 
TIBVS. LAVDATE EVM IN CYMBALIS. IVBILATE.

P. O. H. VICARIVS. N. P. S. LÄNSMAN.

ILfieti PHintira, Saitcj 1 aï. Diam: 11 all 
JRunbt omfriitg oftoau [tår ffrifioit:

OLAVS HOFFMANNVS PASTOR. ANNO. 1665.

fPå toåftra [ibmta:
I. N. R. I.

ALT THET ANDA HAFFVE LOWE HERRAN. PS: 150. v. 6

§: 6.

Sörutan tfe ©tenfögar od) åttebacfar [om får od) tfer i Socfnen 
finttaë mara artigt aitlagbe, emellan Äprfbpu oct) SBattrång, p. p. Sn= 
föreS får Ipoab 1702 l)ånbe på 33årgbbafait emellan bpn SBatrång od) 
Äprfau, at en bonbe i 33riug= eller 33rim[tab faut tljer en Ijoper gl. 
filftoer uti en t)ög; efter gamla [eignen: ÎDraFago&s fallat; tfet od) 1696 
af famine bonba funnit år; bocf tå bara penittgar; på et annat [tålle 
af [anima bårgébacfa. Svenne 23oitbe blef feberntera Ijfa [om ifrån 
rätta förftåubet, ofta refor, fommeit; tbet en Ijioar nogfamt fe måitbe.

S)å sJiaiet utom [Pråftagårben, Inoarejt tl)e tneb bâtante anlåitba 
ifrån bparue ©tocfa, ©tering, (Sbfäter, Jpolm, od) gå up åt fprfoit; 
ligger ett toaefer, [tor od) flåter ©ten, b>el mål gttibett od) flipab; på 
Ijioitfeu qioinfolfeit Ijafioa i forna tiber tilppntat od) ftrufit fina fufioub= 
flåbett.

§:

Äprfol)erbarna8 Jtamn i ffenna forfamling, äro et) flera af mig 
tgenfunben ån tfefja:
1490, .p. Laure,nt i Harmans, unberffref et pergaments bref, jämte 

flere sPrefter.
1593: .p. Olavus Erici, unberffref Concil: Upf: Äallabeé gamle .p.

Olof, ti) t)an toar 1jår Paftor öfio[e]r 50 åren; blef böb 1604. 
1605: p). Ericus Caroli, tilförenbe IrigsfPreft; befom et SBeberlag af 

åh)rfol)[erberge] ©panmålen, 1611; men reducerades feberntera; 
uti et Mff: bat: Gnarp 1616, d. 10: Decemb: nåmbeé fan 
Ijeberlig od) loällårb JRan. affomitabe 1617.
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1619: fp. Olof Brunnius, tian od) fyatté fyuftrur affomnabe på åren 
[lmu fyatté grnfften t)ar fram t Gfyeret Itgganbe utwifar; för= 
fårbtgab od) fyjtfånber af fyatté Son Doct: Mårten Brunner t 
Upfala; alt nteb tjfa divifer fom bemalte D. M. B. Ijfften är 
nti ©anmardë EprEo; tfyenne fp. Ol. Brunius BIef böb — 1632.

1634: fp. Olof ArnœCius, Erobern åt fp. Domin: Arnæfius i Dilsbo; 
Barttföbbe t Arnäs Sodcn af Stngermanlanb [öfverstruket: efter 
tfyet tfye moro Sattbémän meb tå DEegeraube StrcfyteBiffop;] tit= 
fBrenbe frigépreft, feban V. D Comm: t Siusbal, ocfy fift fyår 
Paftor affomnabe — 1647.

1649. fp. Olof Homman, febermera Hoffman EcitIab ; tilfôrenbe V. D. 
Comminift: i Gefle 1647, en tib ocfy J3roft fyar i Ianbet;

bog — 1683.
1683, fp. Väder Hoffman, font efter fin faber, när fyan tilfôrenbe i 

tfyemta ^örfantling V. D. Comm: en liten tjb marit fyabe; 
ågattbe meb fyuftrn C. Frifell, Barnett, Olof Hoffman fpanbelë= 
SOÎatt i H:vall; Caiffa gift på Öfel; fp. Johan, Paft: i Baling- 
ftad; Anna gift meb J: Bremer på Stroms=SButf; Beata gift 
nteb Jon Verfving i Gefle; p. fyntt affomnabe 1687.

1689. Mag: Johan Aurivillius, tilfôrenbe R. Scholæ i Stockholm,
men bog på [amma år fyan fyjtfom 1689.

1690. Mag: Eric Tyhelius, font if rå it Oggelbo, taganbeê til fyuftrn 
föreitåmba Mag: Aurivillii Gttfa, ett N. Elfvia; men bog 1691.

1692. fp. Johan Micrander, föbber i Bro Sodu af Dîobeëlagett, 
Srober åt Th: Doct: Julius Micrand: od) Med: D. Lars Rofen- 
ftolpe, p. — tilfôrenbe if rå it 1680, V; Comm: mib S. Clara 
t Stockholm, ågattbeé meb fina förra fyuftrn Barnen, Caiffa, 
Lars, Greta, Benedicta od) Johan; men meb fine fernere fyuftrn, 
förenämbe Mag: Aurivill: = ocfy Tybelii Gnfa intet Barn; fpatt 
affomnabe ett mpdet frifoftig od) rolig 30catt, 1711.

1713. fp. Lars Norelius, af Noreliffa Famil: i Norala Jfreftagårb ; 
fe min Slttarqmiffel, Tab: XIII. förft Sruféjfreft på Sångminb; 
feban V. D. Comm: i Gefle; = flpttabe fyjt til Paftoratet 
i mening at fp. Erik Agrivillius fom mar i fångeuffapen i 
Bender, od) fyabe fullmacfyt på tfyenua lågenfyet af JL Carl XII: 
intet ffulle fyemfomma; SOEen måfte bod mib fyatté fyemfomft 
tråba af, od) ffptta tit Gefle Sacellanie igen, 1715.
fp. Erilc Ander [L'on Agrivillius, Barnföbber t Upk 1673; 
mar uti JEtigéårett Oiegementë Jfreft mib Söbra Scånffa Ca-

Glysisvallur II. an
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valleri; Blef fången, oefy Iom til Bender; fie! ti)ev Äottgl. Sutl= 
macfyt på ffyetta Paftorat, 1711, d. 30, Octob: mebait ännu p. 
Joh: Micrander lefma ntånbe. O! tempora; O! mores. 5Dïen 
fom förft fyjt fyem

1715; tå p. Lars Norelius nöbgabeé flytta tilbafa på Gefle. ppan 
ågbe fuller.3: fyuftrur, nanti.
1; Greta Aurivillia, föb[b] 1682. gift 1716; förettämba 3; 
refor gifta SCRcberttS Elfviæ botter, Tybelii oefy Micrand: Stiuf= 
botter; fy on bog i SBarufang 1717.
2. P. Walbergs (ättfa t H:vall, Helena Gropman, föbb 1680. 
gift 1718, men fyon bog oefy i SBarnfaug ; 1719.
3: Gunhilda Ström, fobb 1666. Mag: Mörts oefy febermera 
[Mag:] Wallanders Gnfa; 1719 gift nteb H. Agrivill. men 
nteb fyenna fom gamut mar, intet barn; utan enbaft ftinffonen 
p. Jöns Wallander, font bog 1743; .pan affomnabe 1737 
oefy fyon 1743.

1739; pi. Carl Larffon Lode, Barnfobber i ILvall 1699; fe min 
IHttarqmiffel X: Sb Gevaliffa Famil; Blef sPreft i Upf; fyo§ Doct: 
Palmrot, 1728. V. D. Comm: i Balinge 1730, ocfy febermera 
fyär Paftor på förettämba år, efter Sörfamlingarneé enfyälliga 
fallelfe, oefy Sliegemente Formen fom nu ärupfomett; @ift 1732 
nteb StbelëSungfrun Chriftina Vännerftedt; ågattbeé tneb 
fyenna, för än fyatt affomnabe rätt fyaftigt, 1743, d. 30, Maji, 
7: ft: SBarn ; 3: ©öner, 4: bötrar ; Pieu 2: böbe för fyonom.

NB. SIßib fintet af Äprfofy: E: Agrivillii ar, oefy mib anfomften af 
Äprfofy: Carl Lodes, BortIabeS oefy fyär, tfyen få urgamla fom maefra 
febett, at fyafma miffa grafftälleu på Äprfogåtbeu ; oefy i ftället font lifett 
fontmo til Begrafmaé.
1745. p. Mårten Granlund, Barttföbber i Hudicksvall 1705 Stud: 

Upf: 1726; preft fy o 6 PJorBrobern Äprfofy: p. Mårt: Rog- 
ftadius i Norbo 1729. Verb: Div: Commin: i Rogftad oefy 
Ilsbo, 1736; gift nteb Capel: botrena i SBittråfer Anna Nor- 
delia 1732.

§: 8.

Sil tfyenna Peoberfprfott Harmånger fyörer Annexan Jättendal 
fom i följattbe Cap: fommer at BeffrifmaS ; något öfmer { mjl Belägen 
i Porbett fyär ifrån. Defy är tfyetta om Capellans SBottingar at Be= 
rätta, at tfye marit Belägne å ömfe ftällett; Sllt mebait påfmebömet
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[tob, war en fârbeleë sPreft Boenbe t Sättenbal; [eberraera wib Börjon 
af Lutherdomen äftoeit en tfb frant åt, tit ffyeb Capellanerne Begpxtte 
en tib Bo uti jh)rfoBerba=gårbartte; nu febermera BpgbeS tljem färfWlta 
gårbar; p. p. ja t)är, font anorftäbeé t Sanbet. Hit 1706 war Capellans 
gdrbett t ©torfd Bl)it; alt meban Pp. Gul: Bergqvift V. D. Commin: 
Bär war; feban Bobbe £>. Wilh: Grubb en tjb på ©eitiätter, od) fift 
ftöpte ©ocftteu til Capellans Borb ^alfuxn Btwauct Säden, font t Hoff- 
männernas bagar Bbrbe tBent til.

görtecfniug på några Capellaner Bär t ©ocBnett.

1: <jp. Jon Hallenius; ÄprfoBerbi Pp. Jon Öftenffons @ou t 
Berfiö, tBen 8B t orbningen af Bwtb 10: ft: Sarn. fe mitt Geneah 
Hallen; Tab: IX. ^an fom Bår ifrån til Berfiö Paft(r)orat, 1655; 
fe Cap: XIII: §: 7.

2. tp. Lars ErilHfon Waldenius; 33org9JÎcift: Er: Bengtff: 
Gacharæi ©Ott i Hud:vall, Upf; Stud: 1672, Jlreft ocf) Bår Capelian, 
til 1674, tå Bfttt Blef Paftor i Gnarp, men bog 1675. fe Cap: XII. §: 6.

3. Pp. Fäder Hoffman, Capellan meban fabertt lefbe, od) feban 
Bår Paftor efter Bottom, 1683; fe §: 7.

4. £). Gulic: Bergqvist; Contrefait. SKäft: Peters ©on i Sorfta 
©od)it od) SMrgIod', ltteb Marg: Gulichs ©otter i Hudicksvall, föbb 
1650, Jlreft 1681; Collega od) Apol: i Hud: Trivial Schola til 1684, 
tå Bfttt Blef Bår Capellan, äuba til 1713 /: 1706 :/, tå Ban Blef Paftor 
i Berfiö; fe Cap: XIII: §: 7.

7. Pp. Wilhelm Gruhb; Äprfol): i Arberåd Ip. Lars Grubbs 
©on, föbb 1671. Jlreft Bob faberu 1696. Collega Scholæ, I: Claff: 
i Hud:vall, 1698, Capellan Bål' i ©od)iten, 1706, od) Bär på Söoftäflet 
bog 1739; en faber for 19: ft: Sant, meb fina 2: Buftrnr, Margreta 
Olofs ©otter, font bog 1718, od) ©Briftiu Lars ©otter; Bägge Sonba= 
böttrar od) Sarnen DlpdSfoglar.

6. Pp. Jöns Wallander, P. od) P. Mag: Mart: Wallanders 
enbe ©on meb Gunhilda Olofs ©otter Ström, i SKebelpab Tuna. 
OLtau fölgbe förmögna fitta SKober, etta Gnfa Bjt til ©ocBnett, ttär Bon 
tog Gnflingett od) Bår Waranbe Paftor Jp. Eric Agrivillius til SKan, 
1719. Gtt fwåra oftabig ltttg Jlerfon; intet Soffnille; BIef Gvardies 
Earl ; anflagab i Upf: för Söuffläger, p. p. ©otB upBiälpte Bonom 
SKobern på alt fatt, at Ban gifter i Upfala meb etta Säfftröm, fid 
refa tit Hernöfand, ocf) Hper toiaS Jlreft, ocB Båt ftätlaS til Capellan,
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1741, fåtfab af ©ocfnfolfet 4). Magifter; SDÎert intet längre än på 
året, 1743, tå t)an afforanabe.

7. p. Olof Signell; Sonba ©on i Liusdal ; fallab sPreft af ... 
t)abe loäl Miffiver tit några förfamlingar, men fåfängt; fift od) t)jt, 
1744, minanbeS fIeftaS röfter, i acft oct> mening at förförja Wallanders 
(ïnta; men tfet ffebbe intet, utan fan bog, bod) befitllmåcftigab Capel- 
lan, 1745.

8. p. Jon Dahllund; Sonba ©on i Jättendal; fallab sPreft 174.. 
af V. D. Com: fär i öörfaml. p. Wilhelm Grubb; Slf Miffivanterne 
efter 4). Ol. Signells böb, nntåbbe fait allas vota, od) blef Caplan, 
1746.
[annan stil: 9 Pehr Södermark.]

§: 9.

görtecfning på några peberSäRätt fomne ifrå tfenna ©refit.

Doct: Martinus Brunnius et. Brunner Äprfof erbenS pl Ol: 
Er: Brunnii @on, föbb 1627. Upf: Stud: 1645; Mag: 1655. Gr:L: 
Profeff: 1659. Theol: Prof. 1666. Doctor 1675; ågaitbe meb fin 
sDtafa Elfa Popelman, föbb 1642, loader Sarn fom utfpribbe P'amil: 
ganffa wiba. pan affomnabe en mtba ferömber Saber 1679; oef fon 
fos Santa Sartt wib Götheborg 1738.

p. Erich Brunnius Doct. Martini Srober, föbb 16 .. Preft .. 
V. D. Comrn: i Dilsbo, od) febermera i Boldnäs; ett ganffa få ftard‘ 
SagfeuS sPrebifant, at fan på en tjb fatteS ifrån Slmbetfet].

p. Petrus Jonœ, föbb 16.. Stud: 1619. Collega Scholæ i 
Arboga, 16.. refte ut til Slpffa Acad: od) Btef Magift: 16.. SBib 
femfomften Lect: Gymn: i Vefterås, od) fiban P. oef P. t Mora 
Sörfamlittg, oef fift t Fahlun ; åganbe loader Sarn för än fan af= 
fomitabe 16..; ©öitertte nämttbeS Moræer, af fioitfa ffett ene blef 
PomsProft i Väfterås; tfen aitbre pärabsföfbinge i ©alarme; fioitfeuS 
©on btef Provi[n]cial Medicus et Doctor i Fahlun ; fanS DJiåg år 
Med. Doct: Carl Linnæus.

Johan Vattrang, Sonba ©on i SBattrång föbb 16.. Upf: St: 
1606. Paftor i Södertälje; fanS Paru ablabeS 1654.

p. Lars päberfjott Watlangius, Sonba @on i SBattång, V. D. 
Com: i Gefle od) fift Paftor i Liusdal, 1661; böb 1663; fe Cap:
XVIII.
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-£>• Johan Hoffman, Äprfofmtb: öp. 01: Päderff: ©on, t)är t 
©ocfnen, ifrä Gefle Sacellanie fomen, Äprfof)etöe 1649; bog 1683. 
freinte £)an§ ©oit bief Upf: St: 1660. Mag: 1673; Ipofpreft boë @ref 
P. Brahe, oct) fift Paftor i Vädön, ljmareft f)att lange fiufer bog.

Ip- Pader Hoffman, tljen fôrenâmbeê SSrober föbb 16.. Upf: 
Stud: 1660 V. D. Corn: 1663, i Harmånger niebau fabern ïefbe, 
oct) efter l)anS böb Âprîoïjerbe 1683; åganbeg ineb Catharina Frifel 
inång barn, för än Ipmt bog 1687; v. g.

a. Olof Hoffman öpanbelgntan t Hud:vall, gift 1702 meb Cath: 
Utter Ijanbelgm: Nils Er: Vefters @nfa. öpait affomnabe 
1710.

b: öp. Johan Hoffman Upf: Stud: 17.. sJlreft 17.. od) Äprtol): 
t Balingftad 17.. gift 17.. meb Tungelfelt 1: gången ; od) 
feban 2: gång meb Werner 3: g. meb ...

c Nils Hoffman föbb 17.. blef ©iöfaranbe sDlau
d Catharina Hoffman föbb . . gift . . meb Slmptmanen på 

Öfel ...
d. [o: e] Anna Hoffman föbb 16.. gift 17.. meb Insp: på 

Ströms SSrnf Johan Bremer, åganbeg SSarn tilja man för än 
Ijan bog 1716.

f. Beata Hoffman föbb 17 .. gift 17 .. meb ^anbelêman Jacob 
Verfving i Gefle, affomnabe 17 .. je min Hoff: Fam:

-fp! Johan Micranders SSarn, allfamait föbb t Stockholm mebait 
l)ait mar Capelan i S: Clara, för än f)an blef Ijär Ät)rfof)erbe 1692, 
od) affomnabe 1711; itänt!. Cathar: Lars, Margareta, Benedicta od) 
Johannes; tbe föraé tefe Ipär in, eljurumäl tl)e moro Ijär upmäpta od) 
muntto äreftånb.

Supplem.

öpr Jon NiUfon Edfenius, SSonba ©on i Gbfäter föbb 16.. 
Jlreft odj Collega Scholæ t Hud:vall 1661. febermera V. D. Comm. 
i Liusdal, od) fift Paftor tljer ftäbeé ifrån året 1675 til 1706 tå Ijan 
bog barnlöé, el)nrumäl l)an 2"2 gånger gifter mar.

JEricus Andrere Vattrangius, Upf: Stud: 1625. — Jlreft = = 
fift Paftor i Thorsåker af Ångermanland; ljmareft Ijan bog ...
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Cap: XI. Jättendals 2*prFa.

n
-î

Sdng 45. afe
breb 13. al.
l)ög 22 I aï.
Sornet 46 al.

öfter

§: 1.

Dm Rattarnas Ijem od) Sattb, faint ttjernë namn, få mäl t tïjet 
,fjeBraifta fom ©wditfïa fprdfett, år miblöftigt anfört nti I: Sb Glysis- 
vall: Cap: X. 3dtte»t>al; 1) warföre fonmter nu Ijär enbaft at nämna» 
tpet förnämfta, fem märcfaö bör om iSyt-fan fom nu ftdr upbpgb t 
trenne ©ocfit, nt pd eit jäntn=dtermard, od) et ttä§, omgtfwit pd 
öftra ftbotta meb matn nti ft) eit nu fd tallabe t'm-t'o-ftcm; men t forna 
tiber, 3åtta=(ton, neban för Sdttabdrget ; td trenne fiölt äfmeit reifte 
fd mal pd ft)en föbra fom sJiorra ftboita, om tljetta näfet, Eponreft nu 
mdt=dng dro; upBpgber af ftarcf grd=ften§=mur, nteb tont mib mdftra 
dubait; JJIen om Sornet want förft Bpgbt; fdfom om Harmånger Be= 
rattat är Cap: X. §: 1: 6 [o: 5], tljet tau jag intet mift Berätta; Sde 
Ijeller tljet, om Eprtan är worben päffötter ndgon gdngpbod fpiteö 
fangobljft, at fd ffebt wara, til eit gob bei pd öftra fiboue; ©äfom 
mdngftäbeö giort är; fe tit: I. §: 5. JJien pd Epoab tjb treffe Bpgttaber 
äro aitlagbe, tljer om Ijar jag ittgen tnifj unberrättelfe; Sde geller när 
träfpepett pd tontet aftortabeê, fom t forna tjber mptet längre od) Ijögre 
ftob; etc. 2)od utwtfa pergant: Bref, at dr 1358, Eallabes tf)euna
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EprEa Jättendals Capell, annexa tü Harmånger, jom 11) en ätt i bag 
är, ligganbeé gerab t sJforben, öfioer \ ntjl ifrån bemU SJioberfprfa. 
Del) etlichem intet namn gifioit nr, i tf)e Mff. jag jebt ont tljenna Epr= 
tan; få år oioift at framtoifa efter IjioilEen patron E)ou uämbeö, när 
Eton imoigbeé, på tljet îoiê font loiblöftel. attföreé, Tit: I: §: 6. boet af 
tt)e beftntel. Seläten, tärer Ijon mara Eallab S. Päders ÄprEa.

§: 2.

Wapn=Emfet är på föbre toäggetts toäftra ättba, nteb fina börar; 
SaHerfHget på tl)eit norra tit öftern; men förr ftob 11) et mib öftra 
gafmeten, fom borttogs när, fprfait ffötteé; tå o cl) en final bör, på föbra 
loäggeite in i C£b)oret open giorbes. [annan stil: g-önfterg luggen på Dftra 
gafioelen od) 2U på föbra fibatt äro upltitggtte o cl) ftörre giorbe, få at 
10 fünfter äro nu fatte i Imtar glugg, fom ffebbe 1730.] Senfter-- 
gluggavne äro 3"i på föbra ftbona; 1: ft: på öftra gafioelen; od) 1 ft. 
i @aterft[iget] Itela bpgningeit mäl beiuarab od) Itioalfb meb ftarcft 
tegel, fyängaitbeé fram i Gfforet öfioer Ijioalfiuet ena liten HlåcHa; Ij är 
fom mångftäbes; Itioar om läfeö Tit: IV: §: 3.

§: 3.
jpå föbra fibotte, et litet ftpcfe öfter om wapnljufet, ligger neb loib 

jorben, en infatter Oiunfteu, lång 3. S,U. al! o cl) breb 1. al? 2 tum. ägan=
beé fåbait ffrift: [inskriften och måttuppgifterna af annan hand] Afmuntr of
Färdige bl)e uprätte beitna ften efter Torkild faber fin, fom brunt= 
nabe. ©unborg lät göra bemta goba ften.

§: 4.
Äprfait, fom titförenbe l)aft målning efter algemeita fättet; fe Tit: IL 

§: 2. är nu t)el tnoit ftruEeu iitau od) utan.
TUtaretaflan beftår af några rnåtab Seläteu; iblanb IjioilEa loifas 

mit uti Ijiftorien om (Sljrifti IeEamenS fioepniitg, uti tEse Ijioita Sjn= 
Eläberna; faint anbra SBilber tljer omfriitg upfatta, bel§ uti ffåp, bel§ 
utan, meb t^eraS teefu odj rnärEen; fe Tit: II: §: 1.

CLov--SHranHet, E)åt' font flereftäbeö, giort af fioarfioabe träpinnar, 
meb tljer öfioer upfatta Christi crufifix, ftår än i beftåll, efter forna 
tiberS bntf. Slfioen Oiibbaren S. Giöran meb fpiutet i Ijaubena emot 
DraEait od) Sungfrmt meb Sambet; på eu biätfa loib prebifeftolen 
emellan (Sljoret od) gången; Dm tljenna hiflorien fiuiteé något loara 
införbt, Cap: XVIII: §: 3. Cap: VL b. §: 3: od) flereftäbeö.



312 [11. Jättendal.]

PraPifefTolen är fatter Wtb norra iräggeite, od) förfärbigab meb 
uthuggen träbeläten, tbe 4 Evangelisters meb tberaS fäuemärfeit; Itaf= 
mattbeS tben ffriften ruitbt omfrittg ofwatt:

TV MENNISKIO BARN JAG HAFVER SATT TIG TIL EN
WÄCKTARE etc: EZEC: 3: v. 17 

SALIGE ÄRO THE SOM HÖRA GVDZ ORD OCH GIÖMA
THET. LVC: 11. v: 28.

iåcftaren ftår .tmärt öftrer forfait trib wäftra gafwelett.

§: 5.

Sn uti tljeuna Eprfone ligga wäl ntåug IjE begrafweit, få [om i forna 
über ett font Ijet Kälbiörn od) l)atts t)uftru Roggerd, för l)trilEa åri. 
ffttlle bår ftållaS fiälamäffor; fe §: 8 [o: 9]. förutan tt)e font nu feber= 
mera äro t)år neberlagb. 9Ren ingen grafften finîtes l)är meb något 
mineSmärfe.

§: 6.

ö örn tan ttjen fiartle flåefan, font bånger öftrer bwalfwet fram i 
©boret, ocb är af famnta ftorlef meb tbeit font lofer ätt formatas in i 
SaEerftugan; ont b'oilEa bartPflåcfor; font ätt båt mångftäbeS fittttaS, 
mäft öftrer f)matfm[ett] upfatta ; Ean läfaS Tit: IV: §: 3. ärr itu up= 
ftälta uti Sornet 2: ftpcfeit ftora flåefor:

Xben (Torra; Sång 1 \ all; Diamet: 1 | all; efter forna tiberS 
proportion är bel fläter, ågaubeS ittga brfftäfirer eller mineSntärfett, 
tt) är mrift at berätta tjbeit, od) orten, när od) bwareft bott gintaS 
måttbe.

ILben HTinProv träger 2 SE®. 12: 15 ntfarfer.]

ERunbt Oinfrtng oftratt läfeé:

SOLI DEO GLORIA

f|)å wäftra fibona:
DENNA JETTENDALS KLOCKA OM 2. S. XII. L. XV. ÄHR GIVTEN 
VTI WARANDE KONVNG CAROLVS XII.
A. EPISC: DOCT. ERICVS BENZELIVS
OCH PAST: LOCI IOH. E. MICRANDERS TYD. ANNO 1706.
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Slunbt nebcin omfring:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FECIT HOLMIÆ GER
HARDT MEYER.

§: 7-

Otn tt>e flora odj mpfet nainnfuttiga 3<ltta=23acBar oct) ^orïpôgar 
U'in i fi)iterl)et finttaê et Utet ftptfe ttorr nt från IBenna filmte mib 
bpn Äuttgégårben; dr nti tt)en L Jl: Glyfisvallur, mit tl)euitn Jdtten= 
bat ©ocftt miblpftel. anmärft; förtbeufful fptteö warn onöbigt fdbant 
et tti)o Bdr nt framföra; Smf fan tbetta Berdttaê, at förutan tBepa före= 
ndmba, fiituaâ jdntmdl ganffa många flore, bod) tninbre, JorbB ögar up= 
Iciftabe l)dr t t Benita ©offnen, mib tt>e anbra bpar, få wdf feber font 
!»after ut från fprfona betagne; ©om alt ftabfdfter mårt gamla 
Jdttalanb.

§: B.
IRyiTobevPatmts sJfanut t tt)euna Jättenbalé förfamliitg funna 

igettftnnaé mib Pioberfprfait Harmånger; Cap: X: §: 7. Socf dr tf>et 
fangobljft, at i forna liber Bar tbetta Capel t)aft egna Rectores, Jore= 
ftåitbare eller grafter; ti)

år 1358, mar f)är eu font fallabeê Dnç Nicolaus; fåfottt I) dr mib= 
fatta Jlfffrift utmifar, §: 8 [o: 9], Lit; A.

1362. Dnç Esbernus el. Esbiörn; flera fait jag nu i dfe igeitfå, 
febait mit förra omfont, t fRpfjbranben.

§; 9.
Jlt icfe alleitaft mifa t^et Jättendals Capel Ifaft egen sPrdft etter 

Jorftdnbare ; utan jdntmdl f))oab tilförenbe Tit: VI. framfört dr om 
PrdftaBol i gemen, t)uru tl)e dro titöft af fördringar, få anföreö t)dr ett 
ctfffrift utaf perg: 33ref, font J(rd)teb: t Upsala Petrus Thyrgilli Ijabe 
ffrifmit år 1358 på Matthise Sag, när Ijatt Ijdr i Capelet vifitation 
Ijdlla ntånbe:

Lit: A.
Jlr M. CCC. LVIII. die Apost: Mathie,, tå tag Petrus met d5u&3 

tTåhe JlrcBiebiffop t Upfalum på min falbö oct) d mbets mdgttar t)ölt 
vifitation i Jättendahl, annexan til Harmangers Jiorfamltng, tå 
Bafmer Buftrit Roggerd. fal. Kiälbiörns efterlefmerffa t tTorPanflig 
framträbt tneb Jlrfmingarna oct) uppeubarl. mitnat oct) Betaut, at bemalte
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Kiälbiörn et fernem ef(er Scrbcigobê t [Drelemtc förfamling Sättenbal 
liggaitbeê, [ont aimant ßothnäs Fallas, nteb alla tillegot f afmer fïânlt 
oef gifmit til tfen fom tå, eller frambeles [fulle Sättenbalé Capel 
foveftà, at tf)e tfer a[ ftulle [it borb beveba, od) fafma [in fôbo od) 
uppefälle, od) tp tfet behålla til emärbetig egeubom, ob animes l'uœ 
remedium.

Def på tfet faitê åmtnelfe i fantitia Capel et) ftulle förgiätit 
marba, tp bief Bcmiljat, at för [åbaita I) a ns gåfmor, til [amma Capels 
uppehälle, ftulle tfer årl. vSpra ©tålamåjjor för fans fiäl fålbita 
marba, förbemL Kälbwrn til åwig åminelfe. ©erföre bcfaltes Dnum 
Nicolaum, [om tå mar Hector eller ^oveftånbare { [amma Capel, oef 
alla fans eftevFomntanbe, at tfe på någon Sonbag, eller annan bag, 
tfefsa [pra fiälamäfjor affåja oef fålla ftulle.

SBefraftat fub tigillo
L. S.

Obf: Sfen (künftige Säfaren befagabe tete omilbt uptaga fmab 
jag [trap mib tfetta brefmets genomläfanbe, 1704, finner mig fafma i 
plåitboEena anfört; uåml.

1. tfe gamlaS ftrifmeart.
2. Apoftl: bagarneë fjranbe jämmäl fär t -Jtorben.
3. Slrcftebtfîoparuaë SDlpnbigfet fåfom Äungarneé.
4. SferaS bruWiga Vifitationer, jämmäl t Annexorna.
5. dpelêungalanbë betningar i Sllora, Sunbfebe oef -Jtorbanftig.
6. [Präftaborbené tilötning af Teftamenter; fär t pelfinglanb.
7. Sfeu [om äger ftranb oef Ianb ; äger oef [iö od) matn, fåfont 

tillagor; Ijta [om fär mib Stotfnäé.
B. Sfc gamlas mening; bod galne; om fiälamäfjor, od) tferaS 

märdait, farnt fållanbe flera refor; alt fom gåfmornfe] moro brägtiga 
od) många; at tfefto förre tomma ufr ffärS=elben.

9. tunbe fållaS ide allenaft på ©önbagar, utan oef på anbra 
bagar t mefona; alt för föreitämba orfafer ftull.

10. Ämtbe Plrefiebiff: förmobel. finna tfetta mara et narrmärf, 
oef infomftemot; tp brutabeé för algeniena fopeu et obetant tungomål; 
tör fäitba! tfer mebelft at bemantla fine girugfet oef enftplla fina 
galeuftaper.

11. 4PrdfteruaS anorlunba regeringS form mib annexorna i forna 
tiber, än fom nu; eller emellan ,Sprfoferbar oef Capelaner.

12. Pm ide tfetta Capellet marit et KIofter eller Älöfter fprfa ; 
fåfom mångftäbeS i anbra Sauber; men fär i pelfingalanb ide fä; 
fmitfa ifrån Seculo X, åt minftone XL begpnteS at uprättaS oef efter 
fanbena fmårt. påöfaé od) nieb oäitbel. teftameater begäfmaö; p. p.
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Sa utmifar bocf ttjetta, ccfc) mang tt)lif Bref, Ifuru cd) Ifar i orten ge= 
mene fmpeu t)abe fantma mening om Äl öfter, Sllunfar cd) Sfunor, odf 
tf)era§ förböner; p. tü tt>cS @ub genom SubS=Staf, jag menar Äung 
Gustaf Erikffon l:jU, 1527, få ftijrbe, at tlfetta förbcirfmeliga onba Be= 
gi)itte facfta fig, ocf) en upltyft meniffa ögonffenl. fe funbe Domifni]- 
canerne Wara Dæmonicaner; Fransciflcaner1 Fraudiscaner; Carme- 
liter, Carnaliter; p. p. faft an Siffofmnte odf sPrefterne moto tf)e märfta, 
när tlfe Ifabe Borbt mara tt)e Bafte; odf ttjet ättba långt fram f'å tiben. 
.prnar om något fan tgenftmtaS i Normale: Tit: V: §: 33. Cilfats om 
Cion&ett.

§: 10.

görtecfning på några -peberSmätt fornne ifrå tbenna Socfn.

•p. Hans IAngman Colleg: Sch: i Gefle; feban frigSPr: od) fift 
P. i Nordingrå.

öp1 Hans Vjk, Sonba=Son ; Upf: Stud: 1676; Preft od) Collega 
Sch: Trv: Hudicksv: 1680; gift förra gången 1684, meb Catharina 
Lars botter Grubb; fe mit Släd)t=91eg: Tab: VIL Claff: I Num: III. 
ågaitbe allenaft en ©on Lars Elfvik, åtprfot): i Norala, fe Cap: XIV. 
Senare gången gift meb Äurfoffjerbe] Snfan i Schog Socfn fal. ,peer 
Lars Ekbergs, 1694, fomntaitbeS fålebeS tit Paftoratet; fe Cap: II. 
fåenbe tnång ftinfbant, men intet egit, för ån Ifan bog 1720. når Ifan 
tilförenbe, 1717, lemnat Paftoratet tit Stiuf=Sonen p. Lars Ekberg.

Jperr Petrus Jätte, Sonba=Son, Upf: Stud: 1677; Preft 1684, 
i Estuna IfoS Ät)tfot): Boeftadius; 1688, Collega LlSS Claff: i Hud: 
Schola; od) fift V. D. Commin: i Arberåd odf Unardsvik 1699, 
tlfer tfan affomnabe 17 .. SemnanbeS Barn efter ftg af fögo frågb, 
uubantaganbe bottren font tit Plan fief peer Hans Lundman, Aprfo= 
Iferbe Son ifrån Ogelbo, V. D. Com: i Liusdal.

Paul Hellbom, Soitb: Er: Ingemars Sou i pällaitb, föbb 16 .. 
Btef UpBörbs Sfrtfmare t)o» min faber Srono=Sefat. Johan Broman i 
Välftad, 1685; Sebermera pärabS=Sfrifmare i pelftitgelanbS SRorra 
ffougberi, å några år; SJfer näft AprfoPRafenffapS ^örmattare i Scånö 
od) Lunds Stifte; Sift SronoSefatuingSPlan i Geftrikeland, pmareft 
Ifan od) bog 17.. SemuaubeS efter fig meb fina t)uffru, ena Samarerar 
Blancks botter Elifabeta, bettrar, men ingen Son.

Anders Altzin Sonba=Son And: Anderff: i Lunde, föbb ... 
en mälmåeitbe panbelSman i Fahlun tlfer gift meb ... od) bog 17 ..
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«pen Jonas Dahllund Senba=@en t Troften elïer JtytfoByn fßbb 
17 .. Upf: Stud: 1724; jjJreft 1737. Adjunct: ed) V[ice] Pfaftor] t 
Harmânger 1743, 1744; od) tî)er V. D. Comm: 1746.

"iLilfrtts.
Dctrus Erici Jättendalius, Upf: Stud: 1625. fPreft eel) feban 

V. D. Commin: t Dilsbo I) U) a reft Ijan beg ...
Jonas Lingman 33enba ©en i Lingftad; Upf: St: 1677. fPreft 

1687 i Vaxholm febait Collega Scholæ i ©teeft): l))uareft l)an beg 
t Peften 1710.

Cap: XII. a. Gnarp=GSocCti=KyrFa.
Sang 47. alr.
Breb 16. all 
,peg 23. atr.

§: 1.

TtZtZtZtZtZtZtZtZtmtZtZtZtZtZtZtZiZfZsZtZtMtZiZüSiZfmtZ'ZfZsZfZG1wasssmmmssisseesessBsssBBi

mm

Gnarp=©ecftt§ Jtyrfa; fem til år 1653, tear AnnexaunberSarg= 
fie Paftorat; år Belägen yå en fattbâë, ftray teib ftora Sanbsieägen, å 
leäftra ftbeite; iife långt ifrån en SI eller framlëyanbe teatn fêber ut, 
fem flyter ifrån »after, efter ut i fjaficet; waranbeë uyBygber af jämna 
gråftennr, ed) ftarcft tegelljiealf; en eller anan gång yå=éfab; fåfem af 
mitten negfamt t'nnbe aftagaë, för än fyrfait ntantit IjiejtIimube?, Ijieilfet 
ffebbe 1699; SKen yå IjieiIfa år tljeffe fîëtningar ffebt, tljet är intet 
igeufunit; myfet minbre när tljeit förfte gruttben Iabe?; ©åfem tljet ecf
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mörft är at meta, anten CSocfn=sIiamnet Gnarp, är !omet af Gna od) 
Arp; eller af Garp, eller af Gar-arp; etc. fåfont uti I: §1: Glyf: 
Cap: XI, förmält är. Socf är 11)et af perg: bref futtigt, at när tljennn 
fyrfa itttoigbed, efter fyet fätt font Tit: I: §: 6. utmifar, btef Ijon Eallab 
S. Mariæ od) 12 Apoftlars fyrfa.

§: 2.

Wapn el. WocCn=Ijufet; fe tit: IX; är Ijär font flereftäbed, på 
föbra toäggette, tu mot mäftra ättban, meb fina börar; förutan tben 
f malare bören, font är åt öfter fram i 61) ore t; SaFerfltget sIiorr ut in 
emot öftra änban. Senftevépningav, få mäl 1: ft: på öftre gafmelen, 
fom 3"! ftpcfen på föbra toäggette; od) 1: ft. litet in uti Saferftiget ; 
^ciftoct l)är font anorftäbed, uti forna tiber toarit fmå od) ftnala ; men 
febatt 1708, tupfet uttoibgabe od) regulerade.

§: 3.

@tt ftor bet af tl)e gamla sIJialnittgar, i fpnerfyet up i f)[to]alf= 
bågartte, äro ätt bef>ålbtte, beftåeube af Slngla= «pelgottê od) attbra bilber; 
fe tit: II: §: 1; äfiuett f)är utfått sIiamit, mib ftörre belett, od) fyeutta 
mebffrifteit: or a pro nobis; Ijimlfen målning HenrikMaalerljargiort 
1646, fåfont namnet od) åratalet uttoifa.

Slltavetaflan Beftar af Sungf: Mariæ Beläte; meb barnet Seftt på 
armen; faint 12 Apofbs ett Ijioar ttieb tljerad Inftrument utmärfter, 
l)loar mebelft fye berättad mara af baga tagne. Slftoen od) utom SlItare= 
taflait flere beläteit, fåfont Moles, Johannes Söparett ; etc. Maria Ijå I= 
lattbed Sefu böba od) af Eorfet itebertagite Sefatttett på fina fttäett, mebatt 
Stoepefläberne tillagabed; tl) af .ftprfofjift: fåfont Buntfingus] p: m: 
215: §: 225; låfed: lixanime Chrifti corpus, a crace depofitum, 
moxqve fepulturce tradendum in finum B. Marice collocatum effe, 
Majorum traditione accepimus. fPå El)etta altare ligger än i behåll, 
l)el od) fållen, fyett få Eallabe Slltave--Stenen; IjtoiIfen i forna tiber 
toarit Brufelig od) länge i förtoar, uti alla gamla fyrfor; alt febatt 1297; 
fe tit: IX: Stltave=Stenav; SJiett nu i fyefja bagar näftan alleftäbed 
förlorab.

£l;>ov=fFvanFet font äfiuett £)är, Ijfa font flereftäbed, af ftoarftoabe 
trä=pinttar, meb tl)ed börar; fe tit: IX: Cl>ov; toar uprättat; Blef neber= 
taget 1705, od) i ftället, efter antagne SanbdBrufet, upfatte Pyramider; 
fe tit: IX: Pyram:
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PvefctFeflolen wtb [obvct wdggene fatter, bief reff farnuta dr nt)= 
giorber, meb tfeS fimel elfer öfwerf ättge, Ijwar pd runbt omfring ftdr 
utffurit: Åf>va wave (Bufcf) t tjogfcene, oct) etc. men fieffwa sPrcbtfe= 
ftolen utfjrab nteb tfe 4 Evangel: belåten. Slfetta trd=arbetet dr for= 
fdrbigat af eit fnicfare ifrdn QIngerntanfanb [o: DJiebelpab] ocf SfebwtE 
bt) af Slmta ©ocf'n.

£dcFtave dr fatter twärt ofmer Etfrfan wib wdftra gafwefen fdfften 
for sDlanfoffet ocf f äfften for qwittfolfet af mtgbomen; fdfom gemettf. 
fär t Ianbet brufefi dr.

§: 4.
Sn uti fqtfotte tfeutta finnaS fuller ndgra grafwar, bocE tutet mdttga; 

tfe namnfuitigfta dro in uti ©foret, Ijwareft 22t ftpcfen ombewaraS,
N? 1: dr 'EyvFoftevfca gvafwen, uti fmilfett tfeit etta Eprfoferben 

efter tfeit attbra ligger begrafwen; Dlien furtt fangt tilbafa ; tfet dr ntig 
ofunigt; ©rafwett dr fuller betdcfter nteb eit ©ten elfer Sjf=Ijdlla; men 
fel ffdter, for utan ringefta bofftaf, elfer mineSmärfen.

N? 2: SBrufSpatronens Laurent: Hammars graf, IjwiIfen far i
Gnarps fxjrfo beftdlte fit fwjlorum, 
faft dtt fans SBruf ocf SÖofftab, 
(Baltfivom, ligger til SJiebefpab ocf 
Niurunda ©ocfn; far eu ftor Sjf= 
fteu, bocf nteb fiten utfuggning, ndml. 
fdlebeë:

§: 5.

©trap utom SBogdrbS muren wdfter ut, ftdr .Sldcf=Stapefen, font d 
ttpo npfatteS, 1687, fdllattbeS 222 .Stdcfor,

Xfen ©torva, Sdng I3At; diamet: 2 alr.
Diunbt omfring ofwan, fatt tfetta ttdgorfunba IdfaS nteb gantai 

munfe=ftif, ocf ontwdnba bo!=ftdfwer:
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KjytXKtroz u/vméz YXCijiOdizcodni - ■*

tt>et är: D. Johannes Magnus Archiepiscopus. meit åratalet fan intet 
fpitaé; boet är tfyenua ftåcfa guten emellan 1521 net) 1527; tfyet af Be= 
mälte Joh: Magni Hiftoria tan aftagaS.

Sabe å tfyen ôflva oefy utåfhra fibone, är S. Eriks fyuftoub utfått, 
meb en Irmto tfyer öftrer; äftoen på tfyen loäftra fåbant märefe: äftoen
ett liten petting, oläfelig.

NB: tftemta flåcfa Bfef muguteu 1737. (fe pag: ult:)

TDfyett PHtnPre, 8åttg 1 al. diam: 3U. al.

IRunbt mntring oftoatt:

Avyiyywvj ue avkivhavjeeùEOboEEkE : 

tfyet Ipber få: variarum re variarum re de odore pe [aI.

■îRuitbt ttebatt mntring:

VMMOUEbVJfVlV VCHyo 2VJA±ll lS9t. MllnKFFKI CR UIVHMI JV/Ar 
= EZl HtfCCVHbVM V -------------------------------------------

tfyet är: anno reparatæ a Christo Salutis: 1591. Paftore Erico 
Magni facta eft hæc campana.

NB. Sfyenna Elaefa är mnguteu, 1733; oefy falebeë förBättrab, font 
fan fees (på fifta pag:)

NB: sJRt året 1733, Blef ffyett ttttnbre flåcfatt ; font §: 5: inefyätler; 
muguten, ågattbeS fåbant Ipnbe; ttätnl.

Hang 1 | al", brep 1| all.

IRttttbt Oinfring oftoatt läfeö tfyetta

PSALM: 150 O LOFVER GUD I HANS HELGEDOM 
HALELVIA.

sJRt tfyen ena ftPon mitt på
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MIN TYNGD HALF TRIDIE SKEPPUND DRAR 
HWAR REDLIG SOCKNEMAN HAN HAR 
TIL SKAPNAD MIN FÖRSTRECKNING GIFWIT 
HERR BROMAN SOM I GNARP BODT HAR 
FÖR SKYNDSAM GUTNING OMSORG BAR 
OCH ATT HWAD STÅR BLEF SKRIFWIT.
HÆC CAMP ANA REP AR AT A EST SUB P ASTORE 
DANIEL WIKMAN. ET LENSM: GUST: SIÖBERG 

ANNO 1733.

tt>en attbva ft&otte

t
 Chriftus faftndglab Wtb feilet.

NÄR KONUNG FREDRIC 14 ÅHR 
REGERAT MED HULDRICA WÅR 
BLEF IAG AF NÄSMAN STÖPTER 
MITT ÄMBET ÄR MED KLINGANDE LIUD 
HOPKALLA FOLKET TIL SIN GUD,
FAST IAG PÅWISK BLIFWIT DÖPTER

2Biiit>t omtTtng neban.

PSALM: 50: 5. 0 FÖRSAMBLER MIG MINA HELIGA SOM 

FÖRBUNDET MER ACHTA ÄN OFFER.

NB: tpå 1737, BIef tfen [terre Älacfan emguten i ©tecffetm ed) 
fief fnbant ll)itbe: Sdng 1 f al. diamet: ndftait 2 al. Wtgten 6: ©f:®. 
16: S®: 5: ni.

Tiunbt emfring efwait are inge miiteSmärfen [att, allenaft fruferittg;
men d fiberne, ed) runbt nebattom, finneé [dbatt;--------— TItineS=
warden på tfjen emgutne Äldcfan, 1737.

på oftra ftöona, in uti frantfen meb 4 Evangelifti? ©imte=23tlber
utfirab.
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KOM GNARPS FÖRSAMBLING KOM IAG SKYLDIGT TIG NV
KALLAR,

SOM OFÖRTRVTEN VAR VR NÖDEN HIELPA MIG,
KOM, KOM, SÅ ÄR MIT LIVD, TRÅD FRAM FÖR GVD KNÄ

FALLER,
OCH BED AF TROGET BRÖST HAN HIELPER MIG OCH

TIG.
KOM HÄR OCH TACKA GVD, KOM HIT TIN ANDACHT VISA, 

SANSKŸLLIG VARA BÖR, VPRICHTIG VARA LÄT,
BÖN, ANDACHT, GVDSTIENST TIN, TIN GVD ÖDMIVKAST

PRISA,
FÖR HIÄLP HVGSVALAN ALL, TRÖST, GLÄDIE PÅ ALT

SÄTT.
på wåflra ftfcona

NÄR TIDEN UPFYLD VAR ET TVSEND OCH SIVFIVNDRAD 
OLYCKLIG VAR IAG TÅ NÄR IAG BEGŸNTE DVNDRA 
AT REFVA PÅ MIG KOM, OCH FEHLET STORT BLEF HÅRD 
NÄR NŸA ÅRET KOM, IAG SOM AF MVNKAR DÖPTER 
AF CHRISTLIG NŸT OCH VÅRD, HVART TROGET HERRANS

FÅR
I GNARPS FÖRSAMBLING BOR, GIORD’ AT IAG TÅ OM-

STÖPTER
AF NÄHSMAN BLIFVA MÅ, SOM SŸSTREN FÖR FŸR ÅR.

SfIunbt untiring neban:

SALIGE ÄRO THE SOM HÖRA GVDS ORD OCH GIÖMA 
THET. LVC: 8: v: 8. ANNO: 1737.

§: 6.

ÄtyrfofyerbarnaS namn fittnaê fycir i urbniitgen ma va atiförb, [ebait 
ttjenna Gnarps görjamting Inm at åga egen fyerba, od) t få måtto fïtlbeê 
ifrån SSårgfio ©ocfit, til IjmtIfen tljetta Gnarp marit Annexa, alt in 
til od) meb året 1653; tt) feban p. Daniel Andreæ mar, bemötte 
[a: bemalte] år, genom hüben afgåitgeit, odj tmenne jåmnålbrtge greift=

Glysisvallur II. 21
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mein fuititeb t[)civ sJJccbavBetavc, Btef få eitljällel. Begåvat ed) af Webev= 
Bevanbena Bewiljat, famt af t)Bga Siegevanbe i Siitct flutet, at en fneav 
ffulle Btifiea Paftor, tfgeu ene i SJävgfiö ed) .pafela, then anbve t)av i 
Gnarp, Igmitfen Iget

1: .p_ Eric Johannis CuCe, elf fem Ban fietf ft'vef, Ericus Cufæus 
etr. Chufenius; Upf: Stud: 1612. SJcen em tienne ^av leavit i ffplb= 
ffap meb SlrdjieBiffepen Johanne Magno, på SJiöbente; tp Bemalte Slrdgie= 
Biffepb SJiebev Bet Chriftina Cufe, men fnbveit Magnus fpäberfmtt Stove, 
af någveut nänibev Svujnfot; tljet äv föga fangebljjft, trenne Eric Kufe 
bëbbe 1657.

2. £). Marcus Ifraelis, fern fallabeb Angermannus; bëbbe 1672.
3. £>. Lars Er: Valdenius Upf. Stud 1642, eit af tljeit Be= 

fauta Valdeniorum Familia Ijäv i Saubet; leav fëvv V. D. Commini- 
fter i ,panttåitgev ed) Sätteubal; Blef Paftor 1674, men Iefbe tt>ev allenaft 
et år. ågbe 18: Bant; iBIanb tljem itätmteb enbaft ,p. Johan Paftor i 
Hofved al.

4. ,p. Hans Gevalius, fëvv V. D. Comminift: i Uglebo, fern 
til Gnarps Paftorat 1677; nffemuabe i .pevvanem 1695. Ieiunanbeb 
mang SBetvit efter fig; fe min Geval: Familia.

5. Ap. Nils Gevalius fern efter fin fabev; bëbbe 1706.
6. ,p. Eric Erici Vikman, fëbb i Hivall af Igattbelë. Self; mib 

Början eu ©fvifwave. war tilfövettbe V. D. Comminifter uti Hogdal. 
febait SJegftab ed) StbBe i 39 åren; ffulle emottaga Gnarps fövfamling 
1708; men Bief mib aufomfteu IgeIt Bliubev ed) fâugeliggaitbe til fin böb 
78 [åv] gl. en fabev för 18 Bavu 1716.

7. -p. Daniel Vikman, fem luavit Ijema Ijeb fahren edj upwacftat 
î)aitb ä IitBe te, mebatt Igatt BIinbev låg, ait if vått året 1698, tå [gait JJveft 
Bief, fem efter Igeneut til Paftoratet 1718; tienne teg fig til ,puflvtt 
fin StiufSJiebevb Setter Ingrid Mört; Igiuav em utfört. Berättat äv uti 
Slddjt=Siegift: Tab: V: Claff: VI. N: IV. — Igntt affentttabe 76 åva 
gl. 1748, in Aug.

Slt Gnarps Ptiftorat ffulle mara fönbrat ifvå SBävgfiö, ft)et ftab= 
fäfter jämmät Steitiiug CarlXIs Bref tit Upf[ala] Confifi[orium] 1685, 
d.= 28, Martii, fåtebeb ligbaitbeb:

Carl meb ©nbö Stäbe, etc. etc. SSar xgneft edj uåbige Benägenhet 
meb @iib Sllhntädgtig Svenian ed) Hubevfatave, 'JlvdgieB: etc.

SSi Ijafme utlgur Ober ittfättbe ititbevbåitige relation baterat Upfala 
d. 20 Martii meb ttåbev febt ed) intagit Beffalfentgeteu af Söderhamns
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L'd) M'betala, fcinit Gnarp od) Bärgfiö Paftorater i epelêiitgelanb 
uub t; im b tjb, ja od) fmrulebeê od) på tnuab grunb tE)e ärr ifrån I)mar 
aitbm U1Itbrabc od) förbette morbtte. ©d) albenftuub SBt föritime 1: 
.ptuab M'berljaiitit od) Sôberaljla anbelagttar, at Staben är blefmett A? 
1635, etc. etc. — /.-je Iprab anfört år om Söderh: ganiL älprfo; Cap. I: 
b: §: 4 [o: 7] :! ©p Iufatle SBt CSber mtberbånige menittg, at bägge 
tIePe Paftoratcr mage blifma, få Ipir efter, font be nu fire åtffilbe; 
toantalebeS (Bnatp ocf) 33årgfto; albenftunb bl)e od) få på bagge för- 
Iamltngarnas trägne aulgållanbe äro få länge febait föttbrabe toorbne.' Udteu 
l)toab ©ttarpé förfamliug mibfommer, få emebatt ttjet SMftnborb är litet 
od) beftar ct Kenaft af 4 tuitorS utl)fäbe, ber til ringa t) öbor b, od) ligger 
t en ft or itrafmäg, nteb mp fen gtäftittug af vefattbe folf befmärat; <Så 
faUer od) for Paftorc af förfaniltngen åt)rl. icfe ftort, emebatt bär äro 
tete ofmer 80 rörar, od) böttberne til ftörre beten af mifjmäpt, ttårbb åbr 
od)_ durch marcher t IrigStiben utbarmnbe, få at månge Ejemaii att feban 
bafma legat obe, od) åboaritejtfe I)afma förmåbt tt)em uprätta; Rörben= 
i flllIeeil^e Ih Jdbana ffiälft od) motiver i ttåber benägne

at forläita Ä^rfto^evbcit bar ]aiuaftäbcö abd. til t) t alp oct) nitbciftöb itåavc 
tuunoi* ] paumai;!, etc. etc. etc. $n>ilfet lânber Sbev tit nabiat fiuar 
ocl) itnberbantg efterrättelfe, befallanbeS SBt @öer @rtb alftmäcbtig xtåbel 
af Stockholm d. 28 Martii 1685.

Carolus
@. Sittbffölb.

Additam [entum]
'(f ;ft- Johan III:? bref, gifmit Stockholm 1583, d. 8. Februar: 

infört uti I: ÿl: ©It)f: I: bel om Hudtvall, § 5: lit: B. fiuiteë l)itru Peder 
Nilfons ägor tfn Ue Iagga0 unber Staben .fpubicfömall, od) Imtt tl)är 
omot få bIifma ägare af Praflaborbet t Gnarp Sotfn od) .pelfiugelnnb; 
emebatt älprfoljerbeit tt)är fameffäbeS fttitbe mara ttöjber nteb tl)e attbra 
tu Jdiäftebofden. Udteu emebatt berörbe P. Nilffons fyuftru i Vallen 
CkirfUn Sigfrids dotter IjoS 4). dl. ddi. frnmfom od) Magobe öf[me]r 
tt)etta bptet, bief åitbrittg giort, at för Gnarps sJMftaboIjI, ffttlle l)ott 
få Anders ©iffer&ouS 23arit8 arfjorb i pälfingl. od) % tl)er emot något 
t[fa gobt igen i Upland eller nnnorftäbeS. Scifom Refolut: utmifar af 
d. 12: April, 1583, uttberffrifmen i Stocf ItoIui af I. R. S. uti batté 
.'TiegementS tjb på fl)et 15:1?.

§: 8.

«örtecfniug på några peberS ddlätt ifrå tienne Sod)tt.
Olaus Stephani sBonba Son i 23pu. Stud: Upf. 1626; sJdreft. 

Capellan i Alpta.. . fift Äprfol): i Mo od) Rengfiö 1651; bog 1678,
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itämbe fig Pagander. Stnmfabev för tfyeu Famil: fe mina Geneal: 
Tab: IX. b.

Ericus Johnnuis Freefladius, Soubn @0« i Gnarp; Upf. Stud: 
1732 [d: 1632], men Iom intet Inugve frniu nu nt ftnbun Iprfomncftave i 
ituugéfyolmen på Stocffyotm fywnveft fynn bog.

Petrus Frceftadius, Srobevu, BIef ^reft = = od) fift Paftor i Jpebe 
Socfyn nf Jpnvjenbaleit, fymnveft fynn bog 1667.

Appendix. — — —

jp. Lars Ericliffon Valdenius, Äpvfofyerbe fynv t förfnntl. fe §: 6. 
nf Gacchræifïa SIncfyte[it] i Hudvall: fynbe 18: ft: Bnnt for än fynn bog 
1675; alla föbba ntebnit fynn mar Y. D. Comm: i .pavmnitger; men 
ingentfyern utioibgnbe Släcfyteit, ntmt eitbnft -p. Johan Valdenius, fürft 
Collega Sch: i H:vall, od) fift Paftor i Hofvedal 1713, ngaitbe meb 
,p. Jon Alings Gnfn Cath: Berg for eilt fynn bog 1729, 4: Snvn, nf 
fymilfn 3 tfye cilfta lefion, Johannes f. 1716, Lars föbb 1718, Olo/. f: 
1720. alle Stud: Upf:

,p. Äprfofyerb: jp. Haus Gcvalius; fe §: 6, utfpribbe h a mil: vått 
iuibn meb fina fynftvn Magdalena, för nn fynn bog 1695, od) fyott 17 lo 
nf XI: ft: Snvn; bod) itngrn böbn ogiftn; tfye giftn iitfövnS i orbniitgen, 
nanti.

III: Nils Hanffon Gcvalius, Äprfofy: fynv efter fnbent, ngbe meb 
Brigita Tolftenia 6: ft: Bnvtt, föv nit fymt bog 1707.

IV. Margareta Gcvalia, gift Uteb V. D. Com: t Berftö .p. P. 
Hatzel[ius]

V. Ilarhar a, gift 2"_i ganger: g own refait meb Acad: Sougb : i 
Upfala Sven Vibling; Seitnve meb Matth: Ekerot.

VI. Catharina, gift meb Svttfd Soffy: Carl Zynt.
IX. lirigita, gift meb dpnnbelôSÎ: Lars Lode i ILvall.
X. Chriftina, gift meb J)nbcv JXtberpon Caften i Gnarp. .punt 

fôveitnntbn 7: ft: Gevalier ntfpvibbe meb fin Bnvu od) BnvnnBnvn tfyenun 
Slnd)ten tfyet [nv] wiblöftigt utfövbt, uti min Sltqo: Sify: X: SUcf: —

,p. Äpvfofy: Dan: Vjkmaus Snvu1 Vjkmark fnllnb, ttnml.
1. lirigita, föbb 1705; gift 1734, meb Adjunct: Pet: Berg=

qvist. böb i Bnvitfnitg 1738.
2. Petrus föbb 1710. Upf. Stud: 1731. bob [o: böb] 1743.
3. Eric, föbb 1712. Uçf. St: jämte Bvobevn; Sebevntevn Svitfd= 

Soffy: od) fift Contraleur pn Slvdffogen 1742, gift 1745, meb Sfeppnr 
Ol: Jerfgrens Gnfn ifvn Geflc.
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Tlnmårfning angåenbe Capellancr.
Sebait 1653, när Gnarp Socljit fie! egen Sftoberfyrfo, fftlber ifrn 

Berfio Paftorat; je §: 6; Ijaftoa î)âr iitga SageItge od) Befullniâd) tige 
Capellaner luarit; utan Äyrfoljerbarite, ocl) ttjeraë SBarit, ïïftagar, Adjuncti, 
bemafat SkmBetsfyfjloriia foin tt)e funnat, intet förfitutaitbe upmuntra 
11) era S åt) öra re, at ntebbela naget [o: något] til mtberftöb åt fåbana t)iä(pe= 
sJlrefter, i fi)itert)et när % reft ontfriitg t Byarna at tjålla l)ué>= oct> 
Catechifmifört)ören, få mycfet iniIIigare font ingen ordinarie Capellans 
Di ån ta loarit tljem pälagb, få font t anbra Socknar; tjioareft o cl) tljefj ntom 
IjiälpePräfterite, fåforn Iigge=Piunfar fätja aflatäbref; p. p. Smärt emot 
£)fioerl)eten8 görorbttingar; at Bellagel. tf;ot orbfpråfet fannaë, äfioett iit= 
förb af Alnander

på (Subs barmf)årtigf)et, od; Prefteno girighet år ingett ånbe.

Cap: XIII. a
Berfiö IbyrHtu

åitg 32] al:
SBreb 14 al'
pög 22 al:
Sornetë Ijögb, förr Bran= 
bett [annan stil: IteberBld= 
ften] år 1714; loar 68 all. 
Säitgb 12 J alt.

§: i-

Äprlatt uti SBargfiö Socfn; font tör Ijättba rättare fallaé Berfe, 
Berfi, Beronis infula; fc 1: ftocf: Glyfisv: Cap: XII. är Belägen på clt
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Uten t>cgb, foui flutev fig få mät non- ut, til tfyu tt)äv framlöpanbe ftib= 
men ifråit ,ÿafella weihten; fåfoni cd) öfter ut, tit fiöit font ligger ftrn.r 
mib fyrfan, od) gier font et ttå§ på EpoiIfet fyrfa it ftår, ontgifmen nteb 
ftrömen å Ityu norm, od) nteb tienne Eprfofiött; font af Eprfatt nu namnet 
åger, men i forna fiber 23åte= el. fter=fien faltab; på tt)en öftra od) föbra 
fibotte; od) upbpgber af ftarfa gråftenar od) faft tegetfjiealf, få mål t Eyu 
ena beten font tty it aitbre, tp åt ntiuftone år t)ou ett gång, få tång font 
tilförenbe påöfab, tit loåftern, tå od) Soruet år bpgt; EDien på Enoab tfb 
få mål tf)eit förfta font fifta bpgnabett gått för fig, tt)et år intet mift at 
berätta, mera ått Epoab t gemen år anfört, Tit: I: §: 2. Sod' af en 
ffrift, font år fuitnett uti Enappen öfmerft på tornet når tt)et omfullfalla 
ntåttbe af ftornnoåbret, år 1654, i Julii ntåttab; år tf)et at Etart fe, at 
flytta Soruet l)ar mutinit fin fulborbatt år 1430, od) falebeS Eprfatt åtbre 
mara, i fpnertyt tf)en öftra beten, od) tt)år in på gafmeleu, efter gamutftc 
fättet marattbe SaEerftiget; fe tit: L §: 5. Så Ejar matt od) tlyt af 
perg: bref od) flera bemjë, at når ffjeitita EprEa inmigbeö, på tt)et fått 
font ontftåubel. år Berättat tit: I: §: 6. bief Eyn Eatlab S. Olofs FpvFa, 
fåfont många flera E)år i SEéorbtaubena. åburtt ttynua EprEan utmibgabeö 
1733: fe tpoab Ifåbaitåt aitmårdt år.

§: 2.

Wapn= et. 3Bofn=l)ufet är E)år font ftereftåbeé, in mib måftra ånbait 
på föbra måggette, nteb fitta börar, fanit en ntinbre bör eiuot öftent på 
fainnia fibo, Epoareft Sfioret år; QaPevfHget på öftra gafmeleu. ^enftev= 
opntngav 3 ft: på föbra fiboita; åfmeit 1: ft. på fainnia fibo, in uti 
SaEerftiget; 1: ft: måfter nt uitber tornet, od) 1: ft norr ut på måggette; 
EpoitEe bågge fift ttåmbe, ide låttgefebait åro morbite itpe upbuggite; nämt. 
år 1711. [annan stil: bå od tlyt nåuuaft fPråbifffoteit på Sobra fibotte, 
åfmeit ntmibgabeg.]

§: 3.
Elp uttber ,Ppoalfoett år ån IEyn gantta målningen betfälten, af åt= 

fftllige StngtarS od) fåbers Eulber; fe tit: IL= förmobeligeit upråttat af 
Henrik SEÏÎàïare font t)är i ,PyIfiugeIanb Iefbe 1646.

TlltavetajIan beftår af 4 ftora ntålab träbeläten, ltåntt. S. Maria 
nteb barnet Sefu på armen; Epoar uitber EEy 3" itantitfuitige Eprfofnber 
Ambrofius1 Hieronj^mus od) Auguftinfus] åro utfatte. EDJen tienne 
pædiafter tårer mara i feitare tiber orått tjtfatter; tp EEyu font mt ftår 
uitber S. Olofs betåte, font Eylter fin ftora pra i Eianbeua; l)ar ttymta 
mtberffrift: ^iatp PHavia ; od) fptteé förbettffnl Eiafma ftått förr uitber
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Mariae Meile; men tljeu form amber S. Olof. Maria Magdalena cd) 
Catharina meb fl)era§ fäitemärfen flå net) Ijctr; förutan 2 eï. 3 fmärre 
beläten å fôbra fibette cm altaretaflan.

£f)ov=(Tvatifet; fe tit; XI; war Ijär fem t flere fprfer, af fwarfwabe 
träpinnar, meb tljcê berar; l)war ëfwer Chrifti crucifix ntt fter ffapttab 
fatter war; betjalbeu tü början af ttjetta Seculo 170[0.] SJten är nu 
altfaman uttagit.

PrebiFeftolen är fatter wib febra wäggette, ut ifrån bcfftclarne, 
gicrb af trä, cd) Evangrl utbuggningar, janit %t attferba fpråfet runbt 
emfring: Vredika ordet, hält uppå, etc: 2: Timotb: 4: 2.

t&d)taven war Ijär upfatter längft utföre Sierra wäggette; i langa 
tiber tilbala, i ,fp. Daniels bagar; fe §; 7. frambcleit åt Sclbaterna ; tf)eit 
fettare åt ungbemen; SJcen 1711, när et nptt fenfter upljuggaS ntånbe, 
på Sierra wäg[g]eite, belabeS cd) betttta Sädjtare; äfwett ett ttt) ferfärbigab 
twärt cfwer îprfou wib wäftra gafweteu.

§: 4.
ffivaftvar fiitttaS fuller många itt uti fprfctt, i fpiterljet Äprfo= 

l)erbartte§; SJien få arc % l)är intet embemaraba eller utmärfta nteb 
några Stenar eller SJiiueSmärfen ; beef fpneS l)är wara fatta några fmå 
©rafffrifter på wäggerna; IjwiIfa tyär förbigås ; —

§: 5.
Sebatt SoruetS trärefitiug fulblåfte 1654; l)wareft tilförenbe flåcfatt 

fatter war; upprättabeS en Stapul utem cm ©cgårbeit wäfter ut; fe 
Tit; IV: §: 1. fem l)åller ena Älåcta,

Sängbett är 1 ;s/4: al. diam: neberft wib bräbbett; 1 \ al.
SJien emebatt Ijou äger intet mineSmärcfe, utan är fiel fläter; få 

fan man intet fäja, när cd) Ijwareft tjjeu guten är; beef är tl)et at weta, 
at för ätt 1530 är Ijeit ferfärbigab; ti) efter tfjeit tiben är ©iutare fett= 
fteu förmerab cd) åratalen utfått; meb mera. Dm ena Sipa blif[we]r 
infört §: 10.

fPå året 1729, när sP r ä ft a g å r b e u flpttabeS ifrå fprfctt längre uti 
Söberit, åt Suttgeit; bief cd) anftalt gicrb at förflå Stapeln cd) fätta 
flåcfatt up t lernet, fem tå å ttt)c uprättabeS, febatt grufweliga ftorm= 
wäbret 1714 d. 14: Nov: Srärefniitgett fullfaftat; Iiwilfet od) fulborba= 
be§; få at Scrnet til träreSnittgen är i proportion meb Hudicksvalls 
Äprfotorn, men mittbre til Ijögbeu, 70 al! alleitaft; tp famme IBpgge= 
mäftare t)ar tljen [o: ttjem] bägge ferfärbigat, ttäntl. Måns Jonffon cd) 
Seiten Jon Månffon Granlund i Hudrvall.
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§: 6.

göreuåmba Som, font til trårefitiitgen fulfaftabeê 1714 d. 14 Nov: 
Dnca 25: Trim af ftarcf'a toåftamoåbret, fa at förfamlingen intet torbe 
giöra ©ubbtiäufteu in uti fprfoit, utan lieber nti JMftegårbett, tå ed) 
tornet omfullföll, od) pa 1: q vart: när, I)abe flagit neber falen tfter tl)e 
inne looro; etc. etc. l)abe od) tilférenbe loarit nnberfaftab olptfbljåitbelje, 
iife allenaft 1654 i Julii niåitab, af [anima orfaf; utan od) afbrunit 
1430, anteu af Siungelb, fåfom i Hudicksvall 1691, eller af inåbelb 
utnr Jlräftagårbeit; Sbr loifjo at tjerätta, tl)et ioet iag intet; bod) uti 
mina giömer fittneê efterföljaitbe Copia eller Mff: fem legat in nti 
!nappen bfioerft på tfyetta Sornet; nanti.

© Ecce lignum fanctæ crucis Domini mei Jefu Chrifti ;
Fugite patrem adverfum; vicit Leo de tribu Juda, radix Jeffhæ,

Alleluja.
Trinitas, Unitas, Pater, Filius, et Spiritg SanctgjJehfusChriftus 

fui operis / f deficit / et principium et finis, vita, lux et veritas, 
Jehfus Nazarenus, Rex Judæorum.

Caput vincit X Chriftus regnat X Chriftus imperat X
In nomine Patris; Pater eft pax. In nomini Filii, Filius eft 

vita. In nomine Spiritg Shcti; Sp. Sanctg eft reqvies. Amen. 
Ista fcripta fuere in confummatione hujus turris per me Petr. 
Johannis de Rogftada Presbyterurn in Berfiö et Gnarp,

Anno DTTT M. C. D. XXX. prima in vigilia affumptionis Beatae 
Yirginis Mariæ.

NB. sJ)å anbra Mff l)ar iag funnit åratalet M. CD. LXXL

jpå året 1733, Hef ©aferftiget od) tl)eu öftra belen af Eprfon neber= 
tagne, od) Eprtfan utrpmbeS öfter ut, 18 alnar, tit långben, upmurab meb 
goba gråftenar, men IpociIfber meb träioänfe, åganbe 3: fenfteröpningar, 
od) ©aferftngan å SRorra fiboita; fåfom §: 9: utmifar.

iFiurmaftarene looro Johan Päderffon Ros ifrån Hud:vall, od) 
Sonben Olof GrricIjfjon i JMftauåfer af <pög ©ocfit; ©nicfaren Gran
lund ifrån H:vall fulborbabe Srålpua Ifioet 1737.

§•• 7.

ÄprEol)erbarnab namit uti t^emta Sbrjamlingeit åro tljejja igeufuiteu, 
få lo ål liiebait Gnarp ©ocfit loar Adnexa, fåfom feberntera;
1430 Iefbe l)år .p. Fatrus Jnhannis Ac Rogftada; tl)et föregåenbe 

bref, igenfumt i Äprfotorneté Enap ntioifar; Sarufbbber ocf> Eomen
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ifvn Rogftad Sorfit ; Bwilfet jangobltfnre år ätt ifrån Btpt Rog= 
ftad i Gnarp (Surfit. Om t)cm§ böb ftttueê ingen unbemttelfe. 

1490 war t)är Jp. Feder JftpfoBerba ; tt)et ntnit feer af et gl. Stpto= 
bref; fyatt blef bob 1491.

1577. Feints Stigonis, iutberffref SDÎôtet om Liturgien t Jt. Joh: 
OJegering ; ont l)att§ böb ftttueê ingen unberråttelfe; Sfteit Imité 
Slåd)t, Banta=Bant tit waraitbe über uti tfjemta jpörfantl. igen= 
fittiteê i Bl)tt Hulte; af ttamuet Stig.

1591, Jrj. Ericus Magni, Ipuilfeu ffref od) uuber Concil: Upf: 1593; 
COften om flatté böb ftittteê intet.

— Jq. Hans, t)åt(eé före t)afwa loarit Jp. Eric Månfes Son, od) 
!omit efter fabent tit paftoratet. Jpan Btef böb auteit 1618 el. 
1619; åganbeö en Son Aron loib nantit, nteb titnamnet Grijs; 
l)loitfeit Btef Magister i Vittenberg, od) tt)er böb.

1621. <p. Jon Eftonis, bantföbber i Umeå Sorfit af Väfterbotn od) 
Bl)it Hallen; Stamfaber för 11) ett mt)fet ioibt utfpribba Halenianiffa 
flådjteit. SBar titföreitbe V. D. Commin: uti Staben Umeå; 
men girf til fot på 5u6elfåft=årct 1621, föfanbeé i Upfala t)o§ 
SIrdjieB: Pet: Kenicius, Båttre giålb, ft)et l)ait od) tå tfietta 
Bergfiö Belomma ntåitbe. .(pan BIef Bår böber år 1627, Ientnan= 
beé efter fig 10: ft: Barn, af Ipiuilfa tlpefje efterföljaitbe Ipcir 
anfôraë, nanti.
Laurentius, font BIef Mag: i Upfala 1632 od) Theol: Adjunc- 
tus tljerftäbeé, ågaitbeé 33orgnt: Åke Hansfons botter Brita i 
Hud:vall tit Ipitftrii.
Jonas, font feberntera BIef får Paftor; IpiuiIfen Ipabe 10: Slant; 
men tl)e[;e 4: Söiter, od) 3rt böttrar wätbefonta [o: =Befauta]; af 
Sönerna itântlteê Ipvär Mag: Laurent Halenius, P: t Söderala; 
fe Cap: III: b. § 6 Jp. Jonas, älbre ein Lars. BIef Paft: i Sdbt); 
od) Mag: Eric Halenius, föbb 1663. förft Con.R: Sch: i 
Upfala, feberntera Rect: Sch: i Hud:vall, octp fift Th: Lector 
loib Gefl: Gymn:
Johannes, BIef i Upf: Mag: od) R. Sch: feberntera P: uti 
Väddön, I>ïutlfeit Babe 6 föiter, ocB 3 böttrar; fe Gen: Halen: 
Kenicius, Btef Jpanbeléntatt i ILvall; ågaitbeé BIattb Barnen en 
Son, Eric, font Blef Rect: Sch: Hud:vall. od) conf: P. i Liusdal; 
Ipiuitfen od) ågbe 2! Söner, Mag: Petrus Halenius, octp Eric 
Halenius; Såfont att upf ört år uti milt Biographia Haleniana. 
Andreas loaitfabe af odj an tp'ö Bröbenta.
Dotreu Anna BIef Jp. Ol: Stephani I>uftrti i Mo S"
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1628, Blef ,ip. Daniel Andrea l)är Paltor, fern war .iperr And: Bero- 
nis Soit t Enånger; Ijcnt War tilföretibe Sch: Tr: Collega i 
Hud:vall ifrån 1624; od) lefbe t)dr länge til året 1653, tå Ifau 
affomitabe. NB: fomanbeS efter |aitë böb Gnarps SBrfamltng 
at affënbraê ifrån ttjetta Paltoratet, od) Blifwa nttber egna 
SSJÎoberfvjrfo ; få font förmält år uti Cap: XIP af tljenua §1: Gl :

1655: j. Jonas Hallenius, föreitåntbe Äprfot): j. Jonæ Eltonis 
©en, od) näftf öregåettbe j. Daniels ?Oiåg ; war tilforenbe V. D. 
Commin : i järntänger od) Sätten bal; font itäft efter Swär= 
fahren til IBetta Paltoratet, od) Bief höher 1680; ågaitbeé 10 ft: 
SBartt fe mitt tilttqo: II. SI: 23if): Clalf: I.

1682: j. A nders ManlTon Netzelius, Barnfobber i .parBottäö af Väf- 
manl: 1635. greift 1660; Apologilt: i H:vall, Schola 1660. 
uti Enång: od) Niutång: V. D. Com[mi]nift: til 1682 tå Bail 
font t)jt ; affomnabe år 1703, åganbeé ett Sott efter fig, j. Olof, 
font antog Paltoratet efter fahren.

1704: j. Olof Ulf'sberg, förettämbe ÄprfoB: j. And: Netzelii Sott, 
ombptaitbes tilnamnet i Ulfsberg, efter fina Sdiober» fäittteitamit; 
Bait Blef tPräft 1686, od) fin fetberê SKebBtålpare; fontattbeS efter 
fahren til tägcnl)etena, faft ån IBen gl. j. P. Hatzelius V. D. 
Comm: B®1' i Socfttett ti)rfte§ närmare wara; SKen Bau lefbe 
intet längre, ätt til Martii niånab på uäfta året 1705, tå 1)®» 
böbbe, IentnattbeS efter fig nteb Catharina Vallenia Blanb Barnen, 
ett Son j. Anders Ulfsberg fPräft od) V. D. Comm: i Satt= 
marf Sorfu.

1706 Sf: Gulicius Bergqvist, föbber i Sorffa Socftt od) 33ärglocf. 
jan Blef s])räft 1681, ocl) Collega wib Hud:va11s Tn Schola; 
feberntera V. D. Commin: i järntänger od) Sättenbal en lång 
tib, til tl)eö Ban font til tt)etta Paltoratet; BIef böb 1725. 3(f 
Ban§ Barn fttntta allenaft 2: böttrar Bår anföras, nåml. tlieit cilbre 
font BIef Sf. ätlirfol). 01. Montens Buftru t Söderhamn; ocl) 
tBeit pttgre Sf. Mard Siölings Buftru Colleg: Sch: i ITvall; 
fe Bergqvista SIäd)t: Sitta q 0: 17: §1

1728. Sf. Dans P. Hatzelius; Baruföbber Bår t görfaml. fabern war 
l)år V. D. Comm. j. P. Hatzelius, ocB Stiuffabern j. Joh: 
Hertschier, efter Bwtlfeu B®" font til Sacellanien 1723, febatt 
Ban fPräft warit ifrån 1717. DcB emebatt Ven: Consill: arBetabe 
tBar på at en gantlare V. D. Comminift: ifrån attbre orter 
ffulle Bjl ftällaå Paftor, ftob lägenBeteita öptta tit förenämba 
år 1728, tå B®u ÂV)rfot)erbe Blef; febatt Socftte mätterue giort
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anföfning l)oS ,p. Ä. SDt. NB. 3 il)ernte ÄprfoljetbenS tib, bief 
t)är Inllfnftab iften i alla wärlbeneS über eftertånfel. goba ©eben 
eut tu if; a @raf=©tåtlen for eu l) tu ar garb; ocl) i ftället nptagit, 
at all Ijfen begrafwaS i orben på ,Sbprfogårben font tfje foninta 
at bö.
@n f)el ut) Pråff«gåvt>, på annat ftâlïe ätt tt)en gamla bief ocl) 
tipbpgb når >p. Hans Hazelius font til tlfetta Pafforat.

§: 8:

Sil tfjetta paftorat l)aftoer t forna über legat Gnarp ©ocfit, få= 
font ett Adnexa, jämte Haffela; men bief år 1653 [afjönbrat], efter 
I)bga DtegeringenS gobtfinnanbe, od) afföitbringett äftoett mål ftabfåftab 
af ,Sbonung Carl: XI, år 1685; fåfont brefwen utnjifa, införb Cap: XII: 
§: 7. til Gnarp ©ocfit; ©å at nu alleitaft Haffela år Adnexa tit 
Bergfiö SDtoberfprfo, to after ut belägen öfmer 2: ©mäitffa tutelar af en 
befmårlig måg, t fpuerfwt om fontmaren.

IUi I: 31: Glyf; Cap: XII. til SSparne Troften, N? 11: ocl) Inges- 
arfven N? 14: år tl)et aitmårft, at toib ttseffa orter fittnaS ån rudera 
el. qwarlefwor af gamla SDturar, mpfet Ijfe tf)e gamlas fprfantiga fprfor; 
fe Tit; I; §: 5.

3 tf)e förra åren, alt febatt Berfiö ocl) Hafela blifioit et Paflorat, 
afföttbrabe if rå n Gnarp, bobbe ocl) V. D. Commin: uti Berfiö ©ocfit 
loib SDtoberfprfon; men efter ,p. Joh. Hertfchiers böb, flpttabe Capelan 
loåfter ut til Annexait Hafela, på året 1729. fe Hafell: ©ocffnt]

§: 9:
Öm wären på 1733, blef Berfiö ,Sbprfa til långben ftörre gtorb tp 

©aferftiget på öftre fibona od) gafweltt blefmo nebertague jåniwål waptt= 
l)ufet til föbertt at af tlfcS fteitar befrämja ttpbpgnaben, font t långben 
råfte 18 alnar, men t brebben Ijfa meb ttjen gamla, efter tfsen ffapttab 
font i)år nu frantwifaS, waraubeS altfå f)ela ,SbprfauS 

£ångt> meb Soruet, 63, alnar.
23reböen nu font för, 14: all 
.SbprfanS Iqögö 22 alr
IEoniets l)égt> tit ©teunturen til £rå=bpgniugeu f) Wareft flåcfatt 

l)åttger 30 alr
Ifela Srårefttiitgeu 40: aü
font gtör Ifela SornetS l)ögb 70: alnar.
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Seban VDapnlmfct Blef Bortagit, år tl)er [int] niera fprfoböreit Be= 
fallen, [ont for; oct) tt>eë utan en 9h) bör giorb pa föbra tuåggeite fram 
i (Störet, t)iuareft tilöfuingen ffebbe.

SaFerflugun, jom iu på SDftra gafioelit loar utBpgber, år nu af 
trä upfatt norr ut, od) på öftra gafioelit et feufter.

,pioab join tilföreube infört år, §: 5; ont Älåcfait od) åtlåcf=@tå= 
petit tl)et år nu fulborbat, jå at Älåcfait år nu upfatter i Sorttet, ocf) 
©tapeln albeleö Borttagen; åfioett etta 9h)a, join t §: 10, utntårfeé.

§: 10.
-rv. t)

fpå 1741 ont l)öften Ijjtfom ena ttpa Öllårfa, à IV: II:
Sång 1-J- all ; Diam: neberft toib Bråbbeit 1 £ al".

Ofunbt OinEring ofioan, låjeS tfietta :

KOMMER OCH TIÄNER HERRANOM MED FRÖGD, KOM
MER OCH GÅR UTI HANS PORTAR MED TACKANDE.

Ps: 100. v: 2.
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$)å tt) eit ena fibona [tar [å ffrifunt:

333

O BÄRSIÖ MÄN OCH QVINNOR SMÂ OCH STORE
ACH AT EHR SIÄL OCH SINNEN RÖRAS MÅ 

IU MER NÄR I FÅN HÖRA KLOCKER TWÅ 

NV KLINGA WÄL OCH AT EHR HIERTAN WORE 

GUDS TEMPEL THER UTI HAN KUNDE BO 
SÂ MED SIT ORD SOM GENOM SANNAN TRO 

EHR NYTTA BLIR AT RINGNINGS SKILNAD MÄRCKA 

EMELLAN FÖRSTA ANDRA TREDIE GÅNG 
SÅ KOMMER TÅ MED ANDACHT BÖN OCH SÅNG 

OCH TIÄNEN GUD AT HAN I EHR MÅ WÄRCKA 
MED NÅDEN SIN EHR SIÄLA SALIGHET 

EHRKIÄNNEN OCH MED HIERTANS TACKSAMHET 

HANS BISTÅND WID ARBETET PÅ EHR KIYRKIA

OCH THORNET SOM ÄR GIORDT PÅ FYRA ÅR 

BED GUD AT ALT I MÅNGA TIDER STÅR 

OSKADT ArP I MED HUNGNAD MÅ DYRKA.

[på tfjeit aitbra fibona [alebeé:

MED GUDS HIELP

NÄR FRIEDRIK SWEA KONUNG WAR 

OCH ODELSTROM NORDLANDENS FAR

SAMT IOAN STEUK HÖGST LÄRDER 

SIT ARCHI STIFTE STYRDE OM 

OCH HANS HATZELIUS HERDE SOM

MED TWÄNNE KYRKIO WÄRDER 

PER FLINT OCH ION I HÖGENS GÄRD 

FÖR KYRKIO TIÆNSTEN DRAGA WÅRD 

TÅ BLEF IAG KLÅCKA GVTEN
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I STOCKHOLM AF EN REDLIG MAN 

IOHANNES FAHLSTEN HETER HAN 

BLAND KLOKA INNESLUTEN. 
SEN TIL GUDS ÄRA SKAFFAD HIT 
MED RÅDMAN IONAS DRAKES FLIT 

SOM TIL HALF OFÖRTRUTEN.

-Simtbt omErhtg nebatt

MEDELTS COLLECT SAMT MED KYRKANS OCH FÖRSAM
LINGENS BEKOSTNAD ÄR THENNA KLÄCKA FÖRFÄR

DIGAD. ÅR 1741.

^ortetfning på några Capvllaner t>åv i Socknen.

£ä länge Gnarp Sodpt war adnexa eller filiafta til Berfe nu 
fallab Bergfiö; Bobbe Capellanen merenbelê t Gnarp. febermera Btbbe 
tt>e t)är t Sodmeu, od) igeitfimtad fäbana:

Pr Johan Cv1Ce, elf Chnlenius; font til Gnarps Paftorat, 1653.
P- Jon Jonffou Hallenius, Blef Capellan mebait fabent war Iurto= 

I)erbe, od) febait l)auS efterträbare til Paftoratet; 1655.
P- Eric Tolftenius, Bonba Son if*ä Tuna Sod)tt od) Bl)tt Thor- 

ftad. tog til l)uftru föreitäntbe p. Jon Hallenii ålfta botter Anna 
Hallenia; bog t)är, utan at fontuta längre;

P- Führ Hazelius, Barnfobber ett ginned [annan stil: 33oitbeê] Son, 
i Hafela, tom til tiäufteu när l)an tog til Ipiftru Tolftenii @ifa; 
od) efter Ifeuned bob, fettare SDtafau, äBp-fol): p. Hans Gevalii botter 
i Gnarp, Margareta; pan affomuabe od) f)är en Capellan d. 18. 
Febr. 1704.

P- Johan Hertfcher, Bouba fou i Boldnäs; J)räft 1696. CapeIlan 
t)är i Sodpten, när fjan giftabe fig nteb p. Hazelii @nfa, 1705; bog 
od) Bär 1722; utan at fontuta längre.

p. Hans Hazelius1 föreitäntbe p. P. Hazelii [Son] od) p J- 
Hertfchers Stiuf=Sou. sJOreft 1717; BIef t)är Capellan efter Stiuffsnb: 
1723, od) pä fitt fått l)är Äprfoljerbe 1728.
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-p. Johnn Henric Norelius, Äi)rfoljerba (Son, Jlreft od) Adjun[c]tus 
l)öv t (Sod)U f)0§ J). Äljrfof): Gul: Bergqvist, 1724; od) feban 1728, 
V. D. Comm: l)dr i ftörfatnlittgarna; maranbeS tljeit förfte font Begijnte 
Bo i adnexan Hafela.

§• 11.

^ortecBmng på några t>eber6tnån fôt>ï>e t tbenna ©ocfit.

Aron Gris, ötl)t'fol)erb: Hans Erikssons (Sou f)är t förfaml. föbb 
16.. Upf. Stud: 1611. reffe nt til Wittenberg od) Btef tl)er Magifter, 
äfioeit tljer böber.

.pert Jon JLttonis Hallenii 23ant, [om !ont ifrmt Umeå Socfu 
od) Bt)tt Hallen af SBafterBotu, l)toareft I)an V. D. Commin: loar til 
1621, tå f)att Blef Ijar &i)t'f oljerbe ; åganbe meb Anna Kenicia xnnitg 
SBaru v. g. Sönerna,

a. Laurent: Joncs Hallenius, Mag: t Upfala 1632; od) feber= 
mera Teol: Adju[n]ctus; gift meb Åke Hanffons 23orgmäft: uti Hud.- 
vall botter Brita; åganbe atlenaft en Son.

b. Jonas Jonce Hallenius, Jlreft od) omfiber Äl)rfol)erbe, 1655. 
l)år i förfamt. åganbe meb filta t)uftru, Äyrfoljerb. botter i Enångcr, 
ntåttga Söner; för ätt l)att affontnabe 1680; nanti.

Daniel föbb 1645, bog ogifter 1664.
Jonas, föbb 1649; sJlreft od) omfiber h)rfof)erbe i Täby. 
Laurentius, föbb 1654. Mag: 1682, förcittaubes många wafra 
tiånfter til tt>eö l)an Blef P. od) P. uti Soderala, 1694; åganbe 
meb fina Ijuftru Catharina Kram ntåitg barn, fom råfttaé til 
Soderala Sofn.
Erik, föbb 1663, Magill: 1691; Con Rect: i Upfala til 1704, 
tå Ijan Blef Rect: i Hud. valls Schola, o cl) förorbttab Theol: 
Lector toib Gymm i Gefle 1706, men bog t Hudtvall för dit 
fmtt tit Gefle fom; f)att ågbe intet Baru efter ftg meb fina ChriIt: 
Aurivillia.

c. Johannes Jones Hallenius, Magift: i Upfala, Jlreft od) fift 
,iîl)rfot)erbe i Wädö Socfit, åganbe meb fina t)uftru Barbara Stigs 
©otter, 6. Souer [o: Söner] oel) 3 böttrar, alle til åroftånb fernen; 
fe min Slttq: om Hal: Fam: Tab: IX.

,pr Jon Staphanffon Elg, 23onba Son i Elgered, föbb 1651. 
Upf: Stud: 1674. Collega i Hud: Tr: Schola, 1677; Jlreft 1679. 
Apologfist] od) gift 1684; meb Brita Tuneria Capel: botter i S Cath:
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på ©tccff)otm, ågaitbe 2 b ött var, för ån Ijan umfutn i fyaftuet 1692, af 
I) lu il ta beit tyngre, nanti. Anna år mina Î. ffttftru.

Pctms Unycr, Suttba=@un i Ognrik, föbb 1652. Stud: Upf: 
1675 Collega Sch: Hud: 1684. feberntera V. D. Comm: i Tuna; 
bug 1690.

Erich Thalenius, åtIåcîore ©un t ÄtyrEBtytt. föbb 16.. Upf: St: 
1675. Begaf fig til Stockholm ocl) BIef tljer åtlåcfare.

£. Eric Siöhcry, Sunba=Sun i Sngeéarftuen föbb 16.. Upf: St: 
1675. Jlreft od) Capelan på Eckerön 1692, böb 17 ..

M: Daniel Tollltenius, V. D. Comm: .f). Eriks Hanffons ©Utt 
Ij år i förfantliitgeit nteb Anna Jons butter Halenia, Ijår tuaranbc Ätyrfu= 
Ijerba butter; föbb 1664. Upf: 1684; præceptor på Välftad Icinge för 
tttig; Magift: 1694. ConRect: i Gefle 1698, bug tljer ogifter 1699, 
af SBattufut.

Eric rJollffcviiis, förettåntbe Mag: Daniels Srober, föbb 1672, 
långe = ©Eriftuare på Välftad E>us mitt fnber; gift 1697, nteb Ingrid 
Klang på Älångftab af Forffa ©ucftt; tBteraö Sarn nåmnaö i tfteit 
©ucfttett. «(pan war Accis ©Eriftuare på en tjb i Gefle, til tfjeé min 
faber upbrug fjuttum Sruuu=Sungbe tiånften i «ffetâingelaitbê Uiorra Con
tract, tfteit B>ait Beftribbe ttug långe, men på fiftune affatter, ud) omfiber 
böb 1737. hpatté Sant ittförb fittnaS til Forffa ©od)n, Cap: VI: §: 10.

,ip. Hans Hatzelius, V. D. Com: H. P. Hatz[elii] ©utt, i fettare 
gifte nteb ÄtyrfoE): bottren i Gnarp, Mary: Gcvalia, fe min Sltq: um 
Geval: Famil: föbb 1688, Upf: Stud: 1710. Jlreft 1717; Verb: D: 
Comm: efter fin @tiuf=faber >jp. Joh. Hertfchier, 1723, ud) febatt 
ålqrfufyerbe l)år i förfantl. 1728; gift 1722 nteb Maria Schiling, Jlrefta= 
butter ifrån Ed ud) Solentuna ©ucfitar, ågaitbe 5 Barn tilfamait.

tÇ>. Lurs Hultén, Suttba=©utt i .(piiltö, föbb 1702. Euitt til PIud: 
Schola 1713, til Gefle Gymnaf: 1721. til Upf: 1724. Eallab til min 
l)iålpe Jlreft 1734; gift nteb Capek .(p. OI Geftrinii SnEa i Hud:vall 
Hedevig Wallenia 1740, V. D. Commin: i Ferla 1743, ud) tl)er 
affuntttabe, ifrå Jlveften affatter 1744.

Martinus EIymarJ:, Sunba ©un i Elgered, föbb 1711; Eunitil 
Hud: Schola 1726; refte til Stockholm 1728, ud) Blef tl)er Uliaftare 
ud) loålitiåeitbe ©Erebbave; gift 2"l gånger.

Supplement: —------

Ifaac Erilcffon Bröms, Sunba ©utt i Elgered, föbb 15.. 
Upf: St: 1615 BIef Jlreft V. Div: Comm: i Forlfa ud) Hög; ud)
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tl)erftäbe§ ftytfofjerbe 1638; ågaitbe for ait Ifatt bog, 1647, tneb fina 
fjuftru mang 33arn, v. g.

Vdrus Ifaaci Brunis, Äl)tfof)erbe t Vandel
Carl Broms, SBorgSO’îâftare t Gefle ifrån 1654, til 1674.
Brich Bröms, (Santo 33efal. t äpelfingelattb.

.patt§ Gnfa tog feberntera Mag: Lars Gevalius tut Gnflinge od) Paftor 
ifw Rogftad ©ocftt, font font IalebeS til Forffa.

•P- Ätyrfol):8 And: Nezelii ©tut, Olof Ulfsberg, fe §: 7. font font 
efter fabent til Paftoratet, 1704, Ifan Ifabe til Ifuftru, Äi;rfo§: botter i 
Forffa Chriftina Joli; 2)r Vallenia, föbb 1659; gift 1691. ttferaä 
tarn font Iefbe efter tl)ent, tooro 2: ft: nanti.

1: Anders Ol: Ulfsberg, föbb 1694. Upf: Stud: 1714. sPreft 
o cl) V. D. Comm: i Danmark ©od)it toib Upf: 1719; gift 1722, 
lueb DfioerftLeutn; bottren Eleonora Sophia Frafe, ågaitbe ntång 
barn tilfantan, för än fyait bog 1736. v. g. a. Hedvig Magda
lena, föbb od) böb 1723. b. Cath: Margareta, föbb 1724. c: 
Jacob Johan, f. 1725. d: Olof, f: 1727. e Anders, f: 1729. 
f: Erich, f. od) b. 1731. g: Daniel, f. od) b. 1732. h. Chri ft: 
Eleonora, f: 1734.
2. Catharina Ol. 2>r Ulfsberg, föbb 1697. refte til Irobern Sj. 
Anders i Danmarks ©od)tt 1720, lief tf)er 1727 gift nteb î)ït)t= 
tåren Johan Stochenftröm, ågaitbe tilfantan ntång barn, men 
böbbe i Ptitban, förutan a: Gult: Adolph, föbb 1732.

Suppt: —
1. Sveno Johannis Bröms, Upf: Stud: . . . fPreft: för Ärigéf: 

1571. — feberntera Capellfan] i Berfe, 1575; ftft Paftor t Uggelbo 
1581. nffomttabe 1610. tßarneit tooro oeb SBaritebarnen :

a. Johannes Svenonis Broms, lief Paftor efter gäbet-«.
^anS tarn illattb a n b ra
Sveno Johannis Bräms, Med: Doct: od) Prof: i Upf: 1652. od) 
feberntera Äottgl. Archiater.

[»orätt»] b. Catharina Svenonis Bräms, uxor Mag: Erici Benedicti 
Tybelii Paft: Uggelboenf: 1659.
2. Äigfof): op. Daniel Andrece, fe §: 7. SBorn od) bötrar tooro 

Brigita, Anna od) Juftina, af I)toi!fa od) itamitfunige ©ötter fonttno, 
font loiba uttoibgabe ®låd)teit. ©Interne Ericus Danielis, font nänibe 
fig Bergelius1 od) Irobern Andreas Andreæ Ileftoo od) Ijeberêmâlt.

GlysisvaUur II. 22
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CAP: XIV. a. Hasella Äprfa.

Snitg 30-J- ni
Bveb 12 3AnB
,pög 20 ni

Hasella Äprfa, fom är Annexa til 33ärgftö, l1 et) Belagen et Htet 
fti)(t'e ifrån [tova Äprffiön, å norra fibona, tit loäftra äitbait, är nf ioafra 
gvåftennr upmurab, förft tt)en loäftra beten, Ijnntfen efter tt)et ganiulfta 
fättet Ijar îoarit fi>rïant, i efterbönie tit altaren; fåfom tt>e forna« ædieulæ 
patentes, etter pertufa compita äfioeit BeffrifitaB; fe tit: I: §: 2. 5. 
Dlien febermera är t^eitna tijrfa påöfab, ett litet ftt)cfe tit öftern, äftoen 
2 et. 3 alnar til Brebbene ; Bägge betar meb geb fnuatf öfioertäcfte af 
teget, fåfom nti flera fyrfor. Dlten pä l)ioab tjb, få mät ttjen SBäftra 
od) ätbre fyrfait BpgbeB, font tt)en Dftra etter tilöfningen ffebbe; tt)et är 
mig ofunigt. .par ©offnen namnet af Ha od) Sella, Sei ja, Scel oa, 
Sällö; ©åfoin nti I: gt: Glyf: Cap: XIII, anfört är; ©å är tpenna 
orten få gainai font namfmtig, od) t)aft ifrån urgamla tjber åBoar, 
t)ioitfa od) Brnfat tljeraë offerlmtbar od) omfiber tt)e förr näntbe fyrfans 
tiga (DubBl)ItB; ©åfom af loåre garni. Hiftorier nogfamt fniuiigt är; 
Dlien tt)et må loara fom tt>et må; bocf är fyet ofeIBart, at efter jpåfioiffa 
fättet är tfyenna fyrfa inioigber od) fattab S. Mariæ XyvrtV.

§: 2.

UGpn= et. Woctn=Bnfet; fe tit: IX: är t)är loib föbra iräggene 
in emot loäftra äitbait. SafevfHget på tljeit norra, loib öftra äitbait, 
[annan stil: af trä,], äenfleröpttitigavne, förutan tt)et linte [annan stil. 

2ai fmå] i ©aferftiget, 3: ft: alle på föbra fibone, bocf intet IjEa ftore; 
fåfom afritningen ntioifar.
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§: 3.
Stjeima !pria befaller äit fin gamla målning, i fpnnerlfet up unber 

Ipoalfiueit, af Evangel: Singlars od) ïprfofâberê Figurer; föntiobel. ut= 
märfte af fantma SCRålare od) på famma tjb, font 23årgfiö fprfa år målab; 
fe Cap: XIII §: 3.

Tlltavetaflan, fåforn od) på tt)eu XMalFa font ffjer oftoattföre ftålter 
är, tioävt öfiuer öftra gaftoelen, od) jåmioäl på fiälftoa gaftoelen, finttaS 
måttg belåten, fotnliga ftörre, fomliga miitbre; fåfottt 2: fl: Chrifti 
Crueiifixer; Chrifti Bilbev 1: ft: nteb törnetrouo; 1: ft. meb fpoafja tag= 
gar, utan frotta, af fpoilfet rinner Blob, uti ett falf, nteb röbfårgabe 
ftrånger, utur f)ånbenta, fotterna od) fibotta. 2: ft: Marice belåten, 
nteb Barnet Jefu på fttåtta. Johannes hopaven nteb Bof t Ifanben ; men 
SamBet, font plågar ftå på Bofetta år Borta. (En man bn nben toi b en 
påla, meb tnåttga pilar uti ffuteit. ilngel. Michael meb ena loågffåt 
i Ijaitbena, uti tt>eu ena ligger etta nteitiffa, font bod far öfioermigteit 
fram för % tnåttga bieflar font ligga uti, öfiuer od) unber tl)en attbra 
ffålett. görutan några attbra Belåten, ftåenbe uti fårffilta öptta ffap. 
sJ)å tl)emta Biålfatt ftår ffriftoit tl)etta : ®»b av npfavett meb fvogb, 
od) Nerven nteb Flav bafnn; Pf: 47:- 6. åftoett af v: 2. XUappev meb 
ftånbevna all folcF od) fvogbens etc. —

(O)OV=SFvanFet af ©toarftoabe tråpiititar, ftår ått l)år qtoar, fåforn 
tilföreitbe l)ar toarit i alla fprfor t)år i laubet, fpoareft i tl)e fettare tjber 
tBet år Borttagit; fe tit; IX; tuen t)år intet; bod fittuaS l)år Ipoarfen 
på tl)ett öfra el! ttebra ftocfeit, ttågott ffrift; tl)et boet' mevenbelê år 
ffebt.

PvebtFefIolen år fatter totb föbra toåggett ftrap utom ©forffraufet, 
gtorb af trå od) fmå Belåten, otttålab, od) utan I)imel eller öfioetfjåuge.

IacFtave år icfe allenaft ff)eit etta, ttoårt öfiuer fprfatt tuib toåftra 
gaftoelen; utan od) ett ttp ide långe febatt upråttab [annan stil: nämll 
år 1728. på norra fibott tuib toåftra gaftoelen; tå od uptt golf i Ifela 
fprfatt iitlabeê; en np fPråftBåitf giorbeS, od) alle Bånfar på Bågge fiber 
bels np gtorbes, belS förBåttrabeS.]

§:
Stt uti tIjeitita fprfa fittitaS inga @raf= el. 8jf=f)åHar; bod åro f)år 

ått t Behåll några gantla fafer, fåfottt
1. CStta gatttul proceffions fatta; fe tit: IX; fatta.
2. @t TCoFe--Fav, faint receptorium af malm; Bef)ållaitbe§ ån gob 

htd)t af röftoårf.
3 fEn gamal Cftov-Fåpa.
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4. (St litet belåte på altaret ftåenbeö; albeleé Ijta nteb tl)et font 
är utfått til Ilsbo ©edit fprf: Cap: XI. §: 3.

5. uti mapn=bufet eu tafia, af fabant limbe:

a u

6. 2: (I: fmå banbHåder; fe tit: IV: §: 3; fåfetn tbefja fläder 
måitgftäbeS fiitttaS i aitbra !prier, belS Iefa ligganbe, belS npfatta efmer 
bmalfmett at ringa uti.

§: 5.
©trap nwftait ein Iprfan ftår flåd=ftapeleit, fem faller ena Hatfar 

lång 2 al: ; ett) Ijfa breb neberft mib bräbben. COcen fem t)011 år flater, 
ed) åger inga bef=ftäfmer, ed) intet åratal; ©å fan matt intet teäl meta 
fjenneé ålber; becf få mpfet fem eut SBargfie ©edit=ftåda berättat är. 
Cap: XIII. §• 5.

§: 6.

Äprfef)erbaruaä Olamn i ttpeuna ferfamling, igenfinnas mib OIteber= 
fp rf a n SBargft ë ©edit, Cap: XIII. §: 7. enteban t^etta Hafela är Annexa, 
beläget uti mäft=uerb=mäften ifrån SBärgftö; efmer 2 milar [annan stil: 2 
ed) •§-] fprfertta emellan; fpeareft ed) nit, febatt 1729. Capelan f)ttfmer 
filta SBeitiitgar.

§: 7.
[förutan tl)ett föreitäntba SSaflan uti SBapnbufet bättganbe, ed), §: 4, 

utfatta, tit spåfmen Leonis Xd åmitte; fern af fina äfmentpv uti för= 
millabe fprfebaitblittgar af Viifterierue efmerfunig är, fiitttaS itt på öftra 
gafmelett målab 2: ft: VPapii,
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på ïTïnttfolFô ft&ona 
et få&cntt

C O o OOo

fältet nr tiuéBlåbt;
,K'orfjet mit öftrer nr röbt;
Stile fraa -îRtitgarue Irrite; 
Ärottorne in uti fjirite 
©tiernorne IjfaIebeS 
$t)e 6 23 ici I far robe 
©fölben ratt uti rob 
inen frofett tfjer uti fiuart. 
Ärottorne ei. frufertitgiit üfirerft 

ar blå.

Sit fttrilfaS 9(re=90iiueu tiefen 
få lått att finna; fe Tit: II: N. ]: O

på (D.wtttfofFe fi&ona 
et fà&aiit

Sättet är röbt;
SacfIau mit uti liuSblå.
Sågartte, % 3^ font npftiga, röbe; 
©trefen tirärt öftrer od) upåt ärr 

gula
©tiärnorne fjirite.
©må ringarne äfircit Ijiutte 
Sreförttingeu öfirerft på, är röber.

Sapn ärr f)är målab, tf)et är icfe 
t målningar i gemen uti Äprfrnte.

§: B.
Sörtecfitiitg på några IfeberSäRäit föbbe i tftenite ©ocfett.
>f). Anders Giöransson Hazelius, tog fig fram i ©tubier at bau 

bief Mag: 1G43. od) ConRect: i Upfala; tt)er uäft frtgsfPreft, o cl) fift 
åtprfoI)erbe i Boldnäs, 1650, fe Cap: VP b: §: 9. .CanS faber fallabeS 
ilijf Örjan i ötiölfiölt.

>£■ Petrus Hazdius; ont ^nn war i någon flädjtffap meb tl)en 
förenämbe Anders, är oirift; men tfet är fåfert at §ait föbbeS 
1644. fPreft 1673. od) Verbi Divini Comm: uti Berfö od) Haffela 
1674. gift meb fin Anteceff: (ättfa, Anna Jons ©otter Halenia, 
1675; od) fettare gåttgett 1681, meb Äprfolj: botter i Gnarp, Margareta 
Gevalia, I: fe min Gevalian: Plttqr: SI: X.:'' fåettbe meb Ijeutta 5: ft: 
bartt, för ätt bnu affomnabe 1704.; SRen inge utiribgabe Famil: utan 
enbaft ,p. Plans Hazelius, föbb 1688, sPreft 1717. V. D. Com. i
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Berfiö od) Hafela 1723, od) Äl)l'lot)ci'be faniaitftnbeô 1728, ngnttbeë 
©biter od) bbtrar, meb Maria Schilling, ifrå ©iftoåret 1722.

Sy= Esbiöm Hazell eller Haffelman, jcintnålbrig meb förennmbn 
bp. Pär Hazelius ; åfioett loäl i [fl)tbffap ; fbbb 16 .. sPreft 1674. /: Ca
pelian i Arberåd :l gift 16.. meb Chr: Damin, affomtiabe utan 
Barit 1696; tå Sntan t feitare gifte 1700, tog bp. Mårt: Rogftad : 
Äl)rfot): i Norbo, til sDiait; bog utan barn 1730.

Daniel Eriksson Törnblad, fbbb 17 .. på Vrångkiärn, Scholæ 
sPilt i Hud:valls Trfivial Schola] refte på Stockho[l]m 17 .. od) nr 
nit en 3årnl)attblare tljerftäbeé.

§: 9.
åovteeftung på Capelianer, fom bobt påv i Soeïn.

Sfrntt urmiiteë über l)afioa Capellanerne hobt loib 937 o b er fl) rf o it 
Berfiö; men ofta uti Gnarp, itcir tlfett Äprfatt od) adnexa war, få= 
font Hafela; til 1653. 34)eu fbrfte font Ifjtflptte war

1: bp. Johan Hindric Norelius; Äprfol): Lars Larff: Norelii 
©on i Hamnrånger meb Magdal: Hagelften; fallab l)iålpesPreft, 
1721, af Paftor t)år i fyörfaml. bp. Gul: Bergqvist; fe Cap: XIII: §: 7. 
od) eljuru liait åntrabe meb aflebtte Capellans ©h)f=@ott od) IfinIpe 
sPraft bp. Hans Hatzelius at bliftoa Paftor, få måfte Jjatt åtnöfa fig 
meb Sacellanien nr 1724; I)afmattbeé til t)uftru af Slbelig Familia 
Giörel Eleonora Svinhufud, od) meb Ijetttta barn, fomliga bbba, fontl. 
lefwanbn; fe min Geneal: Norelian: Tab: XIII.

CAP: XV. a. Norbo .fttjrfa

Sång 33. alr
breb 17. al
l)bg 26. al.

SBnfter /E öfter
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§: I-

St litet ftpcfe öfter ut ifrån tben flora ftrömeit eller funbet font 
flpter emellan tl)e ftora ©iöartte, tl)eit Storre od) ©obre Sillen, på en 
jämn SJtarcf, eller Stasl bemalte ©töar emellan, är Norbo Äprfa Be= 
lägen, upmurab meb ftarcfa gråftenar til mäggar, od) gobt tjioalf af 
tegel; od) päöfab allenaft en gäng til öfteru; SSten at toift berätta tiben 
od) äratalen, när tf)emta ïprfa förft bpgbeö, od) feberntera tilöfabeö; tl)et 
Bar matt intet fätt igenfinna; mera ätt f)U)ab i gemen anfört är, Titti. 
§: 2. ©ocf at b^'t wäb=elb, när fSräftagärbeit antänbeé, bief, är 
1585, näftait albeleö förbärfmab; tbet är flart at fe af tä toaranbe 
ätprfol). Ol: Andreæ bref til S(rd)ieb: D. 01: Martini, faint î)attô float' 
tt)er pä. Slljeft feeS af et perg? bref, at i^ettita Norbo ätprfa; när 
boit iitmigbeâ efter tbet gamla maneret; anfört Tit: I: §: 6. — är falïab 
S. Olofs, od) S. Johans IRpvt'a. Sir 1G97, är l)mt ontbeioarab meb 
träbiälfar.

§: 2.
Wapn el Wodht=l)ufet; fe tit: IX, är toib föbrc loäggeuS loäftra 

ättba; fäfottt alleftäbe« t)äv i lanbet; men SaFevfHget, efter tbet älfta 
fättet, in pä öftrci gafioelett. 5enflev=öpningavne font ide [äro] flera 
än 3; alla pä föbra fibone; l)afwa i forna äten irarit mt)tet finale; 
boet pä äret 1713 tupfet ntioibgabe; itätul. tl)e 2T; men tbet meblerfta 
fatt ätt utioifa tl)e forna tjberö bruf af fntä fenfter od) brättba rutor.

§. 3.
St)en gamla SJiäluingett, fä loäl up ttttber bwalfioet, bwareft tl)e 

namitfuttige fÇâbente Ambroftus, Auguftinus etc: äro utfatte od) fPäfioeit 
S. Gregorius albrafrämft öftuer (T)Oret; ©äfont od) frittg toäggerua 
23ibl. Hiftorier, faint tbet manliga ftamträbet, pä tben ttorra; fe tit: II: —i 
är bär bebällett, förutan tben font fenftermtioibganbet b^r förlorat.

Xltavetaflan beftär af förgplta beläteu, ntntärfaubeé pä tl)et befauta 
fättet Sl)eu .p. Sre=Snigbet, mit uti, od) pä fiborne Mofes od) Maria, 
faint 4 ft: aubra, tber utan om fatte pä l)»-'art[)era fibatt; iblattb bwilfa 
Joh: SSöparett ÄprfanS patron tl)eit ftörfte, förr bnt ftätt, pä tben foten 
font ätt tbär fpiteS; mett nu flpttab til norra fibatt fram mib (SbovetS 
begpnelfe. XDftuauföre SlltaretafIan itt pä gafioelett, ftär et ftort Chrifti 
crucifix; pä föbre fibatt ont tbetta, Chriftus meb fin 5 fär, utur bmilfa 
blob rinner i ett falt meb bögba fträngar utmärft; od) fler beläteu ; 
emebatt tbär intet fenfter är; iblattb bwilfa Maria beïê meb et bartt, 
belå meb tu, är od) bär font anorftäbeö, affatter.
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V irr
me//i er
MA,

friert fy
nen rv - 
ft'H! A'Ai \ 
A 1 iru.

Vî/.TAl
/tfm aie 
merM/h
ûr$f Afinr

//CafuA^ 
x/frfaAiHe 
JfcJt erùi 
nerfajf,

%£cr aûi
J). XCVr//. X- ^/<r.

rfJtnc yfar Lui CfL qxrCnnjr t/* J f>C-fil

cm trace i

J- \rr r't'r/ie, Wtr lag Crt gvùttta t/a 
yJec fr'age.r ionÿ-,’/nanti unAcr AerAteiJ H/U-fi): 
St/cicf/n ac/tfgr t 'tAc SneaJ œ/~ei<fûrarf 
£f/r f/tetU IrsrnAvnAt/tAt-rc/ntre/f,

[ Jfetei dc/ifàr <rt LtA C {tJraîfcrJ vAi:A/Q 
ûc/t t tAc Atru rtkcj Cer wSe far fvfo- 
/fan /nûnfe Jf wA fSdc-fvrfa-rttiau- 
crf/j/tâtu ffAcr Mta- rèriee effer etrmet- 
/fart e rtj/eiféfèrife/Jaar f1 Jf ctgefarcnj AfcyA 
\Jcrm t Ctur ffcrSeJ f Jtffa Afwff 

t/fwir a te/ùfù ru ffrn Jfciffaw aéra, 
f Tuimuj/ flcAf/JcJ ///,r ffte fAfotf,
Jf tar etc fferc v JfeireAe yfiwdern-
___/JcA ffert Jr /c Ac a eya g tf)i /r/ar a
JAet ara aJfr AaJuru Ürcxc/nc

erurrruefrfen /free Jerrfen ~CZa/ve. _ 

fete Har JanfJ IrAAyaJfer isJjum—, 
Jferuarrt jfvrtl off Jtaru Jetm '

Je/ monger Jam fry/fforJerte-J elxf
JfefJd Jeimg'euy fC/cam fJet Atrv.

/J-Cn ffreJ af fJrtJc /nfrc iLffJa frets/.

LLjjfjre/ JnaAa /LecffiLLtf Sffvxj

Jjhf-fFvyJb iUfL vJjf J min* i/c/tåz- Cfti 
^Lccr *Lj&Lf/n &/&•/L/mL JfrxJfi-Ji f/r \/en.$L

fc/yxr-f/rfj-fiJevfa j/L/c-J)

J- At mr fe n_ Sttar trttn, fr'û Je c SftJf 
'jJZte fßtjir-c OJ f/fiii? Clffei Jetrn rn titu- 

Jwm /Ar fif Jyu fro fLeyar COn£H^.

f/ytJJéfAufs srtfiJ, / a.
Jufmtfu eyvetnfdß Cy VCv (JZLf.&)

lJfffrfr
’ v.ï/.fmù

ifovtn'f tfir /j Cd Ct nr 
/ /or ntojcr

Vf/UlLJtfJ

<
*
(
!
(j Jwfi A U.

V: Zff '
IJtj /7/t/l
tfrf/tjfart

Jrf Air. 
V. /. Plem, 
J/enn-Jrfl 
v Jne Jef
ItfvspiI

på 2Utaret [tår cita ffiefna tajïa af [monogram:] O. ANP; font 
Bemcirfa Ol: Andreæ Paft: Norb: tuelfåHaubeé |ela Slrou nteb öftuer= 
fatte Noter. på -Jdtareflåbet åro 4 23ot'(iåfwev af tätt filftoer flacjtte,
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fatte, M. R. A. D. [om ntltämuaå: Martin Rogftadius od) Anna 
Damin.

.pmarfett ©fruitf diet Pyrumiilcr framför Gffjoret åro f)är fatte 
utan «Henaft 2: ft: (länger, efter gamla maneret giorbe meb eita fupo 
od) liuåpipo öfmerft uppå, ut Ijafma IinS nti; ©åbana fjafma t forna 
tiber ftått mib alla EBofftoIar, åfmeit wib bägge fibor om Slitaret.

Prebifeftolen loib jöbra mäggene är giorb af trä, meb tl)e 4 Evan
gelist: belåten utfirab; bod utan Iftutel eller öfmcrfjäuge; förfärbigab på 
året 1663, tå tt>en gamla, fläta od) gemenare IMef uttagen.

Imftare äro t)är fatte få mät längft mib norra mäggene, alt fram 
til ©foret; InuiIfen bpgbeö åt 1663; ©om mib tl)en föbta; alt fram 
öfmer b ören, Ijmilfen är giorb i feitate areit.

§• 4.

Và norra mäggene, på främfte pelaren, mib (Mjoret, tjänger et 
Epitaphium, etr eita tafia, font I)afmer fåbana ffrifita verier: [sid. 344.]

Sienne föreitämba graffïri[f]ten giorbe ,Sprfofjetbeu Ol: Andreæ 
öfmer fina f)nftro; faft äit Ijmarfen Ijoit, eller od) feberntera l)au, blefmo 
Degrafite in uti Ätyrfoite, utan ute på fprfogårben.

§: 5:
©rafmar fiitnaS mät in uti .Sptfan ; iblaitb fymilfa tf)en märefmär 

bigafta är, fom itu är belägna unber prebifeftoleit, I)mareft ena [fru, mib 
nantit Tolka, ligger begraf= 
men, font Ijabe fin gårb [trap 
brebe mib FprEatt ; Ipmareft fPreft= 
åferit itu är, od) testemente- 
rade tljeit (ïgatt; à 8 7. ©fatt; 
til emätbelig egenbont åtttjeuua 
Fprfio od) fPreftomeit, på tl)et 
tt)e åri. måtte fittnga od) jjålla 
ItettueS begättgelfe od) ftäla= 
utäffo ; SjFa font tl)et är ffebt 
mib Sättenbal«, od) flera ,Spr= 
for, f)är i lanbet; fe tit: VIII:
§: 3. EDocf är ingen Sjfften 
öfmer IpetmeS graf f)är Iiggatt= 
beS, fåfont i Enångers .Sprfo ; 
fe Cap: III. §: 4. N. 3.

Scfe Ipeller finitaS Ijär itt

f*ï---- --------------------------------------- .A

JfS/< VMDER LLiEA IEM K
PJ/n EFRVifRDiSEJfERflEE/

Jf- Wiu/EJi Jau/m & um JiJn
KioffERhE VT/f/ Jf/Rß Û ÖCJf
J fJRyfR-JRJ FjksjfAffiliJJfSffM 
J=T JfJfSj RlSAE JfVSfAV EffR 
Uaare oc// O VpJfER v c/f Tf 9EAj 
jTAûSjjJfAJRS TlJf IffRS fJTTEA 
AfEAREiiu Wsmo /EE6.

i
i____________________________ C
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uti Gfinret mera äit ena graffyälla, jura åger ffjenua fïitften ; IigganbeS 
mit framför Stltaret: [sid. 345]

Uti tljeuna grafmene ligger oA) Begrafmen Jt't)rfr[): ,£. Magnus 
Rogstadius ncf) l)au§ Jlnfinrige ; närmafte @IäA)thtgar til äp. Vilh: 
Jacobi Grubb, o A) tt>eit InibtuttJmibba Familien.

Jbi Äprfngårben ligga 4: ft: Sjf=Stenar; 3 i rab, föber ut ifrån 
SSapufiuSbörett nA) t Jen 46! öfter ut:

Stlen 1: Ijar fåbait liiiiteSraärfen :

HIC IACET OLAVS ANDREÆ PASTOR IN NORBO ET 
BIVRÅKFR ECCLESIIS PRÆTVIT [o: -FVIT] ANNOS 50‘L,

SEP VLT VS 16Z8.

Sfiett 2, ett aflåttg gråfteu§l)älla, fimar unbev ligger Begrafmen Äprfn= 
Jerben Magnus Petri. Snfftäfmerne font äro Juggne runbt nntfrittg 
mib tanten meb gamal munfeftil fiitttaS förnötte ocj nläfelige; bod fan 
årataleS [o: -talet] itågnrl. fpttaS, nanti. M. D. LXXVI.

Sfien 3*. fteneit är utmärfter, mit uppct, meb Bnfftäfmerne M. N. S. 
ocj S. E. D.

SJen 4: Jorer V. D. Commin: Sp. Olof Nordelius til, font af= 
fomttabe 1715, nA) JanS Juftru 1720; SSägge Jår Begrafue efter IfieraS 
mitja, entebau tjetta mar JanS faberS grafftätle, en Bnnbe Bär i Norboj 
nA) Bi)tt Holfiö, nA) utmalbe Ijår Jälbre fin graf, än uti Biuråkers 
fprfn eller fprfngårb, ejurmuäl JanS SSnftälfe nej Jeniftab uti ijenua 
Annexa mara ntånbe.

NB. jpå tjeitna fxjrfngårben, Brebe mib förenämbe Ijffteu N. 3: är 
fal. E. Bångs grafftälle, fnm mar V. D. Comminift: mib tJefJa 
förfantliitgar, tilfôrenbe nfmerBpgb meb etta mafra Stupo af trä; fe 
Tit: IX: = men mt albeleS förfallen. Spmilfet Jär uptecfnab[t] marber, 
ntäft för tjeit nrfafen at tienne pi. E. Bång mar faber för tJeu mibt= 
Bernini. Siffnpen i Viborg, Doct: Pet: Bång; fåfem JanS IeftoerneS 
Hiftoria af mig upffrifmeu, fan utmifa.

§: 6.

.flåAftapeln, fnm Blef Bpgber på tjet fätt fnm l)att nu är 1686, 
ftåenbeS ftra.r utnm SBngarbSmitreit på fnbra ftbmta, Brebe mib ftnra 
Saubsmägen, Bär alleuaft @na flå An, Sång H all, diamet: If al".
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Oiimbt limiting ofwatt til ftåv få ff'rifmit:

Ifj KLOCKAN ÄR THERTIL GIORD TIL WPWÄCKA ME- 
NISKAN AT HÖRA GVDZ ORD. ANNO DOMINI 1595.

ftrap nebanföre runbt limiting InfeS ttyetta : 

KYRCKOHERDE SAMMA TŸDH OLAVS ANDREÆ. EVEN
OLSON.

Ätyrfo|je[r]berne8 Oianm äro tljefte; få långt tilt nia man funnnt
igenfinna.

Pp. Olavus Andreæ —------- -— — — — — bief böb 1.514
1516. pp. Petrus Erici — — — —------- — — — biibbe 1534.
1535, Ip. Magnus Petri !om efter fin fabet til tlpetta Paftoratet, —

affmnnnbe 1576.
1578, pp. Olavus Andreæ Grubb, barnfiibber i ©rubbegårben af 

SSefterbotn, @ona®ott tit Jacob Anderffon Grubb UnberIagnian 
i Vefterbotn ; af tlfeu mtycfet Wibtntfpribba Grubbe=familien, 
t)War ont fan IafaS min Geneal: Grubb: Tabul: VII: S tienne 
nnberffref Concil: Upfal: 1593: affonmabe 1628.

1630: pp. Vilhehnits Jacohi Grubb, brober=fon tit fbrenämbe £>. Ol: 
Anderffon Grubb, af famma flcidjte, font oct) tf)et mtycfet ut= 
wibgabe, emebatt I)an Iefbe länge, ocl; Ipabe 6: ft: 33arn, nanti, 
äp. Lars Grubb, P. i Arberåd ocl) Unarsvjk, fe Cap: X: b. 
§: 7. Kiälbiörn Grubb; Magdalena Grubb Pttyrfo=PpetbeuS 
pp. Joh. Salthenii fmftru i Sorfja oct) Ipog ©offner, fe Cap: VI: a. 
§: 8. Catharina Grubb, font bief pp. Måns Rogftadii attbra 
lmftru i ffpenna Sorfamt. Olavus oct) Jacobus. Sienne gamle 
Ip. Velam, font få falïabeê, tty f)an war t)är fprEolperbe i 36 
area, oct) en gantai mau öfw[e]r 90 åren, når t)au affonmabe 
1666, tät plantera in på ftyrfogårbett tf)eit Siiinträ font ätt wäpattbe 
ftå; fpuilfet ffebbe 1631. fe mitt Geneal: Tab; VII. om Grubba 
Famil: L Claff: N III.

1668, pp. Erich Hoffnerus Eriksson, barnfiibber i Söderala, font 
ifrån Norala od) Trönö Sacellanie til tlfetta Paftorat, men 
bôbbe på famma år, itäntl. 1668.

1669. pp. Magnus Martini Bogstadius Barnfiibber i Rogftad ©ocfu 
oct) ©tytta bl), War Wib börjon Collega Wib Hud:valls Trivial=
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Schola, febermera VD. Commin: t Enånger, åflueit i 13 åren 
Capellan i Liusdal, 1)11'aV ifrån l)au fem IiI ff)etta Paftforat] 
accorderandes meb Hoffneri (Snfa mn SiIdbaref, 1668. .fiait 
lnar 3 gånger gift, 1: meb Helena Hudvilda, 2: nteb Catharina 
Gmbh föreitåntbe .p. Vilhelm Grubbs better i tt)enna ©edit. 
3. meb Brita Pjhl, ed) el)nruieäl f)ait ågbe mång 23ant, nanti. 
4: ft: meb tt)en fërfta Imftruii ; 13: ft: meb tl)en aitbra, ed) 6: ft: 
meb tt)en fifta; fe mitt Geneal: Rogftad: Tab: IX [o: XIV]. 
Claff: IL @å infëreê t)är cnbaft tl)en ene ©enen ,p. Mårten; 
fern fiait Ifabe nteb tf)en anbra I)uftrnit; emebait ingentfiera af 
t Ije flera blefmo grafter, .pan affemitabe en 80 åra gamal 9)lan. 
på året 1702.

1701: .p. Martinus Jiogstadius föreitåntbe >p. Måns Rogftadii ©en, 
feilt efter fabent til Paftoratet, entebait Ijan Ijottbnt tiäitte uti 
I)aitë |ëga ålber på några år, ed) ftd til liuftrn fal. .p. Esbiörn 
Haffels Gcnfu t Arberåd Ch: Damin, lefmaitbeë meb tienne, i 
mång åren til 1730, bed' utan någon Ufbfrudjt. jpå året 1734 
gtftabe tian fig aitbra gången, en 72 åra SJlatt, meb unga Sung= 
frun Greta Qvaster; ågaitbeb eit ©ott Magnus meb feinta 
1741, fern beg nåft för Saberu 1741.

1743, Sy. Johannes AuCtrin, ifrån ©eftrifelaub tilfërenbe V. D. 
Commin: i Mo ed) Rengfiö Sbrfamlr tjt liait fem geitem 
©iftemål meb ifjer maranbe ,pr Äprlotjerb: ,p. P. Bergs ©etter; 
fe Cap: XII: b. §: 6.

§•• 8.

©il at ioi fa Imrubana ftp reife, jäntmäl efter Reformations üben, 
O ( r cl) i eb t ff' e p a r 11 e Ijabe mib fPräftagårbsBpgitaber; aitföreb en Slfffrift af 
Magist: Andreæ Laurentii Bothnienfis bref, Upfala 1590 d. 9. 
Februari: N? 1.

Slfmen et annat bref, font 9(rd)ieb: Magist: Olaus Martini ffref til 
Norbo Sërfamliitg, at få l)afma em Sëgerbageit fin ©ubbtiånft eller 
mefuprebtfan; Upf: 1605, d. 20 Maji. N? 2.

N? 1.
Andreas genom Gudz Förfyn Erchiebifcop i Vpsala, giör 

medh thenna handschrift witterligit, at tå iagh Anno 1590 drogh 
igenom Helsingelandh. woro för migh the godhe men, fom boo 
uthi Norbo och Biuråkers präftegäldh, för någon oenighet fkull, 
fom them emillan war, i få måtto, at the i Biuråkers Sochn ju
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endheligen ftodho ther effter, at Kiyrckioheerden fom altidh tii- 
förena plägade wistas uthi Norbo, ther præstens rätte fätegård 
och heman är, fkulle och haffva fjn wist widh theras Kiyrckio, 
efter ther och war itt Kyrckiones heman, och de woro dubbelt 
mantaal imot Norbo; Hvarföre på thet the fkulle koma til enighz, 
giorde jag tå på K. M. nådige behagh thenna ordning them 
emillan, At kyrckioheerden fkulle här efter om hösten wistas i 
Biuråker, få länge han gifver up fit höö; och ther efter halm; 
Theslikes och medan han ther bruker fÿne Andhetÿdher; men 
thés emillan fkulle han wjstas alt vidh Sätegäldhet. Hwadh hufen 
tilkomer, lagade jagh tåå, at the uthi Biuråker fkulle hålla widh 
mackt Sex laga hus widh fitt egit præftebordh, och twå lagahus 
uthi Norbo Präftegårdh ; Men the i Norbo fkulle hålla widh macht 
Sex lagahus uthi fin praeftagårdh; men the 4 hus, fom Biuråkers 
Sochn hafva här til hafft i Norbo, fkola medan the kunna räckia, 
blifva qvarre widh förnemde Norbo. Hvad fom the gäftehus til
komer, fom äro herrebygningen och en gästeftall, them the i för
nemde gäldh, få wäl fom andre haffva måfte, fkola bådhe sochnerna 
hålla widh mackt efter mantalet. Dathum Dilsboo then 9. Febru
arii Anno md—90. Til wiffo under mitt Insigel.

@mot ttjenna Sorovbitiitg Hngabe SBihibetna iit för Jteuiuig Johan 
ttjen III. Jpwarföre ffref I) ait et bref tit 3 ( r d) i e b i ff o pen l)är om, af 
Stockholms ©lott d.= 15: Martii fanmta år; ed) jäube ttjet meb ©eif= 
iteitê utfïid'abem; l)Wttfet bref, jämte fit egit 'Jirdiebiftepen mebbetabe 
,Stprtetierbanem Dh: Olavo, meb befalniug at tt)er ©ectnerita intet wore 
uögba meb tt)eu gierba Smrorbuing, ffulte t)an .tprfetjerben jämte 2 gobe 
sI)iäu af Ijmarje ©oct'n, info mm a på Upfala, ©ateit at afgiöra; brefwet 
är ffrifwit, Upfala d. 28 Mart: 1590. SBagge ttjefsa Jifffrifter äro i 
min fäuber, men för miblöftfigljeten] ftuit t)är intet iitföraö.

N: 2.

Salutem in Chro Salvatore tiro.

Venerande Domine Olae! 3 Wete at för några orfafer ftull, är 
efterlåtit i JpeIfingelaub t några ©erfitar, at tfje må t)afwa fina fprfo= 
bagar om Sögerbageit, fpnuertig för tfjeraå Bobar ftull, tljer ti)e I)afwa 
långt ifrån fprfan; 2;[)et [amma milfor begiäre oct> (Sbre @ocfite=9)iän ; 
Str tljet få, at tt)e t)afma fantma lägenhet meb bobarna, etc. må tfyet 
blifwa tf)em efterlåtit; bed få at mau granite!, tilfer, at tl)e, fåfom för
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211 åfjr febait Ijär i Upland ffebbe, jåbant ide Begtäre for någon Wib= 
fïepelfe od) wantro fhtll, eller til at l)ålla tlje Snbiffa Sabbather. In 
Chro vale. Stockholmiæ 20 Maji An: Dni 1605.

Olaus Martini.
A. Upsal:

§: 9.
Sörteduing på några -peberSDJlätt fouine ifrå fljemta ©odu.

■p. Eric Olofiïon Bång, V. D. Comm: f)âr i förfaml: föbber 
ntt Ferla, ågattbe nteb fina Ijuftru Catharina Nils ©otter, iblattb fiera 
barn, tfyefja fôruâmfta, mïml. för än fjait bog 1643;

1. Olnus Erici Bång, föbb 1620, Upf: Stud: 1645, ConR: 
Schol: uti Upfala 1649, od) tt>er affomnab 1651.

2. Petras Er: Bång, föbb 1633. Upf: Stud: 1649. refte ut til 
Spffa SanbSorter 1655. Blef Magifter, efter åtffillig anlagbe prof, 1661. 
Theol: Adjunct: 1663; refte åter ut tit åtffillige Acadfemier] Wib 
Ijemfomften Th: Profeff: uti Åbo. 1679: Doct: od) Superint: t Inger- 
ma[n]l: od) Kexholm; ©ift Siffop i Viburg, 1682, od) böb 1696. 
.pan ågbe meb fine förra DJiafa Catharina Leyel, ifrån giftoåret 1668, 
5 ft: Saru, 1: ©on, od) 4: böttrar; men alla böba utan barn, förutan 
Catharina Bång, join fid' tit DJiau ,p. Secret: Carl Adlerftedt. Sebau 
Cath: Leyel War böb 1675, träbbe f)att i feitare gifte, 1683, meb Mag
dalena Eriks botter, ©rofjljaitbl. Er. Hanffons br i ©todfjolm, ägan= 
be§ meb Ijentta 1: botter fout bog 2 åra gl. Om tljenita f)ögtföritäme 
D. Pet: Bångs Sefwerue, en ©lädjtiitge nteb mig å DJiöbente t)ar iag 
ffrifwit 1731, t) au S Memoriam Redivivam ; Mff —

3. Ap. Nils Bång, föbb . . ., llud: 1648, 1655 Collega Sch: i 
H:vall; febenuera V. D. Comm: uti Hud:vall; od) fift Paftor i Forffa 
1670; affomitabe 1676; f)auS I)uftru Brita Knoge Blef böb i H:vall 
1670; ligger begrafwett uitber ena fjälla ftrajc utan före wapnfjuSböreit 
i gamut fprfott, jämte fina fotter Eric, Lars, Olaus od) Petrus; fåfom 
itamiteii på fpritfite ©tettett tttwifa, af mig anmärft, för ätt gl. fprfatt 
nebertogS od) ©raffteuame förlorabeS; fe Cap: L om gl. ILvall. §: 5.

,p. Wilhelm Jacohflon Grubb; af ffjett gattffa Wiba utfpribba 
Grnbba familien; fe mitt Stttq: Tab: VII. Äprfofjerbe f)är i förfaml. 
ifrån 1630, tit 1666; fe §: 7. utwibgabe nteb fina Ijnftru Chriftina 
Nerbelia ©Iäd)tcit utpdeft] wiba af Santen, ttäntl. A. B. C. D. E. F.

A: .p. Lars VUhehnff: Grubb, föbb 1633, V. D. Com: B)är i 
förfaml. od) fift Paftor uti Arberåd, 1685, ågattbe nteb Chriftina 
Albogia, för ätt f)att bog 1699 7: ft: Sara
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1. Catharina Grubb, gift meb Coll: Sch: H:vall, j. Hans Vjk, 
1684, ägattbe ©onen j. Lars Elfvik, Paft: t Norala, för ätt Ifon 
bog 1687.
2. Chriftina Grubb, föbb 1665, gift meb gabernS I)iälpe Jlreft 
j. Jon Waldner, fyafiuaube meb fyoitont for ätt t>nn bog 1696, 
6: ft: Sant, men afla böba, förutan ©ottett Lars, föbb 1690, Jlreft 
od) Collega i Gefle 1716, gift meb Anna Damin, od) utfpljibbe] 
©lädjteu.
3. Olavus Grubb, föbb 1668 böb 1670.
4. Wilhelmus Grnbb föbb 1671. Jlreft 1696; Coll: Sch: i H:vall, 
1698, od) fift V. D. Comm: i järntänger, 1706; ågattbe meb 
fina Ifuftrur för ätt t)au bog 1739, 19: ft: Sant, font ftoära nip de t 
toibgabe ©läd)teit, bocf alle fäfom Slpcïêfoglar, Ifär od) tl)er !ring= 
ftröbbe.
5. Margareta Lars Sr Grubb, föbb 1674, od) böb 1676.
6. Maria Grubb, föbb 1677; gift förra gängen, 1700, meb j. 
Gibran Bachman fprfol): efter ©toärfab: i Arberåd, Ifafioanbe 
meb Ifonont för ätt 1712 Ifan bog; 7: ft: Sant; mäft alla böba i 
uitgboniett. ©enare refait 1714, meb Senbricfen Auguftin Läng, 
od) meb Ifonom 3: ft: Sartt för än Ifou bog 1724.
7. Johannes Grubb, föbb 1680, ÄrigéSJiait od) Capit: tuib JpeI= 
fittgnrtte 1709, gift 1710, meb Chriftina Wahlman ; Sariteu 9: ft: 
för än Ifan bog 1743.
B Catharina Wilh: ©' Grubb, föbb 1635, gift 1660, meb j. 

Måns Rogstadius, font font pä fiftouc af tiänfteäreu, efter ©toärfabrett, 
til tl)etta Paftorat, fe §: 7. LlifmanbeS l)au» Slubra ijuftru, od) fmfman= 
beS meb t)onom, för än Ifon bog 1675, 13: ft: Sant, af fyiuilfa tlfe jär 
upräfnaé font ntfpribbe @läd)teit, näntl.

2: Helena llogftadia, föbb 1662, gift 1699, meb Jon Månffon 
Granlund i H:vall, meb Ifonont 3nl ©inter, för ätt t)on bog 1740; 
font ntfpribbe @läd)teit.
3. j. Mårten liogftadius, föbb 1664; Paftor efter fabertt; fe §: 7. 
gift 2" gänger 1700, meb Chr: Damin, od) 1734 meb Marg: 
Qvafter; tuen intet Lartt meb tl)en förra, od) alleuaft 1: meb fenare 
ftiiftrutt, font bog i littbatt, för ätt fabertt affontttabe 1741.
6. Lars liogftadius, föbb 1671. Äläcfare i Ferla ©od)tt; gift 
förre gängett meb Helena Anders ©otter, font ttteb Barnett nt= 
toibgabe flächten; ätt mera meb fenare Ifuftruu Margareta Kempe, 
odf jeunes Barn, för ätt jatt bog 1734.
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7. Chriftina flog ft adi a, föbb 1672, gift 1701, meb ©töman
Olof Håfftedt, men beg BnntISfer 1735.
C. Olaus Vilh: Gmbh, föbb 1637, böb Upf: Stud: 1658.
D. Jacobus fobb [o: föbb] 1639. böb ed) Stud t Upf:
E. Kiälbiörn Grubb, föbb 1641. gift 2A refor, Leutnant leib 

,pelf: Olegent: görre gången meb fin SreberS ,p. Lars Grubbs Buftrn 
St) ft er Maria Albogia, ügaitbes meb fjetttta ena better; fern meb 
Ringelberg leibgnbe flächten; ©enare gången meb Catharina Måns 
Pr Rogftadia, ågattbeS meb Beuna intet barn, når Bnu bief fingen leib 
Chriftianft: 1677.

P': Magdalena Grubb, föbb 1645, gift 1660, nteb Ährtet): i 
Forffa p. Joh: Salthenius erf) ntfpribbe Famil: mpefet leiba, men 
©öitertte bars ed) Johannefs] böbbe Dgifta i orbiting %n 4 ed) 8 af 
barnen; 2)öttrame meb tBeraS SKciit, barn ec£> barnabarn, are iitförba 
tit Forffa ©ocBit, Cap: VI: §: 10.

Olaus Nordelius eller Norbodinus; Upf. Stud. 1678, fPreft 
1680; Capellan Bür i ©od)neit 1684; beg 1715, Ieninaube efter fig en 
©on ,ff)L Olof Nordel, Upf: Stud: 1710: sPreft 1711: ed) Capellan 
i Dfieanfiö, 17 . . Slfieen SDöttrar fem utieibgabe ©läd)ten.

p. P. Nordel, ©eiten font fuccedferade] fjaberu til Sacellanien, 
1715, gift 1724, meb Elitab: Alftadia, ågaitbeS nteb Btnna 5 ft: 
barn för än Buu beg 1736.

1. Margar: Nordelia föbb 1725.
2. Petrus, föbb 1726, Up: Stud: 1744.
3. Anna, föbb od) böb —•
4. Anna, II— föbb
5. Elifabeta Nordelia, föbb ...

Gfter Nordelii böb, 1736, träbbe Gnfan i Slnbra giftet 1738, meb 
<p. Erik Thornberg; boitba Sett i Tuna, Upf. Stud: 1729. Succe- 
dferade] Anteceffforem] ågattbeS meb Elif: Alftadia, ©arneit, 1: 
Olof, f... 2. Cathar: f... Erich föbb ed) böb.

Sven Nordin, Upf. Stud: 1685; sPreft 1692, förft i Tenftad 
©edit febait Pædagogus i StocfBoIm leib Marise görfaml: od) fift 
1694 ieib Cathar: f pr fie, beg 1702.
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§: 10.

^ortecïtimg på Cupdlnncr uti Norbo od) Ciuråker; 
tnuilfa ^aft tljeraS I)eiinuifter mäft uti Adnexan.

1. ,p. Magnus Petri, war uti fin faberê tjb, ftyrfoljerbeuS dp. Petri 
Erici iib, f)är Capelian, til tl)eu l)an Hef Paftor efter Ijoiioni 1535; 
bog 1576.

2. öp. Wilhelm Jacobi Grubb, BIef Capellan ntebnit faberbroberfu] 
I)är Paftor loar, od) fuccederade I) on out tit Paftoratet 1630.

3. Ip. Eric 01; Banff, föbber i Ferla, bief Ijnr Capellan od) 
b ober 1643.

4. dp. Lars Wilhelmff: Grubb; förendntbe dp. Âljrfof): Wilh: 
Soit bief I)dr Capellan, od) jeberutera Paftor i Arberâd od) Unards- 
vik, fe Cap: X: b. §: 7.

5. ,p. Olof Nordelius, föbber Ijnr i förfaml. . . . gift ntcb . . . 
agaitbe» Söner od) böttrar för du I)att I)dr bog 1714, /.* 1715 :/ iblnnb 
I)ioiIfa I)dr iitföreS Sotten

6. dp. Pet: Nordel, font fallab sPreft af gobent, fief Sacellanien 
efter Itoitom 1716, gift ntcb Elib Alftadia 1724; bog 1736.

7. «p. Erich Thornberg, SBonba Son i Tuna, font til Sacellanien 
ttdr f>an tog til tniftru forennmbn Nordelii Grufn 1738.

Cap: XVI. a. Biuråkers

Sang, 32 all. 
breb, 18 al. 
I)ög, 22 ai.

öfter

Biuråker, eller rättare ffrifioit, font otf SocfufoIfet dit t bag 
un muer, B er åker; fe I: gt: Glyfisvall: Cap: XV. a. dr Annexa til 
9)ioberAti)rfan Norbo; 11 fidritbelå mjl fyrforne emellan, ifrån öftern 
til todftent. sDteu i forna tiber h)bbe tlje bagge unber Dilsbo Paftorat;

GlysisvaUur II. 23
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©ajout Ferla od) Hovedal uubcï Liusdal. SJjenna Eprfa år Belägen 
på oit fiât åfermard, litet Iutattbe åt loåftern, på jöbra ftboite out ftora 
fiött, Diorra Sillen, ttågra Mufqvet ffott ifrå ftranbene; toaranbeS itu 
för tibeit, Båbe titan od) utan, ttteb I)iojt falf öfioerftrufeit, jå at ingen 
ting tan jpttaê af tpit gamla utålniitgeu, font i fortta tibcr toarit up 
ttttber poalfioeu od) fring tuäggenta; icfe t)eller ntårfaé utanpå, ont ttågott 
ftötuing eller påöfnittg, font på anbra Eptf or, ffebb år. Hien af tl)e 
många Biålfar t)iuilfa upfatte åro, jå wert mib t bett jöbra, font norra 
toåggene, år flart at ntårcfa tl)et t)ou på löjan grttttb ftåeubeö, toarit 
uubertaftab ffabeliga ref to or; l)toarföre Blef l)ott, år 1635 od) jebermera 
1664, nteb jåbatta Biålfar outBetoarab, rappab eller EalEflageu inan til; 
tå målningen oc£ utplåitaé ntåttbe. ©d) el)uru tag inga pergam: Bref 
fått je, til l)tuilfa§ Hiiuite ipnita Eprfa år luorben toigber; Så jptteS 
Ijfioål jangobljEt af tl)e pr ftåeitbe älfta od) ftörfta Belåten, at I)on pr 
pft nantit af S. Olof; jåjom många flera t)år od) auorftåbeé.

§: 2.
Wapmbufet år pr font toib DJioberEprEau, på jöbra tuåggetteö 

måftra åttba; åftoett tu ål Saferftiget på öftra gaftoelett. Sod år l)år 
en £)or mera ån t DiorBo Sodu=Eprfa, nåutl. på jöbra fibotte fränt t 
(Sf)Oret. åcnfteropmngarne, 2"' på jöbra toåggene od) 1: ft. på tfpen 
måftra; förutan et litet in i SaEerftiget; tooro l)år, font flereftåbeS, i 
forna über, fmå od) jmate, fönoarabe nteb gallertoård af måjjiugftråitgar; 
Hiett år 1714 Bleftoo tp mpfet utioibgabe.

§: 3.

2lltaretaflan Beftår af ett t) oper tånteltg ftora od) litålabe Belåten; 
mitt uti fitter ena qtoiita jom l)ål!er ©Brifti böba Sefamen på Eitåtta ; 
ftåeitbe på Bågge fibor anbra 2"! qtoittor EIabba t jorgaflåber; åftoett 
2” Hiatt Jofeph od) Nicodemus. ©d) tf)er utan=ont, på Sttfonte, 6: ft. 
jntårre Belåten. Spr ofioanföre, in på gaftoelett, år upreft et ftort 
Chrifti crucifix; åftoett Chriftus ftåenbeS nteb fin 5 Sår; men ftråitgante 
jom afBilba tjteit rittanbe Bloben t Ealfett, åro l)år ttu BortEomne. görutau 
8. ft. anbra Btlber; l)toar xBIattb S. Olof tt)en ftörfte od) ålfte nteb fina 
ppo, år afjatter, jåjom EprEauS patron; fe tit: II.

2lltareFl<k>et är pr font i HioberfprEan utmårft nteb giftoarettaö 
nantit af SilfioerBofftåfioer: M. R. A. D.

(O)Or=SfrranFet; fe tit: IX. Opor. af fm a rf tea be pittttar, år pr ån 
Bepllet; åftoett fbett up öfmer B)ioalfioit [pttganbe] lilla FlåcFan; fe tit: 
4; §; 3. ©ftoatt på Sfranfet, itt emot Diorra fibotte, fitter 2\it>öaren
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S. Joran på EMften; E)Wtlfeit fnavt faßt, i forna tjber, Ijafmer marit 
utfatter, i alla fijrïov; Dctj eiuebau ont tEjenna finîtes mara miblöftigt 
ffrifmit, icfe aKeuaft uti Hofpiniani bof, de Fetl:: Clirift: uti Horneji 
Hift: Ecclef: D. E. Benzelii Breviar: Hfistoriæ] Efcclesiasticæ] odj 
Ejmab Seldenus octj mange ftere berätta; EjmilfaS ©f'rifter funtta tcfe 
mara få i allaS Ijättber, font ttjet i Calend: el SEImanactjer är infört, 
befijiterl. på tEjen 23 April, tå tienne DiibbarenS från Cappadocien, 
nteb ftor follemnitet, bag firaS ntåttbe; @å är ouöbigt alt tfjetta bär- 
framföra. Socf fpiteS fangoblift mara, at bär unber är betecfnat bum 
tbeu bljre Athanafius ftribaubeS emot tattaren Julianum bottom fraftel. 
öfmcrmittna ntåttbe.

Prebifefloleti, mib föbra mäggette fäftaber, är giorb af trä, octj ut= 
märfter nteb 4 Evangel: beläten; utan pitttel elf öfmerljättge; atlenaft 
nteb ett liten SEttgeE öfmerfltjgattbe; altfamauS uijtt giort på året 1670; 
tå ffjett gamle, fläte oclj gemenare bief borttagen.

Il åd) t a ve fittttaS Ejär mara ftälte, icfe atlenaft mib tEjeit föbra mäg= 
gette, ifrån mäftra mäggette fram mib tbeu föbra, nit fram öfmer Sörene, 
font Xjtra är; utan jäutmäl läitgft utföre IjeEa tljett Diorra fiboue; bmilfett 
giorbeS år 1671. SEfmett up öfmer Efjenna Sfforra, få tång font fprfatt 
är, uprättabeS ett np, uärmaft unber Ejmnlfmet på året 1729.

<$e §: 9. Dm ITya .ftp rf au font begpnte bpggaS om böfteit 1749.

§: 4.
Su uti ttjcitua fprfo fittttaS inga graf= el. Sjfftenar.

§: 5.
ISlacf=Stapetett, font är upfatt 1640;------ — octj ftår mot fpb=

mäftra Ejbrnet tit fprfatt, uti bobgårbémureuom, bäller NB: allcitaft ena 
'Elåcbo; Eäitgbeit är 1 \ al. Diamet: 2. alr. .

Dinnbt omfrittg ofmatt ftår:
GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FVNDEBAT HOLMIÆ 

MICHEL BADER. ANNO: 1689.

f))å tbeu öftra fiboue:

DENNA KLOCKA ÄR OMGVTIN 
VTI STOCKHOLM STADH VNDER 
KON: C: XI. REGEMENTE. NEMB- 
LIGEN DEN 1 IVNY ANNO 1689

jpå tbeu @öbra:
Sb1-Ufti 23tlb nteb tbeu öfm[e]r= 

ffriften:
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GVDI TIL ÄHRA OCH GVDZ FÖR
SAMLING I BIRÅKER TILL VP- 

BYGGELSE.

9)å tt)eu SSnftva ftbone:
OCH MÅNGA HEDNINGAR SKÅLA 
GÅ OCH SÂŸA KOMMER LÅTER 
OS GÅ VP TILL HERRANS BERG 
OCH TILL JACOBS GVDZ HVVS 
ATT HAN LÀRER OS SINA WÄGAR 
OCH WY MÅGOM WANDRA PÅ 
HANS STIGAR; TY AF ZION SKAL 
LAGEN VTGÅ OCH HERRANS 

ORDH AF HIERVSALEM.
MICH: 4. V. Z.

iliuubt omfviitg nehmt:

PS. 95. V: 6. 7. KOMMER LÅTER OS TILBIDJA OCH KNÄ* 

BÖJA OCH NEDERFALLA FÖR HERRANOM THEN QSS 
GIORDT HAFVER. TŸ HAN ÄR VÅR GVDH OCH VŸ HANS

Fosterf1OLK och hans händers fa ar.

_ _ _ _ _ _  1736, Hef en nl) Äfncfn giovb meb ÅyvfanS off) SocfeuS=
folfetê fnmanfïott; à . . Sfffi:.. . S®: ... nt.

Snngbeu 1f nil SStebben neberft, 2 nil.

vuitbt Otnfviug ofiontt finîtes tienne ffvift:

MED KYRKANS OCH FÖRSAMBLINGENS OMKOSTNAD
är thp:nna klåcka guten i Stockholm af er.

NÄSMAN..

fpå tIjen eue fiboite InfeS tljettn:

NÄR KVNG FREDRIC FRIDE SÄL 
SVITHURS RIKE STYRDE VÄL;

PASTOR MAGNVS MARTI
NI ROGSTADIVS. COMMI- 
NISTER HERR OLVF OLAl 

NORDELIVS.

ÿn tljeit sJiovvn:
S. Per nteb nycfelett: 

ALT DETH SOM GIFVER 
KLANG OCH LIVD ÄR SKA
PAT AF HÄRREN TILL AT 
PRISA OCH LOFVA GVDH. 
BESTÄLT AF M. i. S. H. W. 
OCH AF HONOM HÄR TIL- 

SKÄNCKT 60 DALL
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CARL EN GVSTAF BIELKE FAR,
VÄSTER NORD LANDS HÖFDING VAR; 
DOCTOR STEVCH MATTHIÆ SON 
ARCHLSTIFTET VÅRDE OM ;
MARTIN MÅNSSON HERDE FROM 
SOM AF ROGSTAD STAMEN KOM; 
RÖNQVIST FÖRDE FANAN FRAM;
ISBERG LYDDE ADIUTANT ;
COMMINISTER OL: NORDEL;
LENSMANS TIÄNST VAR GERDBERGS DEL 
OLOFS PÂL i VÄSTANSE,
OCH OL: JONS I LIA, THE 
WÅRD OM KYRKAN HAFVA MÅ 
RÅDMAN DRAKE MER ÄN TÅ 
SOM THET VÄRCKET STYRDE, DREF,
AT LAG GVTEN KIÖPTER BLEF,
PÅ THET TRETI SIETTE ÅR 
SOM I SIUTON HUNDRA GÅR.

$)å ttjeit nnbvo, LtIebes

nim
T S

HÖR BERÅKER, HÖR MIT LIVD,
ALLE I SOM KNVT OCH STVGV,
HA I BYAR SEX OCH TIVGV,
KOMMEN FRAM OCH LYDEN GVD.
HÄR NV KLINGA KLÅCKOR TVÅ 
TVÅ FÖR EN NV LIVDET ÖKAR 
FÖR THE 5 OCH 100 RÖKAR 
SOM I SOCKNEN VARA MÅ.
FÖRSTA, ANDRA, TRIDIE GÅNG 
KYRKO TIDEN KLÅCKOR SKILIA 
SKlLG FRÅN VÄRLDEN OCH TIN VILIA 
NÄR TV GIOR TIN BÖN OCH SÅNG.

OBITER LVSIT MAG: OL: BROMAN, PAST: ET PRÆP: HVDIKSW:
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Siunbt Otnfrtng ueban

KLÅCKAN KLINGER. HÖR THET RINGER. TIG PÅMI- 
NER. VARA KRINGER. AT TV FINNER. VTAN HINDER. 

HERRANS FINGER.

* *
*

1741: om waren BIef tf;en gamla Älåcf=Stat'eIn albeleé ncbertageit 
oet) en tty upräitab,

§: 6.

ÄtjrfoIjerbarueS Sianut wib tyemta Annexait, finnaê warn npförb 
wib SJiobertyrfan Norbo ; Cap: XV. §: 7.

§: 7.

SBcifter ut, ifrån SBeråferö Ätyrfo, få när 2 mjlcr, uti 33i;tt Strufiö; 
fe I: §1: Glvf: Cap: XV. N: 7. tyttaê än i bag rudera el' qwarleftoor 
til et Capel, font tye tyer uti Stråfeuttarfene Boenbe fyaft, at Brufa 
tyeraS ©ubétiänft uti, i tynetyet oft oty 3Bår, när tye for Ofore oty 
länga wägen ffull, intet funuat refa til fielfwa Socfutyrfan ; Såfom 
ättnu i attbra orter BrufeIi är; SJien feban 1597 är tyet öbelagt.

§: 8.

CapelIaner uti tyetttia Adnexan Boenbe, äro nantngifue wib SJio= 
bertyrfott; Cap: XV. §: 10. gaft ätt tye Ijafwa uti tyettna Sotyn 
33oftäIIet.

§: 9.
Sftenua i 1: §: = ttämba Stentyrfa, BIef icfe alleitaft trång åt gör= 

famltugett utan oty få Bofällig at Ijou ingaluttba fuube förBättraé, tyer= 
före BIef f)ott 1749 i Aug: SJiåuab nebertagen oty ena Styr på famma 
ftälle upinurab, ftörre til långben Brebben oty Ijögbett, än tyett förra, 
ttäml.
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Cap: XVII: a Dilsbo i\yvtV.

lang 68. al. 
Breb — 20. al. 
I)ög —36. al.

öfter

3d)eit miba oct) nantfmtige orten, Sunhede îallab, belägen emellan 
Alora od) Nordanftig, fviitg ont tl)e ftora fiöarite Dillarne, od) feban 
öfter ut, omfrtng Forffa toatuen, ait ntt fyafmet eller «fjelfiugabotn, 
tymareft Selauger är i Sbenor Sortit, ocl) SeUangerS=Slu font tîjer in= 
löper, limilteu mib Dftaun, [trap ofmait ont ©eUqmariterita, belnr fig i 
tu uttapp til fyafmet, tl)et norra; font fagt är, til Sbelauger; tt)et föbra 
ät Niutånger od) Igge= elfter] Oggefund; {jar i forna fiber If aft od) 
tt)et namnet Delsbo el. Dilsbo, anteu af ttjen betaute oct) bolbe jungen 
t sJtorbeu Baldur, Ipoilfeit iblanb fler mäng namn fatlaS od) Delinger, 
od) l)attS Ijemmift Delings cIl ©elSbo; Apollinis Sedes; Sller är 
trenne orten famine font tfje gamlaS ïhule, Thylö, ïhulesbo, Thylsbo; 
etc. fe I: §1: Glyfisv: Cap: XVI. a. ^afmer itu fina ftora fi)rfo ftäeitbeS 
pä en jåmftor äferntarcf, flutanbeS fig finäniitgont ät föbern til fljett 
ftora ftöit Sober=SilIeit, IjmitEeitS mäftra änbe fträcfer fig in emot 
ifjemta ti)rfo pä föbra fibone; Inoarföre är od) tfjenite beleit, af tljet 
gamla SDeISbo1 i fettare über tallab, Söderbo; men tl)en sItorra, Norbo. 
font tljet än i bag talks. AqrEait är 3 refor bljgber; tljen meblerfte 
beleit fi)tteS mara tljeu ätbfte; tä SaEerftufmau mar iit på öftra gafme= 
ten; 2b.r gängen ffebbe tf)en förfta tilfätuingeu öfter ut, tä tete allenaft 
Saferftiget bljgbeS efter algemena fättet mib norra mäggetteS öftra äuba, 
utan jäntmäl et maptt= el. moctn=l)u8 på föbra fibone, äfmett fä ftort 
font tljet förra mib fauinia fjbo; boet meb tl)eu ätffilnab at bören pä 
tt)et öftra metar mäfter ut; men f.'ä tljet mäftra el. älbre, föber ut, efter
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almciuita fåt[t]et; Sift är forfaits wäftra bet tilBpgber, t)iuareft på 
wäftra wäggétfe tilgen bör för warit Buggen, äit itu 1728, tå nfiveit 
eita bör tl)är up öpttabeå, jämte ntpfett amtar foftelig förbättring, uttber 

'Prüft: uct) Äprfol): Magifb O. Naucleri föranftaltning; fem turban 
efter fontmer at anföraå. Pieu at berätta wifj åratal til ttjeuna Äpr= 
fattå förfta Bpggitittg, fåfottt od) tit föreitäinba påffötniitgar; mera äit t 
gemen framfört är tit: L §: 2. ttjet tau jag intet gtöra. SDotf är 
tt)et ioift, at när tljenna forfait ittwigbes efter alt tt)et mäfeitbe, uti 
påfioeffa tiben; font föremält är tit: I: §: 6. är t)on worben Eallab 
S. Marice, S. Petri od) S: Andrece ätprfa.

§: 2.

©ebait Äprfatt förre gången Blef påöfab til öftern, Bpgbeå äfwcit 
wät tt)är på föbra fiboite et wapit= el. wofnl)uå, font tüförenbe war up= 
rättab längre i wäftent, boet meb t^eit åtftilnabeit at tt)et förraå t) t re 
bör, efter algemetta fät[t]et, wetar fig föber ut; nteit tl)etta fettareé, på 
tl)ett wäftra wäggette, wäfter ut.

SaFevflufwan Blef o cl) tå fatter wib norra fiboite fram t (Sl)Oret ; 
Ptett fenflven woro få, futå od) final, meb 11) era å Blå= röba= od) gröna 
Brämrutor, itt tit tpefta wåra tiber, tå tpe iete allenaft BIefwo utwibgab 
tt)e 4 ft: pa Sobra wäggette, et i l)wartl)cra beten af fprfattfi Bpgnab. 
1: ft: på öftra gafwelett ; 1: ft: föber ut på öftra wapitfjufet; etc. utan 
od) 1: ft: nptt upljuggit, få wäl på wäftra gafwelett, mit öfwer tl)cit 
börett, font od) itt) upl)ttggaå ntåttbe, år 1727; fåfout på Porra wägge= 
itcå wäftra ättba. äpela Bpgnaben wäl od) faft uprättab; od) tpeit älfta 
börett, in uti ttjet gamlare wapnl)itfet, meb järn öfmerBeflageu, uti 
BjnulEen fitter et Battbgrep el! Särttriitg, meb Pttitor uf^uggett; fåfout i 
jtorfja SocBn ; fe Cap: VI: a. §. 1. bocf något mittbre til o mire pen; 
Stifes fålebeå [annan stil: fåfout på periuatt af ett gl. EprcfioBoE N. 2. 
l)är autecfitabt ftår:

Salttg Piaria 
Sia må tu å mig,
(Sp må tu få mig,
©tinar giorbe mig,
EprEiatt å mig.

Sienna omtalta jerttBeflagna fprefiobörett är G '■'!* al! od) 2 ■§- toll 
Bög, od) fitter IBett meb runor jirabc ringen 3 al! 11 qWarter Bögt 
oppe ifrå "börett? neberfte Bräbb, Biuårotaf triait fäitgolpft tpcfeå Euttita 
fluta, at folfet font börett giorbe, od) ringen fig til tienft tptfatte, måtte
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Ijafwa warit af en anfenligt ftôrrc längb, au folfet nu t wår tpb är. 
Srebben af böröpitiitgen är 2 air od) 5 toll.]

§: 3.

Sljcu gamla Diälitingeu; fe tit: IL fä wäl up uuber Ijwalfwett, 
af Patriarchernas, ÄprEofäberitnS cdj flereS Figurer, font !ring wäg= 
genta, af ätffitliga Sibl. Hiftorier; ftmteS än t bag merenbelS be= 
Iyillen ; [annan stil: tillif'a iueb sDialareuS nantit t Gljor=Ijwalfwet; 
Maans godh Maalare. Gtt fåbaut bomärcfe ftär fljerwib -^] förutan
t tf)ett wäftra eller pterfta tilffötuingeu; od) !ring ont t Ije ntwibgaba 
famt npgtorb fenftren. Dd) emebait Drofteu od) ÄprEolierbeit Magist: 
Ol: Nauclerus, på näftförflutue åren, 1727. 1728 od) 1729, låtit ffe 
en mpfet attfeenlig förbättring, in uti tt)enna fp rf o; ©å auföteS I)är 
förft fortel. tt)et gamla el. förra; oclj ftra.r ttyïr wib, iljet ttpa, el. för= 
bättringen, på tl)et förnämfta od) märcfwärbigafte; uåml.

2lltaretaflan war förr af några, ftora od) nteb Contrefait=måIning 
utfirab Srä=beläten, iblanb 1) wilt a tljet ftörfta od) förnämfta, mit uti, 
ftob Maria, omgifweit meb ©olen, od) Dlånen uuber fötterue, famt en 
trona på Ijufwubet af 12 ©tiäruor; ©åfont tt)e fpåfwiffe ©agor för= 
wärra Uppenb: 23: 12: Cap: 1. Dien un ävo all tljefja Seläten täbait 
tagen, od) i ftället på bägge fibor om fenftret, et utarbetat wafer! Sof= 
wäre! fatt, meb en final l)alf=©ir!el tit öfre beleit famanfogat, od) albra= 
öfwerft famanbragen uti en Sol od) tf)eS ftrimor.

(Cf)Otr=SHranFet, förr af fwarfmabe träpinnar, meb ftort Chrifti 
crucifix öfwer börena, är borttagit, [od> på föbra fprefiomäggett Op= 
[tagit] od) i ftället fatte ide atleuaft förgplta pyramider, nteb tl)er wib 
tiänligit lågt [förgplt] ffranf, utan od) emellan piramiderne, et löf= 
wärd, nteb 2'A tt)är emellan fäfte l)alf=@irflar, tljeit ene öfwer tl)en 
anbre, ftåeube på tl)eit öfra meb förgplta bofftäfwer få ffnfwit:
XMav trofaet intil hoben, få flat ^ag gtfna tig Hjfssens Crono.

Då tl)eit ttebra: ...
sJ3å Ovalerna uti ffraitfct ftär [åt d)oret]: 1728. d. 16 Aug: 

[på DlaufoIfSfibaii] P. et P. 01. Nauclerus [på qwinfolfSfiban]
2ooF--f!otarne od) tl)en wib föbra fiboite framftätte SiffopS= eller 

Dräfta=bäitfeit, äro od) wafert proportionerade od) famaitbragite, få at 
wibbeit od) brebbeit fram i Gforet ftörre är äit tilföreitbe.

PrebiHefloIcn af trä; od) utarbetabe Evangel: belåten, famt tl)eraS 
fänitemärfeit; fe tit: IL part: 2. uiälabe nteb Contr[efait] arbete, äfwett 
font IjaiiS l)intef= el. öf wert) än ge; är fatter wib föbra wäggeue, näftait
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mit uti fprfoite, få at upgåitgen förr want igenom en SlianSfolfSbåitf 
ifrån flora gången; Slieit nu är en anar mietet fagre od) beqwåmare 
gång gtorber ifrån fielfwa (St)Ovet, od) tljår tit waranbe ©öv, utur 
[förbi)] tf>et öftva SSaput)ujet; blifmanbeS tt>cn förve upgåitgen igettbpg= 
bev, od) igenbpggaitbet ntcb tt)åv Sfwer faite 2= wät proportionerade 
pyramider utfjrat, fanit afptauta[n]bet, eller gången ifrån (St)Oret, in 
til s])rebif'eftolcnå trappor, på ptre fiboue åt SliaufolfSbåufarue, utfjrat 
meb tl)e gamla tråbilber, fom förr woro fatte, belS tu uti Slltaretaflan, 
belS tber nntfrtng på öftra gafweleit.

Hådqtave woro förr få wål ISugft utwib I)ela Storra wäggeuc; 
Ijmtlfeu war rnålab meb alla propljeteriiaS, Apoft: od) Evangelisternas 
Figurer, alle i fljeraS orbuiug, meb tl)er ititber fatt namn, od) !orta 
IefwerueS hiftoria; Så jo m tljett ännu tljår warar, alt febait .Stprfol):

Marc: Biörkmans bagar på året 1670. Såfont od) twårt öfwer 
fprfau wib wåftra gafweleit. Slteu tienne fenare år nu atbeleS få för= 
battrab od) itt) giorb, at tt>eu ide allenaft år framb[r]ageit fram åt båttre, 
alt iit til ftora böreita på jöbra wåggeite, utan od) tfyeit efterfte beleit, 
iit wib waftra gafweleit, meb en liten npfyöjuiitg, få afbelab, meb tiån= 
Iigit ffraitfmårcf, at (DrgavoåvFet, fom ftob förr frånift på Iåd)tareit 
fram i (St)Oret öfwer Saferftig=börena, år ttu tjt flpttat, förbåttrat od) 
watfert utfirat. /.-NB. Si^emte iDrgalådqtare förbåttrabeö 1739, tå et 
liptt (DrgavoarcH t Ij er upjatteS, af Slti Olof Hedlund ifrån Stodl)oInt .7 
Slfweit år od) nu eu bel ni) ß.ad)tare bpgber fram öfwer tljeu bereit 
font år in i (Sl)Oret, på föbra wåggeite, få wål fatter, at t IjeS ftolpar 
ingoitt i wagen ftå, od) upgåitgen är igenont ntureit utur bemalte öftre 
mapit=I)u3. SlItfainanS meb 33ilbl)uggare arbete od) Contref: målning 
utfirat; SIlIe flere SinueSlilber od) 31iinneS=f!rifter, af >p[eliga] 33[ibelu], 
font t)år od) tf)er ftå fïrefwen, åro få måitg, at tlje f)år intet funna iit= 
föraS; åfwett fom i Boldnäs, Söderala od) ftereftäbeS år at aftaga.

(St Epitaphium finîtes wara upfatt i tf)et föbra od) fråmfta jjörnet 
iit uti (Sl)Oretl meb SÖfwårcf od) Contref: utfjrat, utwifaitbe tfwitita 
Sfriften; bod itu iiiqfet förfallen:

på ftörfta
ovalen 
unber et 
Crucifix:

(BuPlii til åf>ra od)
<c,am ILempel til pvp&tiaP 
<5 af vo er Marcus 
WiIhehni Workman 
DeIsloensium Fastor
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fPå en Begn omfriitg 
Ufla öfiuerfta ovalen:

mebt> ftti IV ^uetnt 
»5: Margareta iTiictiefe botter 

gifvoit tf>enna tafla 
til ÎDilebo Ryrdria.

Nil hoc felicius igne.

Su uti eu jutubre 
oval flat:

Ille mortnus est, ut ego viverem, 
mortem moriendo destruxit: vitam 

refurgendo reparavit.

sPa 21 Itave--Habet af famet, äro [alte af utflagit Sitfiuer fåbaut 
fBiiiteëtttârïe ud) fBofftäfioer:

33etl)ba: Magist: 01: Petri Ruth, font war Ofegc= 
uteuts Paftor iuib ^elfiuge=Infant: ttcir tljet tuar ute i 
fait i Curland ; fcittbe tt)etta l)ent til fiu föbelfe ort, 
für eilt Ijan tt;er ute böbbe.

Paten el. lilla fatet, fe tit: IX. af fitfiuer oef) für= 
gt)lt, font än i bag brufaê; jämte tljeit ftora fïüita 
Äalfeit, font uti £>. fProftenê Mag: L. Halenii tjb, 

Ijaitu ©mager Roland, ifrän Polen Ijeiiif ütaitbeë, tit Äljrfau ffänefte; 
ar iiteb garni. 3?offtäfioer ruitbt omtriitg ntmärcft: ecce agnus Dei qvi 
tollit peccata mundi; Ijar bürt tilföreube til tIjeit gantla Äalfeit font 
är allenaft behållen tit Ijanbtaget ya Ijioilfeté 6 ft fmå ftjrfaitter ftä 
efter luaitl. S. <p. &. ©. 11. ©. ocl) ruitbt iteber friitg foten tIjetta:. . .

©rafioar odj Sjfsftcnar äro in uti ätljrfone, äfiueit in uti Safer-- 
ftiget tIjef;a füljaube

On uti Saf er ft:
SSib tljeuue SteueuS fijra Ijürit äro ioafra Divifcr utljitggna, Ijiuilfa 

falebeê büra efter utfatte X. 1. 2. 3 odj 4. läfas:
1: »£n Pelikan iiteb fina ungar, 

runbt omfriitg ftår:
MERA GOD ÄR WÅR GVD.

2: »Stt rr>åg=jfåf)l :
runbt ontfring IcifeS :

IESVS ALT BETALT.
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WyJk vj&£k ùçsAAeç/MZAe
AMtOJrJkoSTSMÖTJJKJtetSittce 
USAIS JTO/lXJtfcvr/UcT tu# KtoKo 
Jt£Aj>£ ArAk i rfJfS£ûJ/âUM£mTlJ9E 
CcJf Jf/ëUKÏ£ JfaïisTfK $#AtW£'s' 
/iffEMUS'TeViEk. L WaSieQAM 
Z/ JffAAtA-JtJfK /6S9. ACJ/tCfMs/üu 
JfVS TAV StJAK VCJfrinJ ACtC

iÅSifSJUA AitfJKdAjf JfyjA/J 
CJfA ÙTJMJJfttrUMi lût A A „ 
î STJCMMJf JfHAMttt-J/tKJ/. JJM ÜS6. fflt/L 
t KA Ui je /f JM VTJt Stf see C J/Sa a amjm
SJtfifEMJTSÛJtJJfe /if JlAM //JtJS'MJtM 
/7//JCJUM/AM/rSAtrjAtèMis/jfM/?/J 
Jj T VJfMiES j/J Ms SAMJtt A CC J SfVA M
LJ1TMK JJJtMTC- Jf-MMJ JiJJiJ 
/S/Al JfJJC AfijJrJr TJtT 
stEM/JM ÇA A TS TAM.

Cài

3. <£t Utnfave

meb ttjeu omfïciften:

HOPP OCH TRO GIFVA RO.

4. *Hn IDob=Sfalle
'omfïtitg cir ffrifiuit:

DENNA STIG ÄR TIL TIG.

Sit-= eltei' [tant ntt Gieret fimtaô 3: ft: utmâïfte @raf=Stctmï 
N. 1. 2. ocf) 3.
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freinte Stenen tigger mit fram för altaret.

365

T) JALJ !/EARO r/iESiiJÉ J ostS -=s!
VChAe veeeaOvsemijvm vio uyi cotrpirvE M cce.
OjmSavsesjsL/tius TALjvt TEEE/vhji via- '
ifaMjts JjoRAEljVs /ACITSSC CVA/lAVjksTJ!Sl7yJ 
(TCClSSPvEJfclJSO 3/StOA AiAlSACSVS £RAS".
Sr (Atsjajaa tvjtcoai/vsa toSSOAti/ik/VTSAO 
MTjEAjlfTSSTAJAlSiAl TTAAS CAlVCJt TSSJT 
Tic TAASSSESvEtES CTAss/j STSSTSAS A VlSAS.
M3JT VljTSA TslAt, SVllSiAlTlTEJSJV VTT 
MTSTATf STT CTlSO ATSOSAT C VAJ TVCCJSAJLTjJy 
IsTTS TAOASJTA, TTAAT Â OA BTI/SSSAToAIVS.

Sa SVOTluv a/vtas ur vaUs
$

N. 2. oå Hiorra fiboita ont N. 1: in uti (Sçoret.

NB. (Smeban tlfenua gamla 
ffrift år nujlct förnötter od) nog 
otäfelig; ti) t)ar jag funnit tt)en 
få mara:

Istum ■: lapidem ! emit:. dominus I 
Johannes I curatus i in i Dylsbo i 
Orate : pro : eo : Anno D— MCD : 
LXV*. Johannes et Gertrud 
Guntrudis Mater Curati.

vjijnjws i :

max 'Q^AQ.^n
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N? 3. fpå föbra fibona inib altaret.

£9

5

Ks\

EJE X&XÆ

JyZl LUÀi 2T/.
IjtJk JCekrek/Jts vj OfRJKt

JMET WE TJJJMC/ AJV 7 VE WMl - .
IlûtEAJ ÔCRMRH/W Wt MA/JM4 IM1Jf 

JMETMR OM VMR M VJHt WSJML.

Jtfr.W AM.
&.M. . 9.

fjERu/farS: ZIors Û/R/STT, RtORS ESTMEÆmRjii,
(X VlJIMORJWSEjT VTEcZO VÎVERERt « MtORTERtRtOz 
RJE El'Of)ESTA VMtTl VLTJ/Mt RES VROEÉio /JlRRVl T.

VEPERlEMMJliTEJJU9cjM BEOAJl TSE TMEESMLLVE 
MerreE JZjrcvs iVàt/ElRijJh or cm/MRI tojüom 
Ttstor ljea/em torsrr/uWo, j/vùxee JoJtes

JeoJJD.CJiV.S.TETRSTJ9 VTlJMtUEMSSOCER 
KOMt TlL RtUtÎSTE'RlVRt S. Jmô StJC XRXlK. 
JtL ZitSBO J/stoRji T JJ. J. C. J//.ocAXTSomM. s 
i JfERRJUJOMl JmÔ J1JJ. C. SMJyTMTTjMMJS
JtiMRM JJVSTR0 SvptavcjtttSrEJJmtroemJJ/sta 1 
ZtyjfRûMRPTXtiZ/CTfXE/SJojjer refit JJro M/J/x l 
VTl 9eTL ESTER OCRMFLgl l XERRMEOAf, TfES El. 2 C 
Wp TORLMXETEERt Ett J-EotiETKLL VT>^
S TMXRELSE TOR Jesv CRRJStJSEVL .MAtER

î

*
X

TO/ZJXJOK/?

NB. Sotftäfiuerue på tffeitua ©ten utmârîa:

Marcus Wilhelmi BiorkMan 

uct)
Margareta Michaëls 2)otter Gestrinia. 

omfriug=fïrtfteu:

Meæ Vitæ Benignus Protector Dominus 

Betednar
Marcus Vilhelmi Biörkman Pastor Delsb:
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N? 4: Siijiiei' emellan N: 1. ed) 2. 
fram uti ©foret; men är ingen 
1)äl(a, utan af trä famaitfogab; 
IjafmanbeS tilförenbe l)aft en fpr= 
Iautigan SKafjiug= elr åtoppanjptåt, 
tt)er uti iudagbait, Ijmilfeu itu mera 
tfjer intet finîtes i Behåll, utan 
alleitaft rinnet efter t) en om; ti) är 
©triften fem på plåten t)ar marit 
fturfeit mig albeleS efituug.

§; 6.

Stapeln fem ftår in uti Äprfogårbeuoiit, på föbra fibeite em Ipr= 
fan; fe tit: IV. §: 1. t)åller 3 Älåcfor; SBlifiuanbeê å=upe l)el ed) tjålleu 
upbp[g]ber; emebait intet Sern fem at uprättaS; 1735.

IEt>en 1; et. Stovfla, är 2-J- al. Sång; Diamet; 2 J al".
Oiunbt efmatt emfriitg ftår fålcbeS:

O IHESV HIELP OS ALLA. HEC CAMPANA FVSA PER 
EVAN OLAI EXISTENTE PAS IA MA.

ANNO DOMINI 1576. IP. VH. IS.

Sljeu 2, et. illmPre
Ijar förr marit Sång IJ al. Diamet: neberft 2 J all. odj Baft fabait 
SKineSmarten, när jag feinte afmätte:

Oiiinbt emfring efmait:

MATHRER I. A. S. M. I. E. H. S. IONAS O. KORBELIVS 

PASTOR I DELSBO:

jpå SBäftra fibeita 
åleuuitgeitö 33röStbitb 

ed) tljefje erben:
CAROLVS XI REX SVECIÆ

f])å tt)en öftra: 
IOHAN BAZIVS
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Olunbt omfriug nebau:

KOMMER LÅTER OSS TILBIDIA OCH KNÄBÖÅA OCH NE- 
DERFALLA FÖR HERRANOM THEN OSS GlORT HAFVER. 
PSALM: 95. ANDREAS KROOK TEN MIG GOT. ANNO: 1680.

Siljemta Alaifa Blef entguten odj påcfab, år 1704, ågattbeä nu 
långben 1 3I* al"; Diamet: 2 J al".

Oiunbt niufring o [man [tår fa ffrifunt:

KOMER LÅTER OS TILLBEDIA OCH KNÂBÔŸA OCH NE- 
DERFALLA FÖR HERRANOM DEN OS GIORT HAFVER.

PS: 95. v. 6.

fPå Dftra fiboitc:

DENNE KLOCKA ÄR TIL GVDS 
HELIGA NAMPNS ÄRA 

OCH DELSBO FÖRSAMBLINGS 
HEDER NV 4— GÅNGEN 

OMGVTEN, DÅ VARANDE PAS
TOR OCH PRÆPOS: 

MAG: JOHANNES HALENIVS. 
COMMINI DN. PETRVS RVTH. 
ADJVNCT: DN. OLAVS SCHA- 

LIN.
LÄNSMAN PEDER DELIN.

$)u SSäftra [ibone:

NÄR VÅRT K. FÄDERNESLAND 
SWÄRIE

HÖGSTBERÖMLIGEN REGE
RADES AF DEN STORE 

MONARCHEN KONVNG CARL 
DEN XII

OCH DOCTOR ERICVS BENZE- 
LIVS ARKIEBISKOPS ÄMBE
TET FÖRSTOD BLEF DENNE 
KLÅCKA GVTEN AF GER
HARDT MEŸER I STOCK
HOLM. ANNO: 1704. ~

Oiunbt omlring itebatt:

SALIGE ÄRO DEE SOM HÖRA GVDZ ORD OCH GIÖMA 
THET. LVC: 11. v. Z8. THEN TÄR HAFVËÏT"ÔRON TIL

AT HÖRA HAN HÖRE. LVC: 8. v. 8.

Slljen 312 el. OJiinfta lElåcfan, Sång 3/4 al". Diam: 1. all 
sJ)a Oierra fibeue Iå[e§ tfyetta:
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2(u9 ben feu v bin id) jetofjen,
Matteiffas Geifeller fyat mtcb gegofien 
ANNO 1649.

Sfyenue XU«dr--©tapetn BIef fyel up upBpgber, 1735, på mpcfet an= 
’eenlignre [ätt ätt [out for; emeban tfyet famanfïnffabe mårfet mat mi b 
Bbtjint ämnat, at tfyet af et IEorn uprätta bfmet fprfan mib mäftra 
gafmefett; Sit fymilfet gbrfamlittgeit mele intet fanitpcfa.

@tt Nun=ften fåjeb fuller fyafiua tegat på gotfmet in uti Safer= 
ftngau; men tfyeit finîtes itu meta intet; Dm fyait ät ontfomeit når 
Sal. fPrcft: Mag: Job: Hallenii graf tfyät giorbeë, tfyet fan jag för 
lu if; o intet Berätta.

* *
*

XUette=Iaalet, el. gången liebet intber jotbeit, | mjt luäfter ut if tån 
fprfan; emellan Bpatna Sinlgåtb ucfy Sturrmåna, fymilfen fumlige af 
loåra Antiqv: fyålla före luata tfyeit fani[m]e, fum af Agatharchide 
ucfy Diodoro fa IlaS Clathratus Olympus f. Aula Plutonis ferr[e]is 
can cell is munita; Slr aufurbt uti I: gl. Glyf: Cap: XVI. a. emellan 
N. 34. ucfy 35 [o: 36 ucfy 37],

* *
*

(fit gantai Copia eller Slfffrift fimteS fyär t fprfuit, på SlrcfyieB: 
Jacobs S3tef af åt 1474. tfyeit 9: Febr: fum ftabfäfter tfye Surbnlutter 
fum ätu belS gifite; belS Bptte tit Dilsbo fPråftaBurb, eller fPråfte= 
StumBnene.

[annan stil: SlItaretafran i ©elsBu är nu fur tibeit fåbait: J)å 
fymartfyera fibutta um feuftret ftår eit column, BåranbeS 3 fbrgplta Bil= 
bet, meb mät otarBetabt fbrgplt Ibfmetcf uutfting, fum af en final fyatf 
circul ufmatt til fammanfyålleS, ucfy olbrabfmerft i en Beftrimab für= 
gplter ful fig fammmtbragur. rnrp är i SuIett meb fmarta Bufftåf[me]r 
iitffrifmit. Slf Bilberua på tfyeit norra columncn ftår Salvator Mundi 
bfmerft, meb ett glob i mänftra fyaitbeite, utråcfaitbeé tfye främfta fybgra 
fyattbeiteS 2"! finger ucfy tumeit. Sunber fyaitS fotter ftår meb fbrgplta 
Bufftcifmer på en Blå grttnb: Icfns Chriftus i går od) i bag. Heh. 
13:8. Sfyerinmtber år Moles, meb lagfen» 21! ta flur i månftra fyait= 
beite, på fymilfa fyait mifar meb tfyeit attbra fyaitbeiteS pefefiitger, ucfy

Glysisvallur II. 24
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l;af[ioe]i eu fabana ffiifft unber fig: (Benom Mofen år lagen gtfroen. 
Joh. 1: i7. Hiebeift ftåi Patriarchen Noach, nteb ena biufioo t IjPgva 
hanbeite. SSitbei- nom år fîiifiutt: Noach fait nahe for »Jerranom. 
Gen. 6: 8. jf)å tbenita columnens neberfta lift ftå tttepa rib: IDopeI= 
fens Sacrament. Dfioeift på tl;eu fôPra columnen flår Johannes 
Baptista, font pefanbe fPieftaKes uteb IfPgia pefefingiet, od; t;afioei ett 
fltäcfeffaf)l i fine loåuftia f>aitb, nteb bijfogab oitbeiffrift: Johanns 
Popte i voatn. Act. 1: s. SI; eut a ft åi Aaron i fin fulla ffmb afBil= 
bab, nteb ett iPfelfefai i t)Pgia l;anbette, od; ett fåbaita oitbeiffiift: 
Aaron rôFte, od> forfonaPe folFet. Num. 16: 47. SSitbei 1)cuom ftåi 
Patriarchen Abraham, nteb eu fitijf i t)Pgia Ijnitbcue, hnfloattbeS 
tljefja oibett mtbei fig: (Benom trona offraPe Ahraham Ifaac. Heb. 
11: 17. SLfjenita columnens nebeifta lift t)af[ioe]i t^effa 01b fig på= 
ffiefioeit: féattoarPfene Sacrament. 3n mtbei fenftiet, od) niellait t Ijefja 
columner, åi jjrålfateit Chriftus nteb fina 12 apoftlar, fåfoni natt= 
loaibeit inftid;taitbe, uti en Oval på bit! loäl afconterfeyad, fjioaiiit= 
mtbei ffiifioit ftåi: (Dct) ttje Prncfo tl;ev af alle. Marc. 14:2 3. Sion 
ont tljenua ovalen ftåi ttjet: Melchifedech bar fram broP ocf> roijn. 
Gen. 14: is. Dd; fPbei ont I;oitoni läfeé tljet: ‘liter, tljetta år min 
IeFamen : IDricFer, tljetta år min bloP.

CljortfrancFet be ftåi af ett lågt f Pigptt IPfioeid på t; tufa fiboi ont 
gången, Ijioitfet t)af[ioe]i en Oval mitt oti föi t;ioaitf)eia båttdeiabeit. 
J)å tt)e fiboi af ovalerna, font loetta åt attaiet, ftåi nteb fPigpIta Bof= 
ftåfioei på SltanfolfS fiboita: 1728. ä. 16. Aug. od; på DioinfoIfS fiboita: 
F. <& Jti. 0. Nauclcrus. 3 fantnia ovaler ftåi emot fPifaml" på 
qioiitfoIfS fiboita: 1. Fet. 2:17. fruchtet- (BnP. Dd; på SliaitfolfS 
fiboit: Slljrer "Konungen. SsSib gången ellei (Jl)OibPieit åio 2Il fPigplta 
mebelmåttigt ftoia BiIbeir ftåettbe på loål Dtfhmia od; föigtjlta, men i 
fantenta foifilfiaba piedeftaler, ofioait od; itebatt Iifa bieba. 21;en foPra 
bilben fPieftållei Ij0PPeC cd) t;af[ioe]i cita Bof i tl;eu t;Pgia, od; ett 
airfare i fl;ett loåuftia fianbeite, tillita meb tfjefja oibeit Pfioeift på 
piedestalen: ILhet h°PP f°m tilbuPet år, h«Ka roij, fåfom ett fåFert 
och faff wår ftåls anFare. Heb. 6: is, 19. 2t;eu norra Bilbcit, font 
tolamoPet Betedna ffal, B)af[ioe]i ett foiS i then högra, od; ena Bof i 
then loåuftia hmtbeite nteb fåbait Bijffrifft Pf[ioe]ift på fin piedeftal: Dag 
hafroer ImKit tCona: tTïtg år forvoarap råttferPigljetenee Lrona. 
2. Tim. 4:7, s. Dfioan Pf[ioe]r t^efja BiIber åi på jentteitai en Blå 
half circul opfatt, nteb oitbeihåttgiaitbe fPrgplt och målabt Blontioerd, 
på h'Pide’P 2nt fPigplte SIuglai h'otla, font nteb î)nxn: fin Iynib hålla 
etta (Jiono, od; i then loåuftia håller fPbie SlngeIeu en giPn palmqioift,
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tfyeit UiHTe tperemet t Iqegta [jentbcitc et Heliotropium ell ©utblomma, 
tit ftielcfeu grim men rofeit fürgplt. fPå tfyeuna Ijatf drcul [tår åt 
et) ovet : VCar trofafB in til hoben, få ff at jag gifwa tig tiffens crono. 
Apoc. 2: 10. Sfteit emot förfcunl" [tår tljet: £ålt tbet tu tqaf[me]r, at 
ingen tager tina crono. Apoc. 3:n.

@tt Hta löfiuercf, font iuib (St)OrffrancFet ftitneê, Beprtjber få mät 
a3t[fi'pS båitcfeit, finit Äptcfiol)erbeu§, Capellans oct) it 1 ocfare=bäitcfeit, ed) 
% aitbra [å EaIlabe 33ufftolarna, raubt omfring i Secret. 3 tfqetta 
Ieftuercf of[tue]r Baitcfenta i dqoret [tår på iterra fibott: (Bubi allena til 
af>ro. Dd) geilt einet på fjjeit föbra: ^orfamlingen til prybnab.

St)er tt)eit förre upgåitgeit Hl prebtfftelen igenbpgber år, 11) er åro 
2"! le ål proportionerade Pyramider fatte, eel) emellan fljem ett för= 
gplt föfiuercf, nteb eit Blåfårgab oval mitt uti. sJfti tf;en tuåftra pyra
miden åt prebifftelögåitgeit [tår [frifiuit: 3ag Deftts år merlbenes lius. 
Joh. 8: ra. [På ovalen åt [amma gång låfeS tljetta: D åren mertbenes 
lins. låten ebart lins Iyfa for tT7eni|ïiomcn. Matth. 5: i4, ie. 
sf\i ultra pyramiden åt [amma ingång [tår tljet: Johaucs mar et 
briitanbe ocf> ffinanbe lins. Joh. 5: 55. sJfti [amma öftra pyramid 
åt förfanil? [tår tf)et [å. 7Ct>et fana liufet lyfer nu. 1. Joh. 2: 8. 
sJfti H)eit fibeit af ovalen, [ont Ht förfaml? luåitbeg, få[er man: ITu 
åren j lins i ^erranom. VCanbrer fåfom linfens barn. Kph. 5: s. 
Dc^ på luåftra pyramiden emot förfaml! [tår tljet: D tino liufe fe 
ruij Hus. Fs. 36: 10.

Dfiuer trappan, iuib [öbra [terbören, tit ttqen npja qiuinfolfs låd)= 
tareit, |tå tlqepe luerfer nteb förgplta Bef[tåf[iue]r:

»tben porten år trång, tlqen ruågen år final,
©ont brager til emiga lifwet,

(PcB) få åro tlqe font ftiia then fal.
Dbe få vt> i t H a jungfrur b a briftvit 

Dlqen breba luftbalqn: få yncMigt flut, 
flår boren år flångb odq ttåben.

23etåmf tlqet, når tu går in odq Iqår vt,
(D (tål, odq fly ewiga tvåben.

sf\i tfqeit bndjteit, [em år gtorb på npja qiutnfelEé Hektaren, för 
ftera burens öpitattbe, låfeS tljetta:

VTår tu går in, met tå,
2lt tu (falt orbet Iqora:

Vlår tu går ut, tånef på,
Du fïalt tfqer effter giora.
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Dd) litet nebanföre finîtes äfmen tfeitun påutittuelfen meb gtjlïenbe 
bofftäfnjer :

Hu, tu far warit får, ocf> femåt tig begier,
TLåncf, fmnt o an (t dr, om tu bår ferner mer.

gräm ft på mäftra läktaren är od ett lägt ffranrf af förgplt BIom= 
iucrrf, meb en oval mitt oti, fmari fimteS IjanS Äottgl. SJlajI namn, 
ett buBbelt od) inBunbet F. SSib föbra od) norra änban af tijetta 
[fraud ftä 2” föga od) förgl)lta pyramider. CSfterft pä fatuma läd)= 
tare, framman för Dvgemerdet, är oef ett tftylifa förgplt BIommerrfS 
ffraurf, meb en oval mitt oppä, i fmilfeit fenneS Äongel“ SJlajeftätS in= 
Bunbna namn V. E. infatt är.]

Dfetta alt förenämba BIef til affo, när fljrfan oef flårf=@tapelu 
utaf mäbetben i fPräftagårbeu tiutabe, 1740, d. 26, Febr:

ÄprfoferbetttaS Sftaiun uti Dilsbo görfamling äro fälebeS igenfunen;
näiul.
1465: Johannes fallaS på Ijfften i (Sforet, §: 5. N: 2 Curatus in 

Dylsbo.
1490: Jp. Anders, ÿroft i Dylsbo, fom fait fig uäntner uti Mff: 

Bref nnberffrifmit jämte anbre 5 ft: Paft1: i .pälSuitgalaub.
1572, Jp. Jacohus Matthmi, P. od) P. unberffref et SJlöte, 1577, uti 

Upsala, mib Äung Johan IIP Siegern: är. om liturg[ien] 
— — — gift meb Marg: Rålamb ifrån Gefle, Mag: Eliæ 
Månffons br, od) ©pfter meb Magnus Eliæ Rålamb, Prof. i 
Upfala, -SlbIaber Iallab Rålambftierna, Affeffor i Åbo.

1593, Jp. Jonas Fetri unberffref tfet flora SJiöte i Upfala, od) af= 
fontnabe 1604.

1606, Mag: Dominicus Olavi Arncefius, föbb i Arnäs Sotfn af 
Slngermanlaitb, SBroberu åt <p. Olof Arnæfius uti Harmånger 
oef Jattendais görfamlingar. fe Cap: X: §: 7. affonutabe eu 
gamal SJlait 1653.

1652. Jp. Marcus VilamstS-CW Biörchnan, föbb i SöolbnäS, 1614; 
Blef J)räft 1639; ©fepÖ=J)räft på glottan i Carlscrona 1645. 
font til Dilsbo Paftorat 1652, fabe fina fuftru Margareta 
Michaels botter ifrån Gefle, oef meb feinta inga SJaru; 
jpait font at upBrufa egatt til |)räftaBovbet IigganbeS, ^iovf=
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mattsbo; affeb t ^errcntoin — 1672. CjanS Symbolum war: 
Metz Vitce Benignus Frotector Bominus.

1674; öp- Jonas Olai Corbelius, en BmtbaSmt föbb t ÄårBöte, Blef 
V. D. Commin: t S. Nicolai Ä'l) rf o uti Stockholm, Ijwar ifrån 
Ifan fum til Dilsbo ÿurjamlittg; ågattbeS meb fttta l)uftru Catha
rina Luther ttågur Barn, af Iyutlfa etta butter war EHfabeta 
Corbelia. font lfabe öp- Lars Vallenius til Dlian V. D. Comrn: 
l)är t gôrfantlingen; Sienne V. Jon Corbelius bug — 1680, 
tå IjattS Gttfa tug fig attbra llian, Grunu23efal. uti Dliebelpab, 
Nils Nilffon Varg, fåettbeS meb jjuitum intet Barn, bucf ittpcfeit 
ffulb, få at IfenneS guba meb förre Dlianen gicf fin mag. fe mina 
Tab: Geneal: XX. Claff: V.

1682. Mag: Jonas Phragmenius, Uplandus, Blef Magist: 1672, 
Rect: Scholse t Gefle 1679. febatt Lector Gymnafii, Iyuar 
ifrån ban turn Bjt tit gûrfanitingen, uct) bug 1704, SemnanbeS 
efter fig en Sun Mag: Jonas Jonæ Phragmenius P. ud) P. i 
Sadurftad uct) Hanebo; fe Cap: IV: b. §: 7.

1706, Mag: Johannes Johannis Hallenius, Barnfübber i Wädön, 
af tf>eit mibtutfpribba Haleniffa Familien; funt tt>en år ittfürb 
nti mina Stamgarbar, Tab: IX. Claff: X. = = Btef Magist: i 
Lfpfala; âfmeit funt |attS älbre Bruber Petrus; Smågrar meb 
Doct: Julius Micrander, Theoh Prof: i Upfala uct) fift Super
intend: i hpäruöfaiib ; Seberntera Paftor wib SifJiegementet tit 
■paft, ud) fift P. ud) P. f)âr i Dilsbo; war mal 2 refur gift; 
förra gången meb Maria Chrift: Roland; Jenare refait meb 
Helena Hiolman; Bägge föbba i Stockholm; men ågbe åntå 
intet Barn IefmanbeS efter fig när Btatt affumnabe 1715
CianS CSnfa tug fig feban til Dlian Capitain Rofenmöller.

1717: Mag: Olavus Nauclerus, Barnfübber i SiBjeSbaIarne; Ijan Blef 
Mag: i Upsala, 1703, febatt l)att tt)er, på furegåettbe åren, 
Difputerat Iytbe de Podina et Officina Cuprimontana Bägge 
fine arbeten; Sebermera Blef Ijan J)räft ud) Consift: Aulici No- 
tarius, i Stockholm, til tt)eS Ijan fum B>jt til Dilsbo, ågattbeS 
för ätt fan bug, nug fittfer, 1732, 2 tjuftrur; tl)eit förra mar 
Christina Aurivillia, fum tilförenbe fwbe B)aft få mät Mag: 
Erik Hallenius Rect: Sch: i Hud:vall, ud) förurbltab Th: 
Lector til Gefle Gymnaf; Sum CSttflittgen öp. And: Rifelius, 
Ätyfuferb: i Alpta, til SOiciner ; Sfien fenare ena Zirvogel if rå it 
Stockholm, fum lät mät Begrafma fin Dlian t Dilsbo ftyfu, 
men feberntera förbeS l)anS IjE til Alpta, fyuareft JjanS förra



374 [17. Dilsbo.]

Buftru linger Begrafioeit, uti fabreuS Mag: Chrift: Aurivillii 
grift; je Cap: VII: b. §: 6: od) äittå närmare, uti Sal. Rifelii 
graf i Sfriftoilimiiet ; SJleb filta förra SJiafa lytbe t)an altenaft 
2 ©oner font Iefioa efter t)onom. apan tät mietet prpba Äprfait. 

1734; Mag: Canutus Nicolai Lenceus, föbb 1688 uti Lena Socfn 
tä tjanS faber ttjer JJräft loar, äfioen BditS faberfaber Canutus 
Aguftini Lenaeus JtprfoBerbe tt)erftäbe§; Bwar af tilnamnet är 
tagit, l)ârftamanbeê ftiefja Lenæer af Sat. Slrd)ieBiffopenS D. 
Johannis Canuti Lenæi Spfter, Brigita Lenæa, font Babe 
.jp! Auguftinus Jonæ Bothnienfis tit SJian, IfiotIfen font öfter 
fin Sloärfaber qp. Canutus Petri en BonbaSon ifråit Dfioanfto 
Socftt af ©eftrifetaub; tit Lena Paftorat; fe 33it)ang: [I] fxtocf: 
af mina uprättabe Stamgårbar. Sienne Canutus Nicolai Le- 
næus Blef Magift: i Upfala 1716, jebau Ifait tt)er I)dbe Difput: 
förra gången 1709, de Schematum Syntacticarum Triade; 
ft)en feitare 1716, de fufpecto veterum qvorund: Scriptorum 
Chriftianifmo. Sebennera Blef Ip a it Rect: Scholæ loib S: Clara 
i Stockholm, 1717. Silfer ifrån P. oelf P. i Äftuna Socfu 
1725, oet) fift t)är i Dilsbo. på föreitäntba år, 1734. Itti BanS 
tjb affönbrabe Ven: Conf: Upf: JJrofteriet, font långt titförenbe 
i Dilsbo loarit, fåtebeS at Hudicksvall etc. Btef för Mag: Ok 
I. Broman et JVofterie; atbeteS emot BdiiS fönnobait, od) emot 
Mag: Can: Lenæi loitja.

[annan stil: Comminiftri loib SetSBo Bdfioa följanbe loarit, BioiIfaS 
itaniit man fuitnat igenfinna.]

•fp. Petrus Erici Jättendalius, /:Er: Jättendalius;/ Sonba Son 
i Jättendal Sorfpit, Upf: Stud: 1625, sPreft .. oet) t) är Capellan böber.

[Dm? Olaus ArnceLius Ang. I)ar 1628. d. 12. Martii, tillit"a 
meb fiprefioBerbeit M. Dominicus oct> flera, fåfoiit loitne onberffrifioit 
ett ti öp eB ref, i BwiIfet Bnu f'3 fattar Dilsboënfis Ecciæ Cominifter.]

«£). Ericus 01. Brunnius, Doct: Martini Brunneri Brober, föb= 
ber i Harmånger; Blef Bär Capelian, oet) febait i Boldnäs; anftagab 
för alt för fträng SagfeuS Prebifant; oet) tp affatter til en tjb; /.-fe 
min Stttq: II SDel §1: XV. Brun: Famil. .7

[Dm Jonas Petri Hudeyichius, näntiteS fåfont Comminifter 
loib Början af 1653. åBl'3 flprcfioräfiling. 1663. transporterade BdiiS 
faber på Btuom fitt Paftorat i StrBeråb, od) Bnu böbbe 1665. tå BdnS 
faber äitttu Iefbe.]

[Dm Petrus Jonæ Boeftadius, font förr loar Paftoris Adjunc-
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tus Igår Wtb förfamli font til Sacellanien efter Hudevichius 1663. 
oct) bief febciu P. & P. uti SCftuna, tf)er îjnit 1702. böbbe.]

[D’1E5 Laurentius Wallcnius l:iç>. Lars Johanff: Vallenius, föbb 
1651. Stud: 1670, fPreft 1677 odg Coli: Sch: Hud: Capellan (gar 
1678;.näntueS i Sal. 'KrcbiebiffepeuS Swebilii vifitations-act af 
1690. 23Ief af ett flag wib borbet rörb när Igan åt mibbagjntal om 
eu Söttbag, tå t>an förut i ftgrcfiatt prebifat Igabe, oct) böbbe famnta 
ftuubeit, 1700. in Martio.] Seuutabe barn efter fiq; fe ntiit Kttqm 
Tab: XIX. Claff: II.

[Omis PetrilS iiuth, /:,£). Pähr Ruth, SoubaSon Igår i iSocl)= 
nen, af Rutha Slåclgte .7 war förut Adjunctus t .parmånger, oct) fe= 
bait Igar IgoS [ProBfteit Phragmenius, blef febermera IganS ntåg, oct) 
1701. comminifter efter Wallenius.] /: blef l)år böb en gantai 9)iau, 
[1720. Dom. Trinit.] od) Iemnabe barn efter fig; fe 9: §: l)år fötjaube 
om ,pebetSfDiått l)år t Sudgnett. :/

[Onus Ericus Erici Ifœus,] /: Eric Ifæus, åtlgtfolgerba Son i 
Sadurftad oct) Hanebo, föbb 1688. Stud: 1707. sJlreft 1710, ÄrigS'jlr: 
wib OpelSinge Siegemeute til tbeS Igatt blef t)är Capellan 1722. :/ gifter 
1718, meb Cath: P. Wahlman ; fe min Wahlm: Geneal: Barnen Hge= 
raS 4. ft. men 2 böba; Hge Iefwanba bötrar

1: Cath. Ifæa, föbb 1719 — gift 1747; meb Cp. Offic: Kiölling 
2. Marg: Elif: föbb 1728. gift 1748, meb Organ: Ström i 

Dilsbo.

5öt'teefning på några Capelianer; — — — Eric JJrunnius
— — —■ Er: Jättendalius — — — Lars JolianlT: Vallenius
— — — Eähr lluth — — — Eric Lfceus — — — [denna för
teckning har delvis införts i den fullständigare här ofvan med
delade, som torde vara skrifven av C. N. Lenæus, med en del 
kompletterande notiser af Bromans hand].

1740: natten emot Hgett 26 Febr: upfom ett få Igaftig wåbelb uti 
[taflet af 'Jlråftagårbeit, at tf>en i gruttb afbrcinbeS, tlgeit eue biggningett 
efter tlgeit anbra; Del) [trap tiger på, lgela Fprt'an af alt font brinna 
fttttbe iitatt odg utan; få at odg alle grafwar o dg Sjfftenar förlorabeS; 
p. p. SlgefdifeS IgeIa lMåd:=0tapetn meb tlge tiger Igaitgaube XHåctor, 
förfmälta, albeleS förtoraba; .pela 23ogåv&emtiren alt rnitbt omfring. 
■Rprfobårhårgen, ©odrttflugan, odg ntång fler trålguS tiger när om= 
frittg ftåeitbe, IabeS odg få i affo; tig wäbret war ftarcft, wattutöfau ftor, 
odg Igiålpen ringa odg oförftåubig. NB: 9Jien et ttnber wifabe @ub
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tfyer utinait, at fattigbôfian af en trâfiocf, ftaeubeS mit ntt ftarcîafte 
CSIben nära in wib wäftra fprfoporteit, bief albeles offabber. ©ran 
foil af fïaftet, font ftocfen aflfugga wele, tlfen farten uptog, eel) jpraitg 
fin wäg, Iemttanbe ©faftet, font wtb ftocfen upbraub.

* *

fPå förettäntba år 1740, bief fä föranftalt at praftagårben flptteS 
långt ifräit fprfoit: feber ttp på panuuareit ocf> 'Kpvfan fovbntrab oct> 
utrpinab til brebben, l)ela långa foberroåggen utbragen; ©ont Ifäbanat 
Iontmer at utwifaê. tl)en bief farbig til SDiitrartte, 1741; men febertnera 
til Snanbome alt efter Ijanbena.

©tien utwärteS ffapttaben år fälttnba font tjoêfogabe afritningen nt= 
wifar, meb mera font tyabanefter tttfôreê:

Diäinl. Sängben Ufa font för, 68. al.
23rebben 31. —
«fjëgbeu till wägge=banbent 
tp nu äro |är inga röftenj

bocf perpendfieulairt] 
tatetö l)ögb 18. al.

til öfter

ipôrar äro nu l)är 3: ft: 1: tit SBäfter, o cl) 2: til ©öber.
Renfler in alles 11: ft: itäiitl. faI[e]beS:

2: ft: på offra gafroeln; tt)et fobra förärat af Siäbntatt Jon 
Drake i Hudicksvall; iljet norra, af Ocabnt: P. Alftin.
4: ft: på Sobra wåggene; af liwilfa tIiet 1: är ffättft af 
ipaubelSitt: 01: Yiman i Hud:vall; tljet 2: af fal. Diäbnt.
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Pet: Grundbergs Gntfa Margar: Vallberg; fife t 3: af Jpatt= 
belSuiait Lars Lindvall i H:vall. tlfet 4:L* af Jfififous ntebcl. 
2: ft: på Waftva gafweln, af JflfrfonS ntebcl.
3: ft: pvt Ptovva xuåggene, af Ifimlfa tlfet 1: öfter ut, år 
gifiuit af JpaitbelSm: Jonas Vjberg t Hudivall; t Ife attbre 
fiöpte för Jïtfrfattê OJiebel.

NB. Utt SRitrett, emellan bägge böranta, å föbra tuåggeite, äftoett 
2 fettftreit å Ifiuartlfera ftboita, år iitfatt et Stenbovb, af bvun Wav- 
mov, förärat af föraren Lars liuth, fal. Comm: Jp. P: Ruths Soit 
t Dilsbo; fPå Ifiuilfet Jp : sJJroften ocff Jflfrfolf: Mag: Can: Lenæus ut= 
lfitgga Kitit Sfrafa= el: Ornta=flåitgior, nieb Oiunor af tlfetta iitelfåll, font 
Ifår IfoS fogabe afrituiitg, oclj iititelfållet af ffrifteu tlfbel. tuib Ifaubena gifiua.

[annan stil: 3 then fovfln Slingan ftåv

Sa. er. dad. ar. da. er. Kriftmen. fkrifdu. tufand. fiuhundrad. 
firatio. nottin. iptir. Mattis, meffu. i. Geia. manad. da. brandift.
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Kirkiu. i. Delsbo. med. ftapul. uk. klucklur. fira. uk. all. prefta- 
hufin. af. vadaildur ; En. bigduft. kirkiu. ar. famma. halfan. ftorri. 
undir. biggimeiftara. Anders. Romberg. Olar. fun. fra. Lekfand. i. 
auftra. Dalum ; X

3 then 2tnt>va :

I. dan. tima. var. Fredrikr. Kongr. ihr. alt. Svidiod ; Ulrica. 
Eleonora, hiet. drotning. hans ; lenis. Steuk. var. da. Arkibifpr. 
ad. Upfalum ; Eirikr. Odalftraumr. Landvarmadr. firi. Vefternord- 
landin ; Svain. Stillman. Helfunga. herodshofdingi ; Mats. Forel. 
herodsfogati. i. Sundhed. uk. Nordanftig ; En. Knutr. fra. Lenum. 
i Tiundalandi. fatt. nu. proftr. i. Delsbo. fum. med. hand. fini, 
hakua. marki. uk. rifti. runar. dinfa; *

3 tl;en trefcie:
Samtida, men. voru. da. i. Delsbo. Akfel. Rotkierk. i Hagen. 

Hofvitsman. firi. hermadra. flukkin. i. Delsbo ; Ioft. Kiaulling. a. 
auftra. Hammarn, nam. ftadar. iptir. honum. vid. Marki ; Eirikr. 
Ifeus. a. veftra Hammarn, var. Kaplanr ; O

3 then fierbe, fom t) a t luånbrituor, o et) niafte ïcifciê
BnflängeS, fäfont Jpebvatfînit :

Niculas. Unander. Profturins. uk. Bengt. Ruth. Kaplanurins, 
hialpipreftr ; lohan. Dehlin. i. Semira. Lensman. lon. Hanfa. fun. 
i. Tomta. uk. Per. Pedar. fun. i. Nesbin. o

3 then femte:
Kirkiu. fe. gietandi ; Per. Pemmer. Orgellekare. uk. Per. Olar. 

fun. i. Ede. Klukkare ; *

Nota bené: Siheu 3=, 4Le oct; 5’i innehållet eu fammanhångnnbe 
mening.

3 then fiette od> fibfta:
Laurens. Ruth. i. Ede. eirn. af. hermadra. flukkin. i. Delsbo. 

er. Sergeant, var. han. gaf. helluna. dina. kirkiu. til. minnings- 
marki. uk. prydi ;

Explicatio.
I. åhret, när the Uh1Ttne ffrefmo 1740. natten efter Sftntihinnfeau 

i Februari ntnnnb, bn Brnn forfait i Delsbo, meb ©tapeht ref) 4.
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t'U'cfor, i'cfy alla PreftabelS laufen; cd) bpgbeS !priait [amma afyr ^âïften 
[terre, mtber 33i;ggmäftareit SlnberS DIofjjim Romberg ifrd Seffanb i 
i'ftra ©alarma.

II. på tljeit tiben war Fridric !euttitg ëfwer alt ©wertge: Ulrica 
Eleonora f)ette l)ait§ Srottuiug: Ions Steuck war tå 2lrd)iebiffep i 
Upfala: Eric Odelftröm Saitbôljôfbtitge i SSafteniorblauben : Sven Still
man pelfittgaritaâ -pârabêljüfbtHg: Matthias Forell pårabSfcgbe i Dtcrra 
Contractet : ed) Knut tfrå Lena i Upland fatt itu Prebft t Delsbo, 
fem meb egen bnnb uthögg rttniitgeu, ed) rtftabe ttjefja rimer.

III. ©amtiba mein were tå t Delsbo, Axel Rotkierk i åjjageit 
Capitaine för Delsbo Compagnie: Ioft Kiölling på Dftra Ranimant 
Ï>ait3 Lieutnant: Eric Ifæus på wåftra -pantmarii war Capelian:

IV. Nils Unander ProbfteitÖ, ed) Bengt Ruth Capellanens 
bielpepräft: Johan Dehlin i ©teutpra Säitsittait: Sen patijjcit t 2emta, 
ed) 'Per Perjjen i DlåSbpit,

V. fprfewärbar: Per Pemrner Drgauift, ed) per DIefjjeit i (übe 
flecfare.

VI. Lars Ruth i @be, Sergeant wib Delsbo Compagnie, gaf 
tl)eiuta bctlïeit til et åmiititelfe teefit ed) prpbitab för !priait.]

*

□mvårtes Prpbnab
iDrgalåcptave twärt öfwer fprfoit, wib wåftra gafweltt.

öfter brattbeit upfatteé itpe Älåcf=@tapeleu wäfter em Äprfett, på 
tl)et ftåfle, fyuareft tilförenbe Präftagårbeu i ferita tiber bpgber wara 
måiibe; Ijållaitbe 2. ft: Älåcfor, fem tl)er gittne åre, 1742:

Sbtu flörta, låttg... btant: ...

IRuitb efwait emfrtttg ftår fålebeé utfått; meb waul, ftera be!= 
ftåfwer; men l)år fîrifwaê fmå.
Gifver llerranom edrom Gudi allena ährona, 5. Mof: B 32. v. 3.

Jerein 13. v: 16

på fobra ftbona.

När Herrans wredes eld i grus och afka lade
Wur Belsho Preftagård och shöna Helgedom,
Samt giorde platten all hing hyrhan ren och tom,

Wj Syftrar fyra tå ett histert öde hade,
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Af eldens häftighet ivi linälte hort i tårar, (: åhr 1740 d. 26 febr. 
Wi, [om med ltlangen war och fammanftämnce Iiud 
Förr kallat Socknens Folk hit up at prisa Gud,

Wj tyCtnade twärt af. Ach ! Delsho män thät fårar.
Alen Gud som sina slår, och såren nådigt helår,

Halp förft at Kyrkan hlef utwidgad, hwälfd och täckt.
(: åhr 1740-1741

Halp sen the malme grand från mull at skilja leiäkt,
Hwar af ivi twå giöts om, at nu oss intet felar (: åhr 1742. 
Nu Delsho Menighet, lät klangen wår tig kalla 

At willigt komma hjt til Herrans ivackra hus,
Och wandra sedan städs uti thes klara Hus,

Som här heskiner tig; få [kal tu aldrig falla.

på tiorva fihona.
Til then Treeuige Gudens äro 

Samt Delsho Förfamlings tiänst och nöje 
Ar få wäl thenna ftörre, [om then andra mindre Klåclcan 

Här i Delsho af Mäfter Eric Hillftröm omgutne.
Frohst och Kyrkoherde war tå Mag: Canutus Nicolat: Lenceus, 
Comminister Herr Eric Ifæus, Adjunctus Herr Dengt Iiufh 

Johan Dehlin i Siömyra Lensman, Peter Ferner Organist, 
Jon Hanffon i Tomta och Pär PärIfon i Näshyn Kyrkowärder, 

Pär Olofsson i Ede Klåckare.

iletxm omFvtng.
Säger I som mitt Iiud hören: Kommer och låter oss gå up på 
Herrans Berg Til Jacobs Guds hus, at han lärer osf fina wägar, 
och wj wandrom på hans ftigar. Ef: 2, v. 3.

liten tninfcva Ätådrcm, lång ... diam : ...

SJmtbt ofnxut mnfrittg läfeé:
Dewara tin fot, när tu går til Guds hus, och kom til at höra.

Fred: 4. v: 17.

J)å il) c it 1'öbra fibmta:
At Delsho Sochne folck hopkalla til att dyrka 
Then stora himlens Gucl i Delsho Sochne kyrka
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Mig Eric Hillftröm yaf then form iug liafwer nu 
När efter tufend skrefs Iiuhundra fyrti tu.

C. N. L.
Jteban untiring.

Warer ordets giörare, och icke aliénas hörare, bedragandes 
eder fielfwa, Jac: 1: v: 12.

§: 9.
Soriecfntng på några .peberåJJiätt ifrå tlgeitna (Surfit.
Andreas Martini. Upf; Stud: 1610; JHeft ud) ontfibet Paflor 

t Stun Sud)n af JJtebelpab.
Johannis Olai Sluttba Sun i .påf=ttorbo, Upf: Stud: 1626, Idef 

omfiber SIatSfogbe t Sturffjuhn.
Fetrus Johannis Delinus, Sältåliiaitå Sun t Siömpra; Stud: 

1642. JHeft ud) Pædagogus t Söderhamn, 1667. 2)og ff) er ett 
g[antina]l. JHan. SIf tlgemta Delinffa Släcbteit finîtes än t bag en 
t) uper, få tu ål af Olof Delin, font Fäder ud) Eric Jonffon, font 
näinbeS ud) Rogelier.

Johannes 01. Dilman, Söuttba Sun, Upf. Stud: 1647. Juris 
ftud: b (ef furft Notarius i Reduct: Colleg: uti Stokholm. Seber= 
mera IBorgJJiäft: i Gehe; titelt bief tl)er bub på fantiua år.

Fetrus Ruth, SButtb: Sun JläberfJottö] Sun t ©be, Upf: Stud' 
1683. JHvft 1686. — Gtt tjb i jparmåuger; fift V. D. Com: t Dilsbo 
1700 til fin bob 1720, lenutaitbe efter ftg fotter ud) büttrar font ut= 
Jpribbe Familien, i fi)uer()et iitföreå t)är Sutten Denedictus, JHaft t 
Dilsbo.

Jonas Fhragmenius, P. uct) P. Sun f)är i Sörfantl. fe §: 8. 
ï)an bief Upf: Stud: 1685, Mag: 1694. ConR: Scholæ i ILvall 
1697. Rector 1703. Paft: ud) Pr: i Sadurftad ud) Hanebo 1713; 
ågattbeå meb fitta 2ri l)uftrur: tfteit förra Barbara Rök ntåitg SBartt, 
Söner od) böttrar font tuiba utfpribbe Sant: v. g.

a. Elifabeta Fhragmenia gift meb Offic: Jacob Turdfiell.
b. Jonas Phragrn: Jlreft ud) Capelk t Söderhamn, gift meb 

Birgita Stenbit.
c. Jacob Phragrn: Officerare i ,pelftitgl. gift =
d Anna Fhragmenia gift i Stockholm meb Carl Vinberg.
e Johan Gabriel böb när mobrett bug i Bantfäng 1706.

JHeb fettare fmftrmt Margareta Ifeea 9: ft: IBarn; IgtoiIfa alla äru itt= 
förb uti tttitt Geneal: Tab: um Ifæa Famil. fiait nffomnabe 1740; 
fe Cap: IV. b. §: 7.
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Ericua Edman, Pär Olofss. SBonba 1SiMt i ©be föbb 1660. 
Upf: Stud: 1685; sProft 1695 od) 1696 Capellan i Hofvedal, gift 
1709 mob Sara Hudvikia bob ittan barn 1725.

Lars EngelbertITon Edin, jdnutdlbrig od) af famine bt) meb 
förenämba Edman; sPrejt 1692. Capellan t Vigftad; od) ft ft tl)er= 
ftdbes Äijrfoljerbe, 1709; bog 1732, SemuanbeS efter 1: ©on od) 24! 
böttrar, fomaube i I)eberöftdnb, od) utfpr: Familien.

Olaus Petri lluth, SBouba ©ou t Olorbarg, Upf. Stud: 1686. 
Mag: 1697. sPreft 1699. Paftor för Jpelfinge Olegemente 1701. gör= 
orbnab Lect: Theol: toib Gefle Gymnaf 1707; men bog .Ogifter t 
Curland t frigödreit, od) i Mitau begrafioett.

Andreas Grip, geitbrid)s ©on, Upf Stud; 1687; sPreft 1695 
förft i Enånger od) Sdngtoiub ; febait Capellan i Norala od) Trönö 
1708, Ipuareft l)au bog, 1718, IemnanbeS efter fig Gfnfau Catharina 
Dominies ©' Varg, ineb ena botter od) en Soit.

Elias Petri lluth SBrober dt föreitäntba Mag: 01. P. Ruth; l)ait 
btef Upf Stud: 1708; sPreft od) Mag: 1719, Paftor i Tegelsmora, 
itdr liait tog til buftnt ]jan§ göretrdbareé ©fotte]! Mag: Nils Grubs, 
1721. dgaubeS meb lieiiita ntditg barn för ätt fiait bog 1739.

Benedictus lluth, föreitäntbe V. D. Comm: ,p: Pet: Ruths ©ott, 
Upf Stud: 17.. sPreft od) Adj: Præp: i Dilsbo, 17.. gift ... meb 
fal. Organift: Pemers ©ttla.

Elias Bufvenberg, SBonba=Sou i ©ufttäö, föbb ... febait liait 
gått lodi igenom Hud:valls Trivial Schola begaf Ijait fig til tidnft i 
Stockholm, od) blef tl)er ftor JpaitbeIdmau 1740.

Cap: XVIII. Liusdals TRyrFa

dug 451 al:
SBreb 22 al.
Jp ög 36. al:

'§MMIéMmé

ÜÜ
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§: 1.

ÿa norm fiboite »ib Liusna, tljeu (tom ålfjoeit; (ont ätt t bag 
loituar om Glyfisvallur Ijär t Oiorbett; fe I: ftl: Glyfisv: Cap: XVII. 
ligger Liusdals fprEa, fa ett tojber dfermattf, (om (Inter fig (ober nt, 
dt bemälte Stlf; upbfgber a( (tarta grdftenar, nteb gobt tegetlfpoatf; förft 
tt)en IVaftra Seien, od) (eberntem iljeit offre; (d at äftoeit toäl tljenna 
Ifrfa är worben pd=öfab; (ont näftan alla (lera; (e Lit: L §: 5. OIiett 
om tjbeit när tljeu älbre belen bfgbeë, äftoeit toäl fljett ttpare; Ijar man 
ingen tuifj unberrättelfe, mera ätt (om i gemen är anfört, Tit: L §: 2. 
Doc! at tliettna Liusdals IfrEa t)ar länge, in emot 1600, ioarit Oliober= 
Efrfa (ör Annexorne Ferla oc£> Hofvedal, ti)et är mt EIart af ttägre 
dtounngarS breftoer, (om Itinba affönbringett; Sttförb, Cap: XIX; §: 7. 
Ferla Surfit; Sdfom odt af pergfaments] lufeftoer] at när bott itt= 
loigbeS efter (ät[t]et, (ont Iteffrifiuey toiblöftel. Tit: I: §: 6; IalIabeS 
S. Olofs IxyrFa ; toamttbeS futtigt af dt. Carl IX: 2ättfe=(ebel giftoett 
1608, d. 19 Feb: för SarS 23ärtiI(joit fyougbe i Spelfiitgataub, at Ferla 
lSorfu (fulle (ftljaS ifrdtt Liusdal ; 33 ref met är infört §: 8.

§: 2.

Sdfom tlte (torre IfrEor t)är i .pelSuugalanb, Gubaft uti tlietta 
Oiorra Contracted (dfom Dilsbo, Forffa; SDiett uti tfjet Sobra SärlSö 
dt:; Ijaftoa pä tljeu (öbm toäggette 2l TOapn= eller TOocEn=I)uS; (e tit: 
IX; Sd dger od) tftenna ldusdals ffrfa, nieb tftemS börar; Sorf at 
tl)et voaffra, (om (tar itt emot luäftm ättbatt, fär [o: ftar] ftra börett 
(ober ut; od) tl)et offra (ram tuib Gb o re t, toättber böretta pd SCSciftm 
toäggette luäfter ut; alt pd Ijfa (ätt (om Forffa dîfrfoS äSaptt=ljuS; Cap: 
VI. §: 3. od) Dilsbo, Cap: XVII. §: 2. Kenfferopningar äro 2: (t: 
pd (öbm toäggette; förutan 1: ft: udgot utiitbre pd öftm mapnljttfct; 
1: ft: pd öftm gafioet, utmibgat, 1729. od) 1: (t. pd luäftm toäggette. 
förutan SaFerirfugun, (om bpgbeS äftoeit toäl af ften toib O1Iorra toäg= 
geiteS öftm ättba, när EfrEatt pdbpgbeS; tf förr (tob %t itt pd öftm 
gaftoelett; finîtes orf) f)är, gent emot t Ijet ftra loapitftufet, et Cftor, eller 
litet ntffäfte, pd norm toäggette; Ijfa (ont i Alpta; (e Cap: VII. b. §: 2. 
dfftue]n i Boldnäs; Cap: VI. b. §: 2. Silföreube tooro Ijdr 221 (tom 
ldug=gdttger, eller 3 raber SBcinEar, EfrEatt ut igenom; men tttt alleitaft 
Gtt (tor gang, förbättrab uti dlfrEol): S). Pet: Vahlmans tjber.

§: 3.
SEten gamla ntdlitittgen, (d toäl up ttttber Ijtoalfbogante, (om pd 

loäggerita, af Bibliffa Hiftorier, SlttglarS, Patriarch: 3lprfo=fäbetS od)
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fieras figurer; je tit: I: [o: II] §: L= finna? ein mereubel? Behållen; 
utan twifwel af januua KKiaIare utfatter jom i Dilsbo.

'Plltaretaffan är Ijär fyeit fïiuiafta i IjeIa lanbet, va jamraa jütt 
giorb; bref uu)fet niinbre; join fyeit i Upfala SKomfytfo ftob fcrr Lran= 
ben, åv 1702; af lulnfet irai proportionerad SBeläten, era Christi Iovs= 
faftanbe, etc. etc.

SD à) at wtb Ijanbena gifwa, Kiet Iangft for fl) et ta f)ar warit, ecli 
än t bag jägneit dv, af nil)fet foil, fein jag fyôrt, at fyeitna 2lltare tafia 
ffnlle en gang, ont wintern, BovtfcraS; men när tl)e were fentne meb 
feinta nebfëre Bacfan neber pä Sjett, ut V« âlfweit, förntåbbe tl)e 3b 
förejpänte Ijäftar intet längre braga feinta; Sfy nappar en Benbe uti 
taflau, ed) jäger; open ffal albrig femnta if ra n war fyrfa; fattanbeS uti 
fläbait fyeit war lagber uppä, ed) allena brager tienne upföre twärra 
Barfan alt up i fyrfau igen. TLlpetta lärer wara af fanmta failing fera 
PLprEe=Ipifterierue; Cent: Magdeb: 4: Cap: 13. p: m: 1441. Rufinus — 
lib: I. Cap: 10. Theod: lib: I: Cap: 23. Luc: Ofiand: lib: 2. Cent: 
IV. Cap: 24. p: m: 341. — Berätta ont pelaren, uti fyrfau, IpoS fye 
Iberier uitber tfyera? fettling Bacurio; Ppwilfet mirakel Ijäfle? berf for 
faBel; fåfeni 2B fye fift nämbe Chrönifeffrifware tilfänua gifwa.

Su pä Bftra gafweleit, pä Baba fiber era altaretaflan, ftebe förr 
upftälte mange trä=Bilber; iBlanb Ipwilfa tlpext förnämfte ed) ftêrfte S. 
Olof prata be raeb fina pre ; fåfent tlpenna fprfaitS Patron; SfyeSIjfeS 
Kiibbaren S. Jörnn, ribanbeS pä Ipäften meb fpiutet i lpanbeit, at bräpa 
fyeit itebauföre ftåeube Srafait, ed) fria Suitgfrttita, fem lebbe IaniBet; 
etc. ©åfeni i forna tjber, niäft i alla ftera fyrfor, fabant war iipfatt 
fräntft i (SlperetS Sierra !font; Ppwar era mänga tjbebörfer förmäla, ed) 
I)wab aitmärfitingar giere?, wib d. 23 Apr: tä fyeit[it]e S. Geor(/ii el. 
Jbruns eL Örjnns bag, i forna tiber, firabeS, fä wäl af |). Prof: E. 
Burman, fäfora af aubra; järawäl l)luab Hofpinianus, Hornejus, Sel- 
denus ed) flera H i ft: ffrifwnre franib[r]aga; waranbe? fangeblift, at Ipär 
mebelft warber Betefnabt Ijuru fyeit ftore Athanafius efwerwiiina niänbe 
fättaren Julianum. Klieu tfyefje träbeläten, fäfeui ed) fye 6 ft: ftera, 
annor, ftåeube utan ein (fyorfyfranfet, wib iterra wäggene, Blefwe ut= 
tagen ed) fatt i fyet öftra wapnfyujet, itu i Äprfofy. Mag: Abr: Vahl- 
mans tjber.

Xbor=Sfranfet; fe Tit: IX; war ed) Ipär, fem auerftäbes fatt af 
fwarfwabc träpinnar; KKieu tä Borttagit, när Bänferaben i fyrfeite; fora 
förr were 3; ed) gäitgarne 2; giorbeS allenaft til 2, ed) 1 ftergäng.

Pre&ifefloten, fatter wib föbra wäggene, är af BiIbIjuggare=Kxi= 
arbete, utwifnnbeS Evangeliffy=BeIaten, uaniit efy fäitneniärrfen; fe Tit:



[18. Liusdal.] 385

IL §: 2. — Ijafioaubeë xcîe allenaft infïuma bofftäfioer runbt omfång 
fig; utan ed) in uti fluent på muren läfe§ t§enna ffrift: Så ålffaöe 
Ö5ut> wåvl&eita at ^an otgaf Sin »gnha Son, — etc. Joh: 3:16.

.1 ad) t a ve äroftälte langft ut Unb t)cla tlieit norra mäggeua; fpioareft 
fränt ft toib Gijoret et (Drgewåtd? förr loarit fårbigt ftàenbeë, men nu 
albeïeê förfallit; Samt tioärt öftver Iprfan toib iwäftra gaftoeleit; öftuer 
IjiotIfeu är en amtar låd)tare up uuber I)iuatfioet giorb tioärt öfmr Äpr= 
fan för SDvgeuaartfet af IO ftäuuuor uptt giorbt 1733.

Epitaphia finnas ljär inga; bref äro 3lh ft: Contrefai upfatt, på 
föbra mäggette, toib upgåttgeit til iPrebifeftolen, uäutl. ...

@n gamal liten liait' af Stlfwev nämiteå t)är allenaft, cmebait 
på foten, up åt Ifaubtaget på 2 fiber tfjefja 9)iiueémärcfeu fitutaS fatt:

V * kitty* y: ttïu * m *
y ar torovr*gï9r*.

h: e: efter min gifjutitg:
H. Christina ti Hagii lit giva Kafil eftir Herr Olaf algodar Olaf.

[Inhäftadt bref:]

Slreioprbige od) .pöglärbe Sy. Magifter od) Äprfioljerbe, 
ljögtärabe gpituare

Sag gifioer mig frit)et at fficfa en bel af en gammal fait, meb 
tiäuftlig begiärait, at Sy Äprfioljerbeu behagar läna mig fin 
t)iälp at läfa ff)et, font finîtes på tt)eu fantma ffrifioit, od) jag 
icfe fan utreba. Sp erneban fåfom Ijatt nu är obntfelig, od) 
måfte giöraS up, toil jag ide, at tl)eu gamle ffriften ffal för= 
giöraS.

Sag är meb nöje
Slrotoprbige od) fpöglärbe Sy Äprfioljerbettå 

.fjörfamme tiänare
SiuSbal A. Wahlman
d: 25 Apr; 1735.

//Sienna Ialffoten loar mpdet föttber; bod öfioerfättbc jag ffriften 
font jag tilförenbe 1705, uti Liusdal, i t) a ft aftagit, itäml. fålebeé uti 
tljen ena upioettabc böjningen tit l)aubgrepet;

GlysisvaUur II. 25
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H. CliriCtina uti liagum lit giva CaCil aftir 
uti tf)eit aubm Herr Olaf Algodar Olaf

web mem jom Breftoet mit inepllci måitbe om Äalfar, — d. 5 Majt 
1735. :l

§: 5.
©raftoar finttaS od) î>ar font anitorftcibeS ntdttija; men aKeitaft tljefja 

följattbe Itaftua i!jf=fteitar tit uti (51) ore t, ltäml: 3: ft.
N? 1: mit fram för sJdtaret — — —

5 aAOCS/T/JJT JVAt VlO
Vck A/RevAZiocx 

Cf». 3%ZlVJ WZZZZfZZ/,
do/nj<i: Cm JOjx AjAl a Zc ct. Af /ZYSC 
ZeiK ZffSTOK t'M JfTJW/7JJZ 

Jf) /ACAJtZfftR £ TOK JJfM J/T RAAC 
ZTVJt-OR CAR IsJJVC T. T?'T/d Vf

-W/ZZdAÅZÄdZ CfbATfTjA 
ZtISA A. Ajr . Zorx dom. La CdjjnRofrZfiV

/T C-TjO /jCd/ffd ^
GlVA CJ/J. £T ASJC coj/}-. MOjfC/d/d 

f/ATjjyfoZ. ZfX AZsf ZkCcL WrdAOfR 
j voj m. £äocü ArzddZAZdJZj 

(uti cvrn uvLivssi7 TJTVlvZÇicLtAoc 
SAJfVJV AVJV dCvf ÇsVAl.AAX. CMdfRff./ROA. 

da/. <JfV. AztTXWl Jk.-ACJ?UJUo 
Zccl-AôAfr/Add J) J. /62.7.

ZtZt JffS/. ÇffTRjA/. ZATRfft ZClAJf 
JjCfrLsvLAAc J/ii REi/'cv/Re Zsaora

%Zmaa. ä /UuR . Edj'dfzzJûZ.

ZdAT\ 
\}fZfAATKsW.V7 tJfAATA W/7

[Till denna § 5 höra också de två gravstensbilderna å nästa sida.]

§: G-
IRlacf=QmpeleH, font ftnr upfatt uti SSognrben ftraj: toib ferlait i 

Diorbofteit, ItdIIer Zf Atdcfor :
ILften Qtôvra, Sdltg 13Ji al. Diamet: licberft 2 | al"

Ovmtbt omtring oftuatt läfeé:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. * ME FVNDEBAT HOLMIÆ
MICHEL BADER.
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\ : 2. på fl;cit föbra ftboua out N? 1. N? 3: i'å tl)eit norra ftboua:

MOSTIS

Wfl
JiM

JiM

s

rVUiER '!i£MMIS7£tf I/SiA AESRJtTUEiEtt) r

Voxme ocjt u v/faj 6 Viimerasalj91 , 
SfAXIM W/lSeLMVJAAxdmooMÎisTc^ 

IfMMA TWSAMRUMff : MVILKEM BLET Toil L
AaLluajjûcauJ. JiTUxsMeA X. Miy 
Taaom riupXEiicoi/yiaejeJMftnxunM 
XV. Sup VMMtTfJkoKVuMi TtU jU UJtJTMlJ

1 Jfyj TtJAATMMXXIX. DCA JtTJewMiE i SjttAXj 
mvmM'Msi/x. leux//fJjjy Metjiu 

' K-SKfTAe5V)TMVCMXtffeJfATAffUJM 
S-JfAJTA MaTjJojtIA Tffjl L Sffffe 
/jf JûCUU VTL VPiAJtrpA“AJ1XC/I/. 

ffCAMTLIiAlATlC ÇVÎU
TffAUUE TMEAIEU TMffffiE 

TVU VMJXfAtDElSE TffA
0mm is rijkvu. auem.j

gV ÛJ ? JrX OYe/)

STtSPA Jloss IlAMV ûCSTMIt TJ/X SKAi

S15V1SLJMBStVBEffATTAffIR WEMWEM1Sy m
AAK VUJEA

SimkM i 

Jjrs Wst

u mu su,
Llvjmsl

USfSJffs

iiÇfUM/US Svsta V
ÇsjUAJSSSSS-TStJÈÀ\ 
) S U As JfSSSSjxvaus 

L ÇlTLI £TTIJUATAA 
ISCAUUJ666. 
PrSTKVSL. WSTLAMô) 

J'TVftâsvsJ. J6/J. 
JSI/6KL.

JIMS' TT OxriSinffL MIS STfHThf

fPa (Dftva fibonc 
är S. Pär utfatter 

meb ttt)cîel t tjaitbeita.

tpà tbeu Waflra: 
ftâr (Stjrifti Iulb 

odj tlH'iuia bftoer (;ufnnibct 
t rutibunS fatta ôfioerfïfrtft] 

SALVATOR MVNDi.

|)å Sobra:
I. M- S 

LIVSDAHL
PASTOR IOEN N. Ehenius. IOEN IOEN- 

SON LENSMAN
BESTÄLTIGÄN IOEN IOENSON MÖRT.

tpå tlfeu il our a:
SACRA, PRECES, TVRBAS, 

INCENDIA, FVNERA, POMPAS, 
INDiCO CVM POPVLOS ÆRE 

SON ANTE VOCO.

3iuubt itebatt ontfriitg:

LAVDATE dominvm in cymbalis in cymbalis bene

SONANTIBVS, ANNO 1687.



388 [18. Liusdal.]

Sljeu tïïinbva, Sång 1| al. Diamet: 2 aïv. 
Siunbt entfmtg cfiwmt :

X. WILHELMVS MARCI PASTOR. ERICVS ERICI COMMI- 
NISTER. IOEN ANDERSON LENSMAN ANNO: 1633.

tpå VVaftva fibeite:

ANDERS HANSON HÖCK, ÄR DEN MIG OMGIÖT. 

Sluub itebait emfrittg.

BETÄNK EHO SOM TV ÄST, NÄR SOM MIT LIVD LŸDER 

HÄR, TV TIG STÄLLER = AT GVD TIG OMSIDER SIN NÅD 

BEVISA VIL NÄR TV ÄR I FARA MED BÄTTRING HER
REN GVD MILD BED HAN TIG BEVARAR. IVSTINA ÄR

MIT NAMPN.

NB. Slf tjemta SIitubte Elarfaus Slamit, [om är Justina, fan tuan 
icfe allenaft fauna, Jttuab t gemen mu Elacfer ffrifieit är, Tit: IV: §: 2; 
Juru ecj tje bêpteê, ed) itämbeS, t ferma tjber; utan ed) at tjemta 
feben; fem UitberP fytteS; tear Jar t Bruf, til aret 1633.

SJentia mittbre Älårfa BIef férlerab, uebertagen, ecj ferb til Sterf= 
Jeltn at emgiutaS ecj ftörre giöra®, 1736; fäenbeS fäbait SJiiiteSntärrfeit, 
ifeiu pag: ult: til tjemta Serfuen utiuifar.)

TCiLoHning om Jliusbats 'ÄlåcBa.
SJett ntittbre BIef emguteit 1736, I: Pangben I3T al. Diamet: 

21 al. leigten 8: SE: 12 Sffi 2. m. .-/ ågattbeé fäbait paffrift:

Sliinbt efieait emfring:

ÄRA WARE GVD I HÖGDENE

J)ä tjeit ena fibena:

ÅR 1630 TÅ H. WITH: MARCI SON WAR 
K. HERDE. ER. ERSON CAP: BLEF DENNA
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KLÅCKAN MED DEN STÖRE FÖRRA GÅNG 
OMGVTEN WID LIVSDALS KŸRKA AF 
AND: H: HÖK OCH KALLAD iVSTINA.
MÄN NV 1736 SEDAN HON LÄNGE WARIT 
BRÄCKT ÅTER MED § TILÖKNING PÅ FÖRSAM 
LINGENS KOSTNAD OMGVTEN I STOCKHOLM 

AF
ER: NÄSMAN.

j])å tfteit attbra ftbcita:

MAG: ABRAHAM PÄRSON WAHLMAN 
PR. OCH K. HERDE.

LARS PÄRSON WAHLMAN MEDHERDE.
OLOF MÅRTENSON i Wi OCH OLOF 
HALWARSON i ODENSÄNG 

K. WÂRDARE.

Diuubt outfvtucj nebait.

FRID PÅ IORDENE OCH MENISKOMEN EN GOD WILJE.

Äi)tfot)erbarnaå Dlanttt aro följaube t orbittitgeit, [a iinjfet möjet'= 
[tar loartt at iitljämta; mött åratalen ItttsJ ätt ofuititog ; DictntL----------
1593. Olaus Magni, P. od) P. mtberfïref Conftl: Upf: Larnfcbber t 

Diogftab Socftt ; Up: Stud. 1560.
[20 öfverkorsade rader. Vid tryckningen hafva enstaka notiser inflikats i 
följande :]

utföri. Beråttelffe] out Paft. efter Reform: tibeit.
1600: font Mag: Ericus Nicol: Geftrinius tit tfettu Paft: Barn= 

föbber t Gefle /: loar 11) er Sch: Rect::/ af ett Mffa re font f)eet 
Nils sPaberfjou @rå, BtiutIfeu tjt fout ifrå Nordirtgråd Socfit af 
9titgernian![aitb] od) Ttiitfärit; ©tautfaber för tfteit totbt frittg= 
fJtrtbba' Gfeftrintffa Familien; ti) trenne Mag: Eric Geftrinius; 
font tilförenbe toar V. D. Comnt: t Gefle; od) tljerföre Bljtte 
(Brå förft t Geftricnis oct) febatt t Geftrinius; Ifabe 8: Söner 
od) 2: botter [o: böttrar]; SBtanb ©öitctna ttântttaê Bär Mag: 
Johannes Gcflr.: font Blef Paftor t Sadurftad; fe Cap: IV:
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§: 7. Martinus Ge ft: Math: Prof: t Upfala 1621. Fetrns 
P: i Nordingråd; Ijnnlfeit ud) f)abe 2ü! ©öltet Eric ucl) Petrus; 
je mina Gen: Tab: VI: —
Sljeiine ap. Mag: Eric Geftr: mat i H:valls ©tabu gï. ft)rfu, 
c cl) ftâlte DrgaiuavEet 1626[?]; LlifuiaubeS büber lamnta år.

1629: font ap. Vilhclmus Marci Iiiorhman til Paftoratet; apf Äljrful): 
Marri N: ©un i Boldnäs; je Cap: VI: §: 9. luar tilfürenbe 
V. D. Comm; f)âr i gürjamlittgen; böbbe 1659.

1660: Alag: Olavus Helfinffius, förurbnab l)jt i jvürjamlingen en 
Paftor if rån Rectoratet i Gefle Schola, men bi'bbe 1661, ja 
at I)an intet I)jtfum; ,pan l)abe en ©un juin faIlabeS Petrus 
Helfmg, men Lief ablaber uct) fief namnet Riddercrants, namn= 
Innig mäft i Åbo jebermera aj tfjenna abel. Familien; äfiueit 
en ©un Johannes difp: i Upf: 1687.

1661. ap. Laurentius F. Vatlangius, eit SJunbajun ifrån aparmånger 
uct) SSatlång; ,pan mar tilfürenbe V. D. Comm: i Geflc; böbbe 
l)år Paftor 1663; af IjanS barn nåmtted I)är buttren Sara Vat- 
langia, Rect: Sven Larffons l)uftru i H:vall; Enftrömernas 
SSJiuber; ud) jebermera i jeitare giftet nteb Apoh Carl Litheen, 
Litheernas.

1664: ap. Fetrus Ldh, en Lonba fun ifrån SbiuiE af Norala ©ucfit, 
luar tilfürenbe V. D. Comm: i Mo ud) Rengfiö. 1652. ©eber= 
mera ÄrigSpräft för ,pelfinge Siegementet; ud) fijt l)år Atyrfu= 
l)erbe; afjuntnabe 1670.

1672: ,p. Eric K'ôni g son Halenius, SJurgarenS König Jonffons ©un 
i Hudicksvall; af tljeit iuiba Haleaniffa flächten; fe Tab: [IX; 
Cap:] XIII: §: 7. ,pan Difput: i Upfala 1665, de mente 
humana, mforaliter] cfonsiderata] luar tilfürenbe förft Con- 
Rect: ucl) jebait Rector Scholæ i Hud:vall: förurbitaboS l)jt 
til förfaml. Atyrfofierbe; men lefbe l)är intet långe, ti) år 1673 
affumitabe l)an; Ientnanbeu efter fig 3S1 © oner, ltåml. Mag: 
Petrus Halenius, Gr: Ling: Lect: mib Gefle Gymnaf: = 
Eric ucl) König böbbe för ån il)e några tiänfter fingu; fe Hall: 
fam:

1675: Lief Jonas Nilsson Edfenius Ijar Paftor; //JHt flåcfan ftår 
oråt, Ehenius:/ Larnföbber af LunbafulE i Sbjåter af aparmånger 
©ucfit; l)an luar förft Collega i H:valls Schola; jebait v. Paft: 
i Slrberåb ; tfjer nåft V. D. Comrm l)år i Stubbal, ud) fift Atyrfu= 
fjerbe; böbbe bantlöjer, 1706.
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1708, dp. Petrus Vahhnan, föbber i Valbo Socfu när ill til Gefle; 
fyoareft t>ait od) loar i ntåitg åren V. D. Comminift: efter (fin) 
©luärfabrett tQl Abraham Forthelius; font f)jt til Paftoratet 
på fbreuämbe år, od) affontnabe 1722, IentitanbeS efter ftg inåitg 
bant; Sbottrariic blefioo alla förfebba nteb fPräftniån, tiubantaganbe 
tl)eit eita font fief Capitain Joh: Grubb, ©intente iiciiititaS l) är 
i ft)tterf)et 2=, dp. Mag: Abraham, ocl) ep. Laurent: Vahlman, 
fnoilfe bägge âro lyïr Sarare i Sörfamliitgett.

1724: Mag: Abraham Valdman font til Paftoratet efter fin Saber 
tÇ>. P. Vahlman, febait Ifatt uti Upfala difput. förra gången; 
1704; de Hiftoria Veteris Geograph: od) tIfen feitare; 1707; 
de Incrementis Regni Sveo=Goth: et præcipuis Provincia- 
rum fatis; odf blefioeit Magift: 17 = = faint febermera /: Eloqv .7 
Lect: loib Geflc Gymnafium. dpatt affomitabe 1738 ont waren. 
Sut tfjeitna Vahlmanffa familien är utförligett berättat, uti 
mina uprättabe Sltt= od) ©tamgårbar, Tab: VI: Claff: L 4. 
a. b. c. d. e.

1739. Mag: Pernhard Brunrlius, Fiederh: i SBittinge ©od)tt, föbb 
1693. bIef Magift: i Upfala 1722. Colh Sch: Upf: 1723. 
Lect: Gymn: i Gefle 1738. od) font til ilfetta Paftorat en 
(äitfliuge fl)er ntebelft at I)ait tog til Ifuftrn fal. Mag: Abn 
Enka, Cath: Schröder, men nteb nipcfen buller, od) flagornai 
äfioeit in för Äoituitgeitom af allmogen font I)oitom emotftå 
lttåitbe; SReb fina förra Ifuftru Regina Elifab: Hök, gifte til= 
fantatt, 1725, fjabe Ijait barn för ätt t)on bog, 1738; itäml Erik 
Brunelius, föbb 1726; Bernhard, föbb 1729; od) Eva Maria, 
föbb 1733. SRen nteb tffeitita fettare t)nftrun Cath: Schröder, 
intet barn, bod) alla Wahlmans böttrar. Sienna Schröder 
bief I)el bliuber, 1742.

Difputationer font tienne Bernhard Erikffon Brunelius 
å -baga labe i Upfala; tl)er Studiofus 1710; fomanbeê ifrä 
Gymnaf: i Wefterås, loar 1: De Genio Arcano inter Præ- 
ftantes Viros; 1721. tl)eit 2A“ De malo Reipubl: ex felieibus 
Ingeniis, 1722; od) å famnta år Magift.

§: 8.

Sörutau tl)e SBref, font fiititaS loara iitförb, uti L SIecf: Glyfisvall: 
Cap: XVIII, N° 9: od) 10; od) uti tl)euna II: SI: Cap: XIX. §: 7. ©a 
är od) et fåbaitt Mff: fohtit i mina Iytuber:
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Lit: A. "Siände @ebel for SBar trotienare od) gougbe uti öpelftngelaitb 
"Laffe Bertilffqn, ftoab fait LeftaKa ffal, när l; a it tjt torn= 
"mer; Actum Örebro d. 19, Frebruarj 1608.

"öörft när fan Eontmer tjt loeberfännaS Tuna kräfta g årb, od) Suua 
"bpit, mob tioå gårbar, SijSbärga benämbe, til Sabitgärb mtber étaben 
"pubioidöioaK ; Dd) tt>eu älprfoferbe, foui i Staben bor, ï>ait ffal febait 
"falla tl)er ©ubötiänfteu uppe, ocb fafiua fantiua Tuna uitber fig. DJien 
"tfeu sPoafteu, font äter i Siuua ï)âr til bobt fafioer, fan ffal Lritfa tfeu 
"Annexait Ferilla1 foin l)är tit fafioer legat til Liusdals giâlb; od) 
"ffal fait bo îuib Ferilla Äprdio pä tfen präftagärb tfer är; Dd) efter 
"font at faniHia Ferille Sodu är ringa til mantal, fä ffal förbli Lasse 
"SBerftlfjon taga femtio f entait ifräit Liusadal od) lägga til tf en Sod)it 
"gerilla; bod at fan tager tf e f entait font näriuaft ligga in til gerilla 
"fprfto. p.

Carolus 
L. S.

Dut af tfeuua Laffe Bärtilffon orbfpräfet är foniniit: på tfen 
tjb Haffe lefte ; tf en IenutaS tfär fän. Slf Vaffe är Vaff Giötha 
got ‘Kuos. p. p. Slf ©ref Pär Brahe: 3 (Bref Färs tjt.

§; 9.
görtedniitg pä Diägra ,speberSDJiäit ifrä tfeuita Socfiteit.

Laurentius Laureniii, Upf. Stud: 1599; liämbe fig Liusdalia- 
nus men af SJiffopeu Ol: Stephani Bellino i Vefterås, Claravallenfis, 
äfioeit Kläppenfis, eiuebait fan loar föbber en SJonba fon i b pit .Släppa, 
,pan loar ©ref Carl Stures .pofpreft; feberutera Paftor i Adellunda 
od) fift t Tiarp; i Sioägerffap meb föreitämba SJiffop Ol: Stepli: 
Bellino. Sife loärd font af trpdet ä baga Iagb äro, finttaS uti Scheff- 
[eri] Svfecia] Lit[erata.] Dnt faitS barn äger iag ingen unberrättelfe.

Martinus Svenonis, SJouba fon i Liusdal od) Seöbo, Upf: St: 
1600; fatt§ IefioerneS upföranbe är mig intet tuera fitiiig än fatt blef 
Preft.

Martinus Esberni, Upf: Stud: 1604. — blef febait Cancellist 
i SX: Carl IX tpof, od) febait i ©r: Chrifdnæ über Secreterare.

Zacharias Olavi Bång, Stud: Upf: 1620, begaf fig feberutera t 
frigStiänft i Ä. Guft: Adolphi SiegemeiitS über; men blef böbSffuten 
af et ©tpdeffott oförmobel.

Mag: Ericus Nicolai Geftrinius, fprfoferbe fär i förfaml. fe 
§: 7. «fwitS 10: ft. SJarn uhoibgabe tfeitna Familien ganff'a loiba od) 
äit ntioibgar, fäfoni feS af mina Geneal: Tab: tfen VI. i orbniugeit.
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Petrus OJni Helfing ; Mag: Olai Helfings lSeu; font lu a v Reet: 
Sch: Gev: 1650, ud) fcrorbltab Äurfotj: fit Liusdal; men affontitabe 
1661; für ait Ijait Ijtfom ; trenne IjanS Son BIef ablaber meb itantitet 
Riddercrants; Hpen aitbre Sou eit Johannes, difp: t Upf. 1687.

Magnus Erici Campanias, Ptldcfare Son; Upf: Stud: Medicinæ 
1628, refte it tom IaitbS od) Hper t Colberg gift meb ena Med: Doct: 
botter, fontmaitbe intet Ijeni tit Sverige.

Laurent: Jonæ Vigius, SBouba Son i Vj Bl)it, Upf. Stud: 1638. 
Jlreft 1643. od) Capellan t)är i Socfnen 1645, od) f)är bog...

Marcus Wilhelmi Biörhman, Ptl)l'fof)erbe Son, Btef Amiralitets 
J)reft, 1645, fölgbe Amiral Erik Rpming när Ijait comme[n]derade 
SIottan en Chef.

Hans Bächftröm, 23oitba Soit i SBaefeBo, Upf: Stud: ... fatte 
fig iteber i Stockholm at uptägga SBöcfer ltdbbe |eberSitamuet Biblio- 
thecarius 1744.

Anders Sundvall, SBottba Soit i Ramfiö, fobb 1704. Up: St: 
1727. Jtreft .1732, förft i Söderh: p. p. Verb: D: Comm: t H:vall, 
1739. ©ift 1737; meb Elifab: Joh: S)r Berg Caph br i Ferla, dgbe 
4: ft: Sbarn, Inga Brita. Jonas. Anna Lila. Johannes, när |att 6 
nidnaber fängetiganbe affoinita[be] 1749, d.= 1: Octob.

Olaus Sundberg, SBottba Suit i SunandS; fallabe fig feberniera 
Signel, Jtreft ... Capellan i Harmånger ... bog 1745.

Petrus Bachman, SBonba Son i SDbenSäitg; Upf: ... Magift: ... 
Jtreft Idr t Sörjanit. 1742.

Olof Bachman ft)en förenäntbeS SBrober, Upf. Stud: ... Jtreft 
1744. od) Collega Sch: Hudicksv: när Ijait tog fin antecefforis Pp. 01. 
Beronii Gnfa tit f)uftru.

Olof Nordin, SBoitba Sou i SebSBo; Upf: Stud ... Jtreft ... 
[annan stil: Kyrkoherde i Hogdal.]

Jacob Bächius, Upf. Stud: 17.. Jurist od) Auscult: i Stocf= 
t) o t m.

Olof Molinder, Solbate Sou; Upf. Stud: 17.. Jtreft i Tible 
1738;

Matthias Edlund, SBonba Soit i Gbäitge, Upf. Stud: 17 .. Jtreft 
t Ogelbo 1744.
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Cap: XIX. Ferla IKyrFa

11'åft.

mmmwmttmmmmmmmt,BUM * ■ «««««»»«« m w.m.w.M mm Ulil BAAaa Bbbbbbbb b-b-b-.

Sång 53 -t cil. 
Freb 16* nl. 
,pëg 26. a F

öfter«

§: I-

Ferla ©ocfu=Äprfa är Belagen på en äfermnrE font flitter fig uti 
nurbiuäften; på föbra fiboita tefe långt ifrån SinSna FIfiuenf Ifiuareft 
FerL Feril, Ferja clr 23åt um foniareit är, at färja eller fara öfluer 
färjefititbet ftra.r nurbait ont Eprfan ; l)iuar ntaf ©ucfueit fit nantit ^afiuer; 
men intet af fava illa; iefe geller af orbqiuäbet: far i £.a; näml. i tt)et 
branta ftröntfallet font tf)är luäfter ut är, Fa=fovf; itäntber; fe L gl: 
Glyf: Cap: XVIII. a; upmurab af gråften, få luäl %>it uoåftva beten, 
font uipfet älbre är; åratalet fan jag intet luift itäniua; fe tit: l: §: 2. 
©åfoni od) tben oftva, ^iuiIfen tilbpgbeS år 172o, til långben 231 al", 
o el) Frebben font tfjett förra; bucf utan tegell)iualf, allenaft meb Fräber 
ucl) tf>er af giorba FiualfFogar; ågaitbeS namnet, efter tl)e tiberS fått när 
fp rf o rita iitiuigbeS meb mpfet äfiuentpr, fe tit: L §: G. S. Maries od> 
S. Johannis KyvFa.

§: 2.

Wapn= eller WoFn=Fufet är på föbre luäggeua in eniot mäftra 
äitbau. SaFevflugan l)ar luarit, fur äit påöfuingeit ffebbe, in iuib Hiurra 
luäggeiteS öftra äitba; men nu är tfyet itäftait mitt (mit) på fantina 
luägg, febait fprfanS ôftre bel bpgbeS; tå ud) icfe allenaft en ny Sbov på 
tljeit föbra luäggette giurbeS fram i (Sljoret; utan ud) 4 ft: fenflevôp= 
ntngav, 2F på föbra, ud) 2" på Hiurra tuäggette gent emut Ijiuar attbra, 
få at när fl)e Slubra Bägge på föbra luäggene ud) tl)et ena funt är på 
luäftra gafiuelen, i tl)eit gantla Bpggningeu läggaS til, äger un tf)enna 
FprEa 7: ft: feufteröpningar; förutan tljet funt i ©aferftiget är. SOien på 
t tien öftra gafiuelen är itu intet fenfter, faft än tt)är ud) et luar, för äit 
fprfait påBpgbeS.
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§: 3.
£ljet gamla tegeit)malfmet är målat met aile ÿrop^etentaê figurer 

jamt fleve fprfofâberS; Dieu tt;et npare år af trä I)Wittimat, äfmett foin 
mäggerne; boef tt)e gamla meb 23ibl. -piftorier; fe tit: II.

SUtaretafIan Beftob filer af 3l? ftörre belåten måtab; iblaitb ïjmilfa 
mar S- Maria meb barnet på armen; od) 3"I fmå neber mib fiortelen. 
J)å [obre fiboita od) in på gafmelen ftobo od) några aitbra briber, fåjom 
Joh: ©öparett; Chrifti crucifix; S. Giöran, etc. på tf)en Siorra S- 
Maria; Thomas meb tt)en nnberffrift: S. Thomas ora pro nobis. 

sDien i åtprfol): Sam: Collanders tjb bief t ben na StItaretafla unban= 
tagen; od) i ftållet npfatte på båba fibor om fenftret nfl)uggtta Stober 
af trä meb tl)år bfmerft rtppå ftåeitbe Singlar, od) amtar ©trab, font 
tbår od’ ätt i tl)en npa bpggitiitgeit finîtes mara upfatter. S©t>eit gamla 
StttaretafIan mar gtorb år 1469, af Jordan Bukkaro; il) ttebatt ituber 
benne fan jag för 25 år febau, ftå få ffrifmit, meb Diunf=ftpl: anno 
tmt m.c&0''3£. 3eumatum ë s. opus p. iorbanum butbaro p. rpo 
oretur, font är: Anno domini 1469 confumatum eft Sac: opus per 
Jordanum Bukkaro1 pro qvo oretur.

Chor=Sbranfet, fe Tit: IX1 blef od) på fanta år borttagit, od) i 
ftållet fatte Pyramider.

Prebibeftoten, ittålab meb tl)e manliga fittttebilber af ©mange= 
lift:* anfid)teu od) fåmtemårdeit, fe Tit: II. N. I. meb Jljen ontffriften : 
sJHeb: 25: 5: 23ewara tin foot, når tu går tit gttöa oet) font 
tit at h^ra; giorber 1656; blef oet) på föreitåntba år tagen ifrå föbra 
måggene, od) upfatter mib ttjen norra, ftrap in om ©aferftugu bereit, 
når Eprfatt utmibgabeS 1725.

iJad)tare moro för bpgbe låttgft utföre mib norra måggene, äfmett 
tmårt öfmer EprEan mib måftra gafmelen; Diett febau EprEau utmibgabeS 
til öftern, år t>ela tl)en norra borttagen, font mar bpgber 1656.

§: 4.
Epitaphia fittttaS I)år inga fler, ått ena ntålab tafla, förårab af 

Äprfoberb: -p. Johan Svinfot1 til åniittelfe efter fig, fina huftrit od) all 
barnen; bmareft böttrarua åfmeit t£;e miitfta, ftå affatta, efter gamla 
flåbebrågteit, meb tf)et få Eallaba <5ufrout>ftåt>e, långa fiba radar, faint 
bot i b^itbetta.

§: 5.

£jb= eller Sraf=Stenar futttteS itt uti Eprfon ingen; eJ>nru mål 
måitge JtprEol)erbarS Sefamen moro bår begraftte.
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.pwareft IBe garbar cd) Reniait fïuïlc få fina grafftällen, font ti)ciu 
Babe miftat, itâr forfait ntwibgabeâ; lt;er ont war disput wib Borjonr 
entebait frjrfogàrben final od) lrang war; bot! när od) l;au utwibgabed, 
bief trätan ftillab.

§: 6.

Stapeln, ftacnbcô i Subwäften Brebc wtb Äi)rfan; fe Tit: IV: §: 1. 
BalIer 2:= flacîor:

ILBen ftôvra, Sång 11 aï. Diamet: 2 al'

DInnbt otnfring ofwait ftår få ffrifwit:

EAMVS ANTE FACIEM EIVS CVM GRATIARVM ACTIONE 
CVM PSALMIS CLAMÆMVS ET AGITE, CLAMAMVS JE- 

HOVÆ CLAMAMVS RVPI SALVTIS NOSTRÆ.

fpà fibotta ät SSäftern:

PASTOR. D. ANDREA. JOHANN. VP. D.
IOHANNI ANDREÆ BESTÄLT AF 
B. M. NILS HANSSON HVSWALL.

Tambt omîrtttg nebait Iajes tîjetta :

MEO CLANGORE ET APERTO ORE DEVM CELEBRO. 
ECCLESIAM EIVS CONVOCO = VIVOS PIX HILARO. MOR- 
TVOS VERO DEFLEO. HÆC CAMPANA FVSA EST HOLM: * 
ANNO: 1654. ARTIFICIO M: GEORGII PVTENSIS.

ILBeu XHintwe, Sang 1 aln; diamet: 1 \ ail 

Dhutbt onifnng ofwan ftår tBetta :

'XtTtTiD 16XXXVI: t>. *****

Oin ttjen ttlja Älåcfan font bief guten 1735; (fe fol: p: f. 2.) font 
Bief tljcit 3:7ir,; waranbeê förjainlingeitå omtanfa at lata tljerfore tlieiiiia 
ntinfta fïacfatt fcraê til Kårböle Capel ocB tt>er brûlas.
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(Supplem: til §: G.)

1735, bief en Älåda guten tit Ferla. öörfamltitgS ticinft af fåbant 
ll)itbc; font Bief ttien 3:!À;

Sång 11 at. Diamet: neberft ii'ib 1 8A al:"
Siimbt omfriitg ofwatt år ingen fïrift, utan enbaft fruferittg.

på tl^ett etta ft&ona åro minesmåvefen:

NÄR GVD SVERGE FIORTON ÅHR 
VNDER KONING FRIDRICS WiNGA 

FREDEN GIFWIT FÄRLA FÅR 
HÖRA MIG MED NOYE KLINGA.

HÖGA HIMMEL LÄT TIN ORD 
ALDRIG TRYTA I WÅR NORD.

fPå tljeit aubro:
THENNA KLOCKA WÄGER FŸRA SKEP? OCH KIÖPTES 
ÅHR 1735 I STOCKHOLM FÖR 2200 DALER KÖPT TIL 
FÄRELA FÖRSAMLINGS TIENST VTI HELSINGLAND WA 
RANDES TÅ PAST: MAGIST: JONAS BVLLER. COMMINIST: 
JOHANN: BERG. KŸRKIOWÂRDAR OL: MÅNSSON I SWEDIA 

OCH OL: OLOFSSON I STORBŸN.
GVTEN AF GERH MEŸER.

Siunbft] omfriitg nebait åro ingen miueömårfeit ffrefwen, utan Bara 
trufering, fåfom ofwantit.

§: 7.
23ref od) Äottgl. ^örorbitittgar, augåeube 11) ett ffilttab font ffufte 

BHfioa emellan Liusdal od) Ferla= ^örfamltttgar, tnoitfe i forna tiber 
warit t)abe uitber et Paftorat, åfweit ont några 23i)ar, font Blefwo Iagbe 
tit Ferla fijrfo etc. etc. åro til en bet införba, od) warba infatta jåm= 
to ål några Wtb ttjetta tilfållet, fåfont följattbe afffrifter utwifa.

Lit: A.

"Saufe Sebet för SBår Srotianare od) gougbe uti pelfiitga= 
"taub Laffe Bertilffon, Ijwab t)att Beftålla fîal, når Ijcttt tjt 
"fontmer. Actum Örebro, d. 19 Feb: 1608:

Äörft ttår Ijatt fontmer tjt, weberfåutteé Tuna fjlråftagårb oct> Tuna 
Bott, nieb twå gårbar, SijSBårga Bennmbel tit Sabtigarb uitber Staben 
Hudviksvall; Sd) 11) ett Ät)rfoI)erbe fom t Staben Bor, t)ait ffat febatt
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pålla tper GnibStieufteit uppe, od) pafma fama Tuna »über fig. SDÎett 
ater tpeu grafte» font i Tuna pär til hobt pafmer, pan ffal brufa tt)en 
Annexan Ferilla, fom pär til t)afuev Iecpat til SiuSbaIS gälb; ©d) ffal 
pan Bo votb Sevilla fprfo på tpeu fPräftagarb tper är. ©cp öfter fom 
famine fertila SocPn är riitepa til mantal, få ffal förbi Laffe Bertilffon 
ta ej a femtio peinait ifrån Liusdal od) Iacjga til t pen SocHn gerilla t 
©ocf at pan tager tpe peinait fom närmaft ligga til gerilla fprfio; p.

Carolus 
L. S.

Lit: B.
SSj Gustaf Adolph ntcb ©nbu sJiabe, SmerigeS etc. etc. ctc. 

giöre mitterligit at wäre nuberfåtare t Serella Sorfu i ,pelftngelaitb 
boeitbe, paftoa prséfenterat off eu ©o mb ref utgifmit af off äljfelige 
SSår od) Smeriges Sromait GanPler ocp flagman t SSafteruovblaub ocp 
Sapmarfeit Slble ocp SSalborne £). Axel Oxenftierna, [friperte til Ap= 
point, tper uti bömeS gilt ocp faft tpeu vaitfafuiitg, fom eiucllait SiitS= 
bal§ ocp gerilla feorfitar, om tpe 2 bpar, Jionebv ocp Pfvboba, efter 
SSår Sal. f. gaberS Gpriftelig ocp pögloflig i pngfouielfe, bref ocp be= 
faliting gången är i fä måtto, at efter förbli 2 SJpar närmare ocp Ieg= 
ligare' ligga' til gerilla, at tpe förtpenfful pär efter ffola föfia gerilla 
fprfio, ocp giöra til faniuta SocfiteiHvft all tpeu rättigpet, font tpe fin 
fprfiöperba at giöra efter tag ocp görorbitingar plicptige äro. Od) efter 
uägre unberfta fig tioärt emot SSår fal. gabers bref, gagna raitiaf= 
ning ocp affagb bout, at förbiitba ocp afpålla fantma SJpar ifrån fpeit 
fprfiait ocp Sorftt tpe lagel. tillagbe äro; Så paftoa tpe af of; öbmiufel. 
begiärat, Confirmation på fantma bom; .énoarföre litebatt SSj formule 
at Liusdal tpeS förutan ftörre ocp bätre Sorfu är, äit tpeu cntbra, ocp 
tpeu affagba SagiuauSbonten fig gruitbar på ^bgftbemLr SBår Sal. f. 
,vi. gaberS bref 'ocp befahting; 'få'ocp tpeu ranfafiting font i få måtto 
gången är; Så befräfte ocp fulborbe toi pär meb, ocp i frafft af tpetta 
SSårt ,fongl. SJref, för[bli] SagmanS ©om i alla fina puncter, för= 
biubanbeS Kräften t SiuSbal, fom itu är, eller fontaubeS tuarber, ocp 
alla aitbra, at befatta fig meb fantma 2 SJpar, gottebv od) ^pboba, 
eller at något tilbiuba entot tpetta SSårt bref, ©cp befalle SSj wåra 
nuberfåtare, fom i fantma bpar boeitbe äro, at tpe pär efter, utan gen= 
fago, Ipba til gerilla ,fprfo, ntgiöraitbe rätt ocp rättigpet til tpeö Äptfio 
ocp ,fprfioperba. ©et pmar 'ocp en i fin ftab met fig at efterrätta. 
Actum Stockholm d. 15 April, 1613.

Guftafus Adolphus 
L. S.

§: 8.

,fprfoperbentaS nantit åro i orbitiitgeit fålebeS fuittteit, men miff 
åratal inga.
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p. Jonas CeefarA NB: Dnt tiefte |afwa want Paftorer für 
$. Severinus. wtb förfantltitgeit; t|et är mig ofunigt; sFicn 
p) Nils. ) SocCna=Praftei- ttämnaS tfe uti garni, ffrifter.

J)å året 1593 war utt Upf. Concil: t)är ingen 
Paftor1 entebait l)äl‘ war Annexa tit Liusclal ; 
font tilföreitbe Berattatt är.

1644: Iefbe t)är ätprfolferbe p. Andreas Johannis, fafont od) 1654. 
font tatet igenfimted på ftörre flåcfan; men på ljwab år Ijau 
böbbe, Hjet år owift berätta, patt ågbe eu Sou wib nantit 
Johannes, font fallabe fig Vallenius, IjwiIfen war V. D. Com- 
min: t Boldnäs od; font febatt til Paftoratet t JpU'fa ocl) pög; 
fe Cap; VI: §: 8.
pL Mårten Joh: Svjnfot ; ÄpHoferb: p. Joli: Soit t gamla 
Staben H:vall; men ont åratalen när Ijatt Ijjtfom, ocl) när liait 
böbbe, Ifar man ingen fäfer uuberrättelfe.

1666, bief p. Christopher Nilffon Ijat Paftor, font tilf öreitbe war 
V. D. Commin: i SltBeråb, ågaubeö tit l;itftru p. Äprfol). 01: 
Kaniks botter t|ärftäbe§ Elifabeta; BIef böb 1686.

1688, p. Johannes Petri Berg, eit inföbber SoctnesDiau Ij är i fsör= 
famlittgen; l)att§ faber war förft Leutnant wtb pelfiugeOiege= 
mentet, ocl) feberntera ScinSntan t)är utt Jverifa Socfn ocl) Bpn 
Stocksbo, l)wareft Hjen ene gårben i Bpu fal(a§ Särge, Ifwar 
af tilnamnet Berg är tagit; Stamfaber för Berga=SIäct)ten Ijär 
i Saubet. Syenite t)anö Soit Johannes Btef Upf. Stud: 1653. 
ocl) Ijär V. D. Comminifter, ocl) fift Paftor, åganbeé ena Bru- 
zelia Hl |uftru ocl) meb Ijenna ttågra 23arn, af IjwiIfa ©interne 
p' Petrus Berg Blef Äprfofjerbe i Mo Socfn ; fe Cap: XII. 
§: 6. ocl) Johannes V. D. Commin: l)är i Jverla ; IwiIfen ocl) 
ågbe 2,nt Sinter sPrafter, p. Joh: V. D. C. efter fahren, uäft 
p. Jon: Aling; ocl) p. Olof, V. D. Com: i Hofvedal. febait 
i Söderala 1738. ©öttrerua 3" fingo J)räfter, Ijwar af Hjen 
etta, font fict p. Sam: Collander BIef fittanbeS wib Jlräfte= 
gårbeit; trenne g[aut]I[e] pert Johan Berg affomitabe, 1707.

1709, Blef p. Märten Svensfon Strandberg l)är Pastor, Barnföbbet 
i Rogftad Socfu od) SpItab Bp ; men |an§ förälbrar flpttabe 
fiffarefolf Ht Gefle på flutet. Senne p. Mårten I: gifte fig i 
FLvall meb Jifåbmait] P. P. Bozes bl 1688 ;/ War länge V. D. 
Com[mi]nist: i Norala od) Trönö, for ält l)ait font l)jt /efråit 
1688, til 1709.7 men BIef böb på fantma året, i Julii ntånab,
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tt)er af at IjattS egett Ijuttb beet ïjoitoin i benet. pan Iemnabe 
32: ©Cuter efter fig, od) cita botter, af fina 8: ft: SBarn, af 
l)wilfa en allenaft l)àr nàmtteê, nanti, p. Olof, V. D. Min: t 
©ilSbo, fibft fprdiolfcrbe i sJCorr Seïge; 1734. fe min Famil: 
Rogftad: III: Claff:

1711, p. Samuel Collander Ijjtfomen ifrån giitlaitb, od) en lång tjb 
förorbttab fjJråft l)år i Sättet för follet på gtnne=fïogarne, font 
intet fôrftob ©mâttffa fpråfet; ttttber sProft: Joh: Henr: Scheffers 
ftprelfe t Gehe, ,pan warbt Jtprfol): p. Job: Bergs JJtag, 
taganbeê p. Lars Drakes Onfa til fiuftru; lefbe l) år Äprfoljerbe 
til året 1726, tå Ijatt affomttabe.

1728; font Mag: Jonas Laur: lhdler til %tta Paftorat, ttcir Ijan 
tog föreitämbe ,p. S. Collanders enbafta botter til l)uftrn, fucce- 
derandes ©wärfabrett. pan år en JJorgareSon ifrån Fkvall ; 
Difput: i Upfala I[ gåttgett de Pama 1724; IF gången 1725, 
de Plebrais: Nov: Teft: bIef od) tå Magift: 1727: Jprdft ocp 
ConR. Sch: i Gcfle, od) J>d föreb. år 1728, Paftor.

§: 9.
Sblanb gautnl bref font jag fått fe od) geitomläfa, woro od) ttågra 

I)är i Ferla Socftt, I)toilfa font tl)e woro mi)fet fliten od) refwett få 
fontnta tt)e Ijar at ittföraS, Ijålft tl)e något märfwärbigt wtb Ptanbena 
gifwa, efterfoniattbont til någon nnberrättelfe, ont forna tjberS ,SLprfo= 
wäfettbe:

N: 1: är på paper ffrifwit, år 1403, meb et aflåitgt ftort Sigil 
i grönt war befråftabt; orbett font läfelig woro, åro fålebeS:

"Sa! 3ogl)a Söitfjoit pftt> od) förftonbljare i Ottpbergg Glöfter, od) 
"= = = = l)eIfont iblter wörbelifa = = = gnbelig Dlaff ntebl) tpetta = = = ferligpa 
"meb Ottbi oc = bröber.

"åtnngiöront wi ebper ntebl) tljefja war farligtjep bref att) wi gifwont 
"ebl)er anbeligljiffj broberffap meb of) od) all attbrom f)elgt)e or bl) ett få 
"ntl)i = = = lottaganbt)e i alla tlje gobl)a font gjörif) od) giöraé ffal i wortl) 
"fOrenbf Glofter Ghtbsbårgl), od) all attbrom pelgpa orbfwr, font år t 
" JJCefwm, ettljejongf), aftonfongt), J)rcelatibl)i oc i allom attbrom gobpom 
"Ottbg l)elgebl)ont font giörjj Onbi til Soff : = = od) allom f)elgaitont nat 
"od) bagf) til botnett tl>er ntebl) i aiontf?] attbl. gobl)ont == font år i faftljo, 
"magl)o od) gublwlifont bottom ebfter til gnfcelifit == = = = oc tåfj war till 
"ewigl) tibl). till t)tl)ermer wifjo tröffer jaf wortl) ittftgle på tl)etta wortl) 
"öptte breff font gifwit år Anno Dni MCDiij

L. S.
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§tt)ftreft tfjetta Slofter f)ar loarit belägit, anten l)âr i Üanbet, eller 
aunorftâbeê; tfjer ont Ijar jag tttgen Iuijj Iunffap lunnat ärfjålla; §at 
bocf något par ont infört uti näftföljanbe §: [12] til Korböle Capel.

N. 2; är et trtfft bref ftä paper, i ntång jtpcfen rif[tu]it; af Färilla 
d.» 9 Julii, 1481; orben äro fålebeé:

wUniverfts pfentes literas inspecturis Raymundus Peyradi facre 
"théologie p[ro]renor [o: professor] Archidiaconus Alnifien. in eccla 
wXancton: Sedis Aplice Protonotarius et fanctiffimi Dm nri Papæ 
Referendarius Domefticus. Ad Almaniä, univerfaq[ve] et fingula 
Civitates Terras et Loca Germanie. Sacro Roman impio Princi- 

wpibusq[ve] electorib: fubjecta. Nec non, Dacie, Svecie, Norvegie, 
Livonie, Prufiie et Ruffie Regna et Infulas, et alia dominia, pro- 

"vincias, Civitates, Terras, et Loca illis adjacëtia Orator. Etiam 
cü präte [o: potestate] Legati de latere. Nücius et Comiffarius 

wAplicus. Salutem.
"Notum facimus q[vod] Sanctiffimus Dng nofter Innocëtius Papa 

Octavus et modernus conceffit oibg et fingulis utriusq[ve] fexus xpi 
"fidelib9 pro Tuitione orthodoxe fidei contra Turchos /: eiusdë 
fidei inimicos :/ juxta ordinationë nram, manus adiutrices porrigen: 
ultra Jubileü et alias Indulgentias gras et facilitates, qvas xpi fidè
les ipi obtinere pnt, vifitando ecclas per nos, aut Comiffarios nros 

"deputandas, ac fi vifitaffent Bafilicas urbis tpe Jubilei ; prout in 
iris Aplicis defup cöfectis plenius continetfur] ut poffmt eligere 

^ confefforë ydoneö Secularë vel Regulare, qvi femel in vita ab o\bg 
"et fingulis fuis peccatis, exceffibg criminibç et delictis /: etiä Sedi 
^ Aplice generaliter vel fpecial: refervatis :/ abfoiutionë plenifiimä 
impendet. Ab aliis vero eidê Sedi non refervatis /; vita eis co- 

^mite ;/ totiens qvotiens abfolvere, Et in mortis articulo; ac etiä 
^ totiens qvotiens de eorö morte dubitatur; etiä fi tüc eos decedere 
^nö contîgat; pleniffimam oim pector[um] fuorü Remiffione eis im- 
^ partiri valeat. Indulfit etiä Sanctiffimus Dnç nr motu fuo p[rop]rio, 
oes et fingulos xpi fideles hmoi benefactores ac eorü parëtes et 

"bnfactores, defüctos, qvi cü caritate decefferüt in oibg p[re]cibg fuffra- 
giis, Miifis, Eleemofinis Jejuniis, Orationibus, Difciplinis, et ceteris 
oibg fpualibg bonis, qve fiüt et fieri poterüt in tota univerfali 
facrofancta xpi ecclä militante, et oibg membris ejusdë, imppetuü 
participes fieri. Et ne fup pmiffis a qvoq[vam] verti poffit in du- 
biü, voluit ipfe Sanctiffimus Dnç nr [qvod] pntibç nris iris tâta obti- 
neat[ur] fides, qvanta adhiberet[ur] [fi] fub Bulla fua plübea expedite 
forent. Nec non easdë fub qvibuscunq[ve] generalibg vel fpecialibg 
de fimilibus gratiis et facultatibg forfan emanandis Revocacionibg 
et fufpenlionibg nullatenus comprehendi debere. Et qvia devoti in 

"xpo Olavg, Laurencius et uxores eorumdem Katina et Giödelögh

loco taxe pecuniarie juxta Summi Pontificis ordinationë et nram
Glysisvallur II. 26
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"declarations Aücte Aplica nobis in hac p[ar]te comiffa, pees ad Dnum 
"pro tuitione fidei, et Sumi Pontificis et facrofancte Roman : Jiccle 
"profperitate ac pace univerfali inter prîcipes et comitates xpiani- 
"tatis effuderït; Idcirco ut Indulgëtia hmoi pro pdicta Tuitione fidei 
"conceffa, qvoad in fuperiorib9 contenta, uti et gaudere valeat, 
"merito confiât effe conceffum. Data Farilla fub figillo nro ad hoc
"ordinato; Die IX Menfis Julii. Anno Dni Millefimo CCCCLXXXI.

"Forma Absolutionis in vita totiens qvotiens:
"Mifereat[ur] tui etc. Dhtj nofier thus Xps p meritü lue paffionis 
"te abfolvat. Aucte cujus et Aplica mihi in hac pte comiffa et tibi 
"conceffa, ego te abfolvo ab oit>9 peccatis tuis. In noie Patris >ï< 
"et filii et fpiritus fancti. Amen.

"Forma absolutionis pleniffime Remiffionis femel in vita
"et etiam in vero mortis articulo vel verifimili.

"Mifereat[ur] tui etc. DH9 nr Ihus Xps p meritü fue paffionis te ab- 
"folvat; Et ego Aucte ipfius et Aplica mihi in hac pte comiffa et 
"tibi conceffa, te abfolvo, primo ab omi fena excomunicationis 
"majoris vel minoris, fi qvâ incurrifti. Deinde ab oib9 peccatis tuis 
"contritis, confeffis et oblitis; conferendo tibi pleniffimam omniü 
"pëctorü tuorü remiffionê; remitendo tibi penas purgatorii, in 
"qvantum claves fancte nre eccle extendüt. In noie Patris >i< filii 
"et fpirit: fancti. Amen.

N. B. Uti tfjettn trtjcfta breftnet, finttaê tlje orben ïuara meb Ijan= 
betta ffrtfroert ocf) infatt, foin jag ïjâr Ijar unberjtrufit; nanti, tde allenaft 
©ocfnmamnet Färilla; bagen d. IX ocf) ntânaben Julii; ntan odj 
tï)era§ font 2tflat§ breftnet åt jig inlöft; nanti. Olavus, Laurencius et 
uxores eorumdem Katina et Giödelögh. Offnen in margine tnib tïjefjtt 
namn jtnr jfriftoit jâlebeê: Olavç, Bigitta et Maagetta et Giödelögh. 
Hüten fjutu nteb t^efja Ijnjtrur Ijabe Inarit bejtajjat, enteban 4: jt: nchnnaâ 
til allenajt 2 ntän; tfjet är ide jå lätt at finna. S)oct äro namnen än 
bruïelig, ttj Giödelögh är font nu näntneé Giölig, Giölin, Gölu, 
Gorla etc.
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N. 3: är et litet ff rtf tütt Sfflots Bref på pergament, Anno Dni 
MDLXiij ; SJiett font ttjlifa ntättga finnaS f)är öd) tf)är, bets i ftjrfor; 
fe Cap. VII: §: 5. belS omtoftäbeS; få ftjneS onöbigt toara tIfem f)är at 
afffriftoa.

3frå tfarla filjrfo toäfter ut--, 3 rttjler, finneS ide allenaft rudera 
eller qtoarleftoor til ena gamut ftjrfo toib SttgerFtMen i IRorbåle; utan 
fänttoäl än i bag IfålleS tfjär på tljenna fläta orten, et Capel toib macf)t, 
belägit på föbra fibona toib ftora £iufne elftoen, oct) upbtjgt på året 
1599; åganbeS fåbant utfeenbe font Ijär franttoifaS:

Korböle Capei: Sängt 13: alr 
6rebt. 8 f. — 
ljögt 15: - 

tfjen IitjIe npfjöjning 
toib toäftra gaf] to] ein 
ftöq — 18 4 alr

UIfetta Capel Ijar efter algetnena fät[t]et
?Utarct toib öftra gaftoetn, Ijtoareft fring ont tljär toarattbe fenfter, 

å båba fibor, ftå upfatt en Ijoper fntå träbeläten, iblanb Fjlvilfa är oct) 
Maria, fe Tit. II: » : äftoen S. Olof; tljetta Capels befpnerlige Patron; 
ocf) flere, nterenbelS alla nteb fina Ifaftoanbe mineSntärcfett.

©t litet Conthoir norr ont Slltaret uti SfjoretS fjörn, är afbetat i 
ftälte för Saferftiget at örufaS; ,fjtoareft Capelets egobelar förtoaraS.

(El)OvjFranFet är giorbt odj än beljållit, efter algetnena fät[t]et af 
ftoarftoabe träpinnar, Fjtoar öftoer Chrifti crucifix båbe in= oct) utom 
ftå upfatt.

PrebiFeftoIen, fläter odj gentett, är fatter toib föbra toäggene.
ißä toäggerne odj up uti tafet, äro SibIiffa ,fjiftorier ntålaba, i ftiner= 

Ijet ont Sfjrifti pino.
Öftoer tvapn=l>uf=b6rcn ftår ffriftoit: Anno Domini 1599.
Ilp uti tljen ftjrfanta upljöjningen, bänger eu IRlacFa diamet: 

neberft toib bräbben 4J qvart: Sång 3 J- qvart: på FjtoiIfen inga mineS 
ntärfen ftå ffreftoen; ttj lärer Ijon toara nog gantul.
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Od) emeban nu 1735 en npa Hlåda bief guten tiï Ferla $ôr= 
fantlingë tidnft, font bief tfjer tpen 3:bT; ®å är förflag, at tpen tninfta 
HIddan tfjer toib Hprfon, ftal fôraë I)ft til Kårböle. fe §: 6. IDien font 
tl)en pölt§ för bt)r bief en nt) guten, 1737 à 1: Sfepffi od) en Dtp 
Stapel upfatter i föbtndft emot fprfon.

§ 11.

Sdfetta Korböle od) tpe§ Capel, I)ar toarit i forna tiber ntpdet 
nanmfunigt; tp ide allenaft §äföungarne, Sämtläningar, od) flere Dtorb= 
läningar, utan od) IBaggarne od) 9torige§ boarne pafloa fd mäl toib 
tpera§ fram= od) dter=refor; emeban ftora almantoägen för allom tI)ef)ont 
ftrpfer pär fram; fdfom od) I)eman ifrån I)ftfdnbt oc£) förärat peningar, 
gdftoor od) ffänfer; offer fallabe; til ptoab änba, tpet fan ingont ofunigt 
toara, font litet läfit tl)e gantlaé fjanblingar, od) Ipoab folfet ment minna 
meb fdbant; ptoilfen febmana när nog in på mära tjber par toarit gängfe, 
fan I)änba af fomligom än i lönbom brufelig är. ,ffmilfet alt fpne§ be= 
fräfta ide allenaft tpet tlje många hiftorici berätta om förenämbe S. 
Olof, Haralds Son, Hungen i Dîorige, fom bief Honung Amunds HdI)I= 
bränaé IDiåg pär uti Smerige, od) en mäd)ta ftor Patron pålfen, för ocp 
uti rätt många Hprfor få mäl I)är, fom anorftäbeé; I)mareft pan mäfta= 
beïê ftår utmärdter anten meb fine pjo, Skum, i panbena; eller tram= 
panbeé på et illa grinanbe troll; om IpoiIfet bärgtroll åtffillige fägner 
finna§ månbe; af Ipoilfa tpen fangoblifafte fpneé mara fom uttpber tpetta 
om tpen afgubabprfan ocf) pebenbo men fom tpenne Olof Haraldffon 
I)är i Dtorben utrota föfte; IDten ffjen itnberbarafte fom är om tpen 
ftora fprfané bpgnab i Trondheim, ptoilfen S3ärgtroIIet Scalle efter et 
mift accord meb tpenne S. Olof uprättabe; ptoilfen fägn för ttjeé toib= 
löftigpet ffud t)är intet införe§. S. Olof föbb, 995. böb 1029.

Utan od) fan tpenne orten Korböle; fom fträder fig toiba omfring, 
få mäl Ipoareft ftore Syn TKorbéle, meb tpe§ Capel, äro belägna; fe 
I: £ÇI: Glyf: Cap: XVIII. a. N? 12. fdfont od) Korböle »jc&cn, ett toib 
tract öfter ut, ploareft Korböle Hrogen är belägen; äftoen mäfter ut, 
ptoareft tfjen namnfunoge ftore Korbôle--&ïc.nts,en ätt i bag fpnlig af 
tfjeé grofloar, mallar od) befäftitingé märd, är anlagber; nogfamt mitna 
Oltt tpet måre Antiqvarier ffrifma om Gor=Konen el. Karkönen, tpe 
mobiga Sfölbemör, SIagå=qtoittor, ftora IDtäifor, IDtaifor, el. §amaifor; 
af ©räfer od) latin: Hamazones nämba, äfmen Gorgones; ptoilfa paftoa 
bobt pär i Dtorben, ocp föfte meb fin mapn utmibga fit namnfumga
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regemänte; etc. SJcen när tlje omfiber rt)dte ut åt [ober, oct) moro 
!traîna tit Palænarum promontorium, diet Ballenæs, tljet är Boldnäs; 
fe I: gl: Glyf: Cap. V: b. mötte tfjem Thor el. Jofur meb fin !Iubbo= 
f)är; enteban Ijan lnifte tljet, at på tfjefja Hamaifors, Maifors; diet font 
nu algement nämnes Mäifa, Magga, IjmiIfet är fannua font Karl= Kar= 
Kor= Gorkön, el. ©lagsqminna; förtrollabe biler, fpiut, kilar od) majm, 
faint tröjor od) ffölber, intet ftnärb bita !unbe, tq befalte Ijau fin Ijäär 
at brufa !tubbor, meb I) milfa Ijan öftoertoinna månbe tljefja Gorgones; 
toaranbeê än i bag l)är gängfe £)oé gemena Ijojien, at tlje mena fig 
enbaft meb trägetnär, fornfnefar, fjanbfqdar, Ilubbor o cl) ftörar !unna 
böba od) emotftå gaftar od) fqöfen, onb od) Ijäjab milbinr, od) tt)Ii!t 
troll; men intet meb järn.

§: 12.

9If föregåenbe §: 9. N: 1. !an aftagaé Ijurii en f^örftånbare goglja 
gönfjon tnib namn uti ©ubébärgå Capel I)abe genom et bref, af år 
1403, antagit en font fjet Olaff, uti tfjet anbeliga 93roberf!apet, i be= 
mälte ©!öfter; etc. §marföre ftineå intet ofjtt mara tfjet förenämba 
©ubëbârgê ©!öfter Ijar legat I)är i Äorböle, mib ®igerljögen; Ijmareft än 
rudera finnaë til en tt)ïi!a btjgning; mt)!et fnarare än mib bt)n ©ubëbo 
i fpanabo ©odn; fe Cap: V: b. §: 8.

§: 12 [o: 13].
görtedning på några £eberé9J?än ifrå tljenna ©odju.
Ericus Erici Bång, Upf: Stud: 1611. JJreft od) Capellan i Norbo, 

od) Biuråker 1620; ©tamfaber för Bångiorum familia, fom är införb 
Cap: XV. a. §. 9.

Simon Pauli Luth, föbb i Yg 15 .. Upf: Stud: 1619. firigö= 
JJreft, od) febermera Paftor i Hofvedal 1682 fjmarjeft] Ijan od) bog 1703.

Johannes Vallenius, St)r!of): §. And: Vallenii ©on fjär i gör= 
fand, bief Upf. Stud: 1640 — sJJreft= od) Capellan i Boldnäs; feban 
Paftor i Forffa od) Hög 1666. od) böb 1668. fe §: 8, Cap: VI. a. 
Ont f)anä ©läd)t=regifter fe min Geneal: Tab: XIX.

Johannes Petri Berg, Sïtjrfofjerbe f)är i görfamlingen; fe §: 8. ut= 
mibgabe genom fina ©öner od) Söttrar Berga fam: nog miba, fom i 
förber: §: är at igenfinna.

Simon Luth, Stud: Upf: 1661. sJJreft= ïrigê» JJreft= fången til Norige1 
mib Ijendomften Pallor i Hofvedal ; fe utföri. Ijär OUt Cap: XX. §: 7. 
£jan3 ©on
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Olof Luth eller Luthen bief Upf. Stud: 1705, SfSreft 1716 od) 
Capell: i SSanerpb od) Lidingsö, Ijtoareft Ijan bog 1720.

Johannes Berg, förenätnbe gl. §. Job: Bergs tjngre Sort, blef 
SfJreft fjenta pos> gabern, od) feban V. D. Comm: pär t förfamltngen 
til fin böb ... ^blanb pané SBarn införeé pär ©interne

a, Johannes Berg, SfJreft od) V. D. Commin: efter fabern, od) 
febermera Paftor i Dftoanåler 1743;

b. Olaus Berg, SfJreft od) Capellan i Hofvedal ; febön V. D: Comm: 
i Söderala 1743.

C Elifaheta Berg, gift meb Ô. And: Suiidvall, V. D. Cö: uti 
Çubidëtoall.

b Johanna-Brita Berg, gift 1744 nteb ïullnâren Olof Burman i 
Hudicksvall

Martinus Rog/tadius, Sllådare ©on, SfJreft 1737, poë faberbr: 
Sflrfop: i Norbo ; febermera 1745, Capellan fjär i ©odn.

Jöns f. Joannes Svenonis Ferlander, SBonba @on, Hud: Stud: 
1728, Gymnaf: 1738. Upf: Stud: 17 . . Magift: 17 . . SjSreft i Gefle 17 ..

Cap: XX. a. Hofvedals el. Högdals 
SKyrFit.

wmv/m>aaa

Släng 27: al*
breb 12 J. at
ljög 181. at

Högdals, eller rättare HofveHals Iprla; fe I: $1: Glyf: Cap: 
XIX. a. är belägen flå et jämt SHäå, od) ålerntarl, ontgifmen meb matn 
od) fiöar pä föbra, tnäftra od) SUorra fiborne; uti SHorbtnäftern til Ferla 
Sprlo, äftnen Liusdals, unber pftnllen få toät P'erla; fe Cap: XIX: 
§: 7. font tfjenna Hofvedals ïprla en Annexa par legat, tit år 1560; 
SDlen nu febermera är StHoberIprIa od) et Paftorat allena, åganbeé An-
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nexan Hafrö; Ijtoar om febermera fïal berättaå; är upbpgb af graften; 
men på t)toab tjb eller år, tlfet är otoift; bod finneå af et Mff. at 
Liusdal 9Kän Ijaftoa funderat Hofvedals Sprfo; nätttl. ttfen toäftre 
beten font är af 0tccn; äKen ttfen öftre af trå; tilbpgbeå år 1693. 
Ont ttfenna ftettfprfa; Iftoilfcnå öftre gaftoel, til en ftor bel än är qtoar= 
låten; Ifar fått tfjet namnet, när Ifon efter altttäna fät[t]et intoigbeå; fe 
tit: I. §: 6. at [jon är IaIIab toorben S. Olofs FyrFa, el- S: Lars FyrFa 
el. bäggeå natttn; tlfer ont Ifar jag ingen toiff unberrättelfe. Xlfen öftre 
belen af Zxä, är 1735 förbättrab odf af ©ten upbpgb, meb flera för= 
tttoner prpbber 1736; 12 all längre.

§• 2.
Ulapnbufct är toib föbra mäggene, ttärtnare tlfet toäftra än tlfet 

föbra fförnet af ftenmnren. Cftoerft på bören af trä ftår få riftat: exarat: 
die 8 Junii, Anno Æræ Chriflianæ 1667.

Non omnes fancti qvi calcant limina templi.
0aFcrfttgct toar förr, efter gatttla fät[t]et, på öftra gaftoeln; men 

när IprIan påöfabeå, 1693, btef tlfet borttagit, odf intet annat upbpgt, 
utan et Conthoir uti norra Iförnet in uti Sfjoret brufaå til ©afer= 
ftugu. /: Supplem: §: 2. 0aFerftiget ntftt tilbpgt af ©teen, år 1736; 
toib norra toäggene fram til Sfforet. :/ ^enfterdpntngar äro 2 ft: på 
tlfen föbra fibone, odf 1 ft. på tlfen öftra fatnt toäftra toäggorne; ut» 
Ifuggit 1739.

§: 3.
"Jlltaretaflan beftår af fntå träbeläten målab; iblanb IfloilIa ftår 

Chrifti crucifix, odf 8 ft. anbra. S)3å ©öbra fibone et ftort Chrifti cruci
fix; på SKorra SKibbaren S. Jöran, om IftoiIIen fan läfaé Cap: XVI. 
a §. 3. XVIII. a. §. 3. Cap. VI. b. §. 3. /: Supplem: §: 3. Elitäre= 
taflan tlfen gamla borttagen odf en ntfa infatt 1739 af trä=93eläten 
förgtflta, attgåenbe SIfrifti föbelfe, Storfjfäftelfe odf itpftånb:= Ijintelêf: :/ 
(Tl)OrfFranFet, font anorftäbeå. I: Supplem: §: 3. dl>or=0FranFct tlfet 
förra borttagit 1740, odf et ntftt infatt meb Piramider, alt förgplt. :/ 
PanebtaFet in uti trälprlan målat meb rofor, år 1695; äftoen meb 
annan målning. preöiFcftolcn font ftår loib föbra toäggene, på Ifloilfet 
ttfetta läfeå: herrans orb år Ihie på mina irågar, etc. /: Supplem: 
§: 3. prebiFoftolen, mpdet förbättrab nteb et odf annat 1739. :/ 4Låd)= 
tare äro fatte båbe ttoärt öftoer toäfter ut fåfont odf et ftpde frant åt 
toib norra toäggen; /: borttagen til ftörfta belen på norra toäggene. :/
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§: 4.
(Sf)UruiudI 6'ï l)r f of) er b n r n e äro begrafne f)är inne i fprfan få finnaê 

bocf ptoarfen ©raf» el- SjPftenar, än fiber utpuggne nteb några SDïineë« 
ntârcfcn; !gcfe peiïer några Epitaphier; SIten ont tpen natnnfitnige ©fora 
Gunbiörns graf ffal berattaê §: 6.

§: 5.
©tapeln, font ftår ftraç iudfter ont ftjrfan, pâiler 2"c ftgcfen Sflâcfor: 
Cf>en ftôrra, font förr par toarit, àgbe fdngb: 1, alr. Diam: 1} al.

Sfunbt ontfring oftoan:

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX, HOMINI- 

BVS BONÆ VOLVNTATIS

ißä öftra fibone:
HODALS SOCKN 

AF NILS HANSSON FORDOM 
BORGM: I HVDICKSVALDH BESTÄLT.

Sfunbt otnfring neban:

ALT THET SOM GIFVER KLANG OCH LIVD ÆHR SKAPT 

AT PRISA HERRAN GVDH. - M. IVRGEN PVTENSEN ME 

FECIT. ANNO: 1643.

Spenna SÎIâcfa finneê toara ontguten på året 1712.
ïpen ftôrra FlåcFan, font nu år, åger Sängb: ... Diamet: ...

Sfunbt otnfring ofioan:

HELIG HELIG HELIG ÄR HERREN GVD ZEBAOTH.
ESAŸ: VI.

ißä Öftra fibone:
GVDI TIL ÄHRA, HOGDAHLS FOR- 
SAMBLING TIL NYTTA ÄHR DENNA 
KLOCKA GIVTEN i STOCKHOLM 

HOOS KONGL: STYCKGIVTARE 
ENCKAN CATHARINA MEJER 

ANNO 1712.

ißä tpen loäftra: 
Äotumgené 93röftbilb nteb 

tpen öfioerffr:
CAROLVS REX SVECIÆ.
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Sîunbt otnïring neban:

409

HVRV LVSTIGA ÄRO TINA BONINGAR HERRE ZEBAOTH 
MIN SIÄL LÄNGTAR EFTIfR • HERRANS GÅRDAR.

PS: 48. v. Z.

Cben HTinbrc, Sang 8A al. Diam: 1: a(.

Sîunbt omlring ofman:

SOLI DEO GLORIA. ANNO: 1684.

$ßä mäftra fibone:

TIL GVDZ NAMPNS ÆHRA OCH HODALS 
KYRKA TIL PRYDNADH GVTIN VNDER 
KONVNG CARLS DEN XI. REGEMENTE.

SfJnnbt omMng neban:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FVNDEBAT HOLMIÆ
MICHEL BADER.

§: 6.

TiI 3Bäft=@t)b»mäfter ifrån Hofvedals fprfa, 1 \ ntjl, uti bärget 
SBälåfeu et ©niöbärget fallabt, ftraj norr ont en fäbotoäg font tfjer 
frantlöper, är tf)en märftoärbiga ©tor=Gunbiorns grafireit, font är in 
etitot 30 al1' biup; Tpe(n) föbra ocf) mäftra mäggarne, nteb fperaS pörn, 
äro mpfet jämna ocf] fläta, ocf) ftå ärt bepälbna; mijanbeS fig på tpen 
föbra, ena bör in i bärget; Sßä botn äro nu mujna ide allenaft !ort 
träen, utan odj länga, ftora granar, Ijhtilfa ide Ijafma Ijunnit mäja öftoer 
fpenna grafmenS bräbber. Sfär jag tper mar, är 1704, berättabe tttig 
SenSntan Sßäl ^ngebrecf)tfîon, IjmiIfen tljer mib fina fäbobar ägbe, at en 
gantitl fägn pabe marit, font ffulle Ipenna Gunbiör marit en frätte, 
föbb af et Söärgtroll, fabertt; inen inobren marit ena Ijnftru i gatttelgärb 
öfter ont ©iön; el. bpn nu Öftanfiö fallab; pmilfen par bobt pä tpetta 
ntmet, od) tpenna grafmen ät fig uprättat; pmarföre pon än i bag ©tor 
Gunbiörns graf fallas, enteban tpenne jätten mpfit biger mar.
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§: 7.

Stjrïoljerbemaê Sfamn t tfjenna Hofvedals förfamling, feban Pasto
ratet ftilbeë ifrån Siuêbaï, äro ttjejja:
1562. §. Andreas Jonce-; utloifar Sonung Eriks bref anfört §: 8. lit: B

böbbe 1569.
1571. £>. Olavus Olavi; I)toiIfen betont fulmad)teu af Sung Johan, 

d.= 7. Mart: äfloen donation, til bjiälp od) unberf)ålb, IjaIfparten 
af tionbe«@panmåIen i .fjogbafê tt)rtot)ärbärge; böbbe 1591.

1593. §. Petrus, unberffref Concil: Upfal: — efter f)onom tom I)an» Son
1595. £j. Jonas Petri, Ccefar et Keyfer -— Ijtoilten böbbe . . .

Utile *5. Petrus, loarit förr V. D. Comminifter i 93ärg ©odn 
af !Jämtelanb — böb .. . 
garni. £). Petrus; . . .
§r Ericus Andrew; Ijloilten böbbe ttjer af, at t)an oförntobel. 
ränbe foten i en Siuëfaj. 1637

1639. £. Ericus Erici Geftrinius, utaf tl)en Ioibtutfpribba Geftrini\ia 
familien, tom til Enånger 1656.

1656. £. Ericus Balck, §. E. Vjkmans ©ioörfaber. affomnabe 1667.
1669. $. Andreas Ol. Helfing, barnföbber i SIrberåb, tilför: V. D. 

Com: i Harg. blef böb 1680
1682. §. Simon Pauli Luth, föbber i Ferla ©odn od) Yg et Kjlbo; 

tilförenbe Sriggpröft; böbbe 1703.
1705. £>. Eric Hiort, barnföbber i §ög ©od)n od) ftiorftab bti, loar förr 

V. D. Comm: i Ferla bief böb 1711.
1713. §. Johannes Laur: Valdenius, Paftoris @on i Gnarp. tilförenbe 

Collega III: Claff: i H:valls Trivial Schola, böbbe 1729.
1731. £j. Johan Hiort, förenömbe S- E. Hiorts ©on, tilförenbe ifrån 

1721: V. D. Comm: uti §ärlåfa ©odn.

Supplementa od) UTtitcemarfcn 
af ttågre tbc förettambe UTyrFoberbar ttti Hofvedal:

1639. §. Ericus Erici Geftrinius, toar St)rtof)erbenë SS. Erik Nilffons 
Geftrinii ©on i Liusdal, tl)en 5tc i orbningen af I)an§ 9: ft: 83arn; 
fe mina uprättabe ©tautgårbar, Tab: VI: om Geft: Earn: V: Claff: 
öganbeå meb fina I)uftru Anna Anders ®otter 2: ft: ©öner, 
Johannes od) Daniel; £mn begaf fig ifrån tljetta Hovedals 
Paftorat til Enånger od) Niutånger, 1656, I)loareft I)an affont= 
nabe; fe II: $1: Glyf: III: Cap: 6: §: *
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1656: ö. Ericus Balck, tjabe Irai fler Sam; men Ijär infôreë allenaft 
bottrena Brigita Erichs botter Balck, emeban Ijott Wef Erik 
Vjkmans ïjuftru meban Ijan Ijär t Hofvedal V. D. Commi- 
nifter toar, !omanbeë feberntera tit Rogftad Sacellanie, odj fift 
tit Baftoratet t Gnarp; fe II: gl: Glyfisv: XII: Cap: §: 6. 
Ijaftoanbeë meb Ijonont, för än Ijon bog t barnfäng, 1689 t Väl- 
ftad bt) af Sogftab ©odn, 18: ft: Sarn, IjtoilIa tnt) de t utfpribbe 
tljen Familien; fe mina ©tamgårb: Tab: V: Claff: VI. ont Frifka 
©lâctjtet.

1682. §. Simon Luth, föbb i Ferla ©odn, odj btjn 9)g eller Ä'jlbo; af 
93onba förälbrar; t)an bief Upf. Stud: 1661 ißräft odj V. D. 
Minifter ïjoê ^roften t Boldnäs §. Sven Vatz ; febermera frtgê= 
Sräft t ^änttelanb !ontanbeê i fàngenftap til Norige 1677; htnbe 
fjänba at Ijan tå bief förlamab til fit ena Seen, ttj Ijan ntdfte 
brnfa $räben när Ijan font Ejent odj bief Paftor Ijär i förfant= 
lingen på förenämba året 1682; §an Iiabe toäl några Sarn 
nteb fina Ijuftrur Clara Hudvikia od) Cath: Iflebia; men Ijär 
näntne§ allenaft Sonen §. Olof, font nämbe fig Luthen, Wif= 
ttmnbeë V: D. Comminift: i 2)anbert)b ffjörfamling. îljenne 
fp. Simon bog 1703.

1705: fp. Erik Erichffon Hiort, en bonba ©on ifrån fpög SocEn odj 
btjn fpiorftab; Ijtoar af namnet är tagit; Ijan bief förft Ijiälpe= 
tßräft i Vekholm; febermera V. D. Comminifter uti Ferla, odj 
Stjrfotjerb: tljer ftäbeé fp. Johan Bergs 9Jcåg nteb Magdalena 
Berg; på fantnta SrWlopébag när tfje anbra 2 böttrarna äftoen 
toäl ingingo ädjtenffap nteb 2:,f anbra Sräftmän, nätttl. fp. L: 
Drake, od) fp. I. Aling; !ontanbei fift tit tljetta Hofvedals 
Paftorat, på förefftifna året 1705, Ijtoareft Ijan afëomnabe 1711, 
lemnanbeê efter fig en ©on, fp. Johan Hiort, font Ijäbanåt !ont» 
mer odj at inforaê /.- tljen anbre ©on Erich ©!epp[are] i Sunds
vall :/ odj ena botter Magdalena font blef antagen odj gifter på 
fin faberê bonbafjem i Hög ©odn; odj Elifabeta gift i Hovedal 
nteb Hans Pålffon Dahlbom på Säfet.

1713: fp. Johannes Valdenius; Ijan toar af tljen befanta Gaccharæorum 
familien, ttj ïjanê faber Ijet Lars Eriksson Gacchræus; få ïallab 
af tljen ö font ligger uti Hudichsvalls fiärben; emeban Sorg= 
mäftaren Erik Bengtffon Gacchræus bemälte ö äga månbe; 
fahren åt tfjenne §1 Lars, font febermera nämbe fig Valdenius, 
äftoen åt flere Sarn, v. g. Sverdkil, Bengt, Claes, etc. fe Si=



412 [20. Hofvedal.]

Ijang: III. gl: af mtna GeneahTab: Sienne Johan Larffon 
Valdenius; ptoilfenâ faber mar på fiftone Sîtjrloperbe ntt Gnarp 
Sodn; fe II: gl: Glyfisv: Cap: XII. §: 6; oganbeê 18: ft: 83arn 
för än t)an bog, 1675; bief förft Collega III: Claffis uti Hud:- 
valls Trivial Schola /: 1695 :/, äftnen tper Sßräft; Ijtnar ifrån Ijan 
efter utång åren§ förlöp, bod ogifter, Iom til tïjetta Paftorat på 
förenämba året, 1713; taganbeä til puftrn, fin Antecefforis 
Er: Hiorts puftrmStjfteré ®otter C: Aling, tneb ptoilfa pan ågbe 
några Sam, 4 Söner, men inga botter, när pan bog 1729. |jan3 
SnIa löpte fig gårb ocp toretor i Staben Hud:vall paftnanbes» 
jämte fig 3 Söner font qtnarïefbe, od) ftuderade in fumma 
miferia.

1731: |j. Johan Hiort, tpen förenämbe Äprloperbené §. Erich Hiorts 
Son; blef /.- Upf: Stud. 1709:/ förft V. D. Commin: i gärlåfa 
Sodn 1721, od) feban Ä'prloperbe pär tnib Hofvedal od) Hafrö 
görfaml. gift 1724. pané lärefta Anna Maria Zander, toar 
SanbêSecret: botter ifrån Åbo; åganbe nteb penna titång barn 
10: ft:, för än pan bog af toattufot i Octob: manab---------- 1743.

1. Andreas — föbb 1726 od) böb 9 loefor g[antma](
2. Sven — föbb 1727.
3. Eric Joh. — föbb 1729.
4. Hendrik- — föbb od) böb — 13 loelor g[antma]I
5. Anna Magdalena — på 15 året.
6. Johannes föbb od) böb — 13 loelor.
7. Peter föbb od) böb — på fatttma år
8. Olaus — på 9bc året.
9. Abraham — föbb od) böb på 7bc. 1745.

10. Maria Elifabeta — 5 år g[atnma]I 1745 i 20b tjben.

1746, §. Jonas Valifter, föbber i Arberåd Sodjn od) Walftad, Upf: 
Stud: 1733. sJkeft od) Capellan pär i Sodjnen 1739. Iom til 
Paftoratet på förenämba år; emeban $-Joh: Hiorts Snfa nåbbe 
2 Slåbår.

§: 8.

Siågra Copier elr afflriftec på någre Äonungaré Sreftoer, font 
egentel. pöra til tpetta Paftoratet, Hofvedals Sl, od) Hafrö Sodn foin 
är Annexa.
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Lit: A.

Gustaf meö Ohtbg SMbe, Smerigeg, OJiöteg, etc. etc.
SBj gifme (Sber tilfänna Sfrdjieb: Nils, at måre unberfåtare uti 

[jofmebal, pafma Ijaft [it bub, I)är Ijos oft, od) uti unberbdnigbet üb= 
ntiufel. begiärat at öafrö Sodn måtte läggag til förbehc Sjougbal; tfjeé= 
Iifeg at en Iarb SKan måtte forna til [amma giälbl), [ont tljem genom 
I)elig od) flar orb röttel. lära od) förebåda funna, efter then IfMft eljeft 
är ganffa långt boenbeg ifrån bent, [ont tf>e l)är tilg unberlegat I)afma; 
Så l)a[ine mj [åbana unberbåniga begiäran uti tben måtto itåbel. an= 
[ebt od) gunftel. efterlåtit, at förbbc §afrö må läggias til §ogba(; Od) 
är SBår nåbige milja, at ^ til [amma giälbf) en lärb prebifattt förorbna 
[fole, [om tf)em meb Ohtbg orb mäl föreftå fan; Od) bafme måre före= 
[freftte unberfåtare utlåfmat, at tf)e l^onom, [om tjt marber fontanbeg 
mele förefe båbe meb JJMftabol od) annat unberfjålb, [å at ban [ig tfjer 
mål [fal biälpa funna. SBi bafme od) gunftel. efterlåtit tf)er til tben 
Cionben [om mib förbh' IpogbaI uti tbetta närloaranbe år (JO falla fan. 
Xber § (Sber efterrätta |afmen. OJripgboIm d. 17 Feb: Anno 1560.

Lit: B.

SBj Eric tl)en fiortonbe meb OJubg SMbe, Smergeg etc. etc. 
giöre mitterl. at måre unberfåtare menige SJMn [om btjgga od) bo uti §ogbal 
od) §afcö Sodnar i .Çelginglattb, Ijafma i unberbånigbet låtit gifma of) 
tilfänna, at tpe bnïiüa cn ganffa lång mäg til Iperag Jpufmnb=Sodme= 
ft)rfor, [om äro Siugbat od) Xorp, ttjer tperag rätta Sodn=SMfter bo 
pläga, od) funna förtbenfful ide [å ofta få bära OJubg Orb, fåfont tfje 
giänta milja, ocp meb rätta [fe borbe, af tlje Jßräjtmätt [ont bo i förbh' 
Sittgbal^od) Xorp Socbnar; Xperföre bnfma tpe öbminfel. begärat at tpe 
måtte få pafma en JJMftman, [ont tf)ent i [amma tmå Sod)nar meb 
OJubg Orb od) anbra tilbörlige fprfotiänfter föreftår. Så pafme SBj nu 
nåbel. anfebt tperag öbmiufe begiäran, od) äre tilfrebg förbbc 2 Sodptar 
[bogbal od) Jpafrö tttåge blifma ett JJMftagiälb tilpopa ttttber en JfMft, 
bmilfa Sodjnar SBi bafme uubt od) conferert, [ont SBj od) bär meb 
uttbe od) conferere mår tro unberfåtare lp. Anders Jonæ, uti [å måtto 
at ban tpen Spriftel. ^örfatnling uti [amma Sodbnar meb OJttbg Orb 
[å föreftå [fal, fåfont t)ouom på [it Stmbetg mägnar bör, od) [ont pan 
tber ont för OJub, ojj od) Ijmar ©jriften meniffa mil til [marg mara. 
Xbet btoar od) en pafma [ig at efterrätta. Stockholm d. 28 Febr: 
A° 1562.

Lit: C.

SBi Johan tpen III^s meb OJttbg Stäbe, Smetgeg, etc. etc.
OJiöre miterl. at SBi af [pnnerlig guuft od) nåbe bafme uubt od) efterlåtit, 
[ont mi od) ntt meb betta mårt öpna bref \: Of? til en bepagelig tjb :/ unne 
od) efterlåte Ipenne SBår tro unberfåtare §. Oluf Olai OJubg Orbg
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tiänare od) Stqrfoljerbe t ftogbalg Sodn od) fteljingeianb, til Ijictlp odt 
unberftöb Ijalfparten af tionbefpanmålen, font faller i förbbc fjogbalé 
@od)n, tfjer loårt Santare 9Jåb, Camarerare od) SJefalninggman otf) alle 
anbre tnåge ioeta fig efterrätta, ide giöranbeg förb- §. Oluf Olai l)är 
emot något Ijinber eller förfång, ©iftoit på SBdrt ftongl. ©lott Stock
holm d. 7 Mart: Anno 1571.

I. R. S.
L. S.

Lit: D.

Carl meb ©ubg 9Jåbe ©toergeg etc. etc. etc.
SBår t)tteft od) nåbige benågenfjet nteb ©nb SIlt)mäd)tig ïroStan od) Slrdjie= 
biffop. SBj fjafroe betomit Sber nnberbånige ftriftoelfe d. 17 hujus, tillita 
nteb tlien ranfafning tgeno ißroften t SJolbnäg ,ft. Sven Watz l)afroer låtit 
anftälla öfloer Cyrmg6bomte[e] på fifta QfJjfSbagen f)oS of) gjorbe ttnberbå= 
nige anföfning, at tt)e ()är efter måtte bliftoa förlagbe ttnber §afrö§ Annexa 
i fiogbalg Pastorat i ftelfingelanb, för ben långa od) beftoårliga loägen 
be tjaftoa Ijaft til Bergs tprfa od) Annexan Rätan i ^dmtelanb, I)toilten 
be l)är tilg loarit nnberlagbe; Od) font SBi utaf tlje ftäl)l od) oinftänbig= 
fjeter få toäl 3, uti Sbert bref npreioe, font äljeft i ranfatningen äro 
attförb, f)afhta funnit rättioift at förorbna, bet ftote förebbc Cyrmgeboer 
f)år efter od) alt framgent I)öra od) Ipba unber Högdals paftorat od) 
Annexan ftafrö i SJJebelpab, bjt t£)e af åtber fïola ()aftoa f)örbt, od) 
ntäftabelg fig l)ul(it, jätmoöl ber fammeftäbeé obef)inbrat få brnta fine 
faligl)etg ntebel od) förrätta bera§ ©ubgtiänft. Slltfå Ijaftoe SBi intet 
toeiat unberlåta, at tttebbela Sber tf)et fatttttta til nåbigt ftttar od) unber= 
bånig efterrättelfe; pafloanbeg jämtoäl giftoit General Majorn od) Sanbg= 
l)öfb: Otto Wellingk af benna toår nåbiga görorbning bel)öri_g part od) 
notification, på tl)et Ijan ben fatttma loeberböranbotit til f)örfatn efter= 
lefnab tttå tunna notificera. §)oar ttteb SBi befalle Sber @ub alt)= 
ntäd)tig nåbel. af Stockholm d.= 9 Jul. 1689.

Carolus
L. S.

§: 9.
3JI tt)etta Hofvedals Pastorat, ligger Annexan Hafrö, 5 lttjler 

uti 9?orb=norbloäfter fontarloägen; men tointerioägen öfloer fiöarne räd= 
nag 3 tttjler; $od i anfeenbe til Srono=utjft)lberne od) Politifta ©tånbet, 
tjörer Hafrö ©odn unber iDJebelpab; äfmen ïpringg boerne af 6 gran= 
nar, tit ^ämtelanb od) SJätan ©odn; ©om loibare anföreg i följanbe 
Cap: XXI. a. §: 1, od) §: 6.
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©t Iitet Capel af trä; meb en intoigban begrafningS gårb tljär 
brebetoib; [om [febbe 1707; t)örer od) til Hofvedal, belägit loib btjtt 
Ängerfiö; [e I: g(: Glyf: Cap: XIX. N. 7. belägit i föbern, 14 mjl, 
ifrån ftgrfon Ijtoareft en et annor gång ©ubStiänft tjålleé ont året; tjt 
od) Venfio btjamän [ig in[inna, od) tt)e böba begrafloa, när tl)e intet 
tunna, för oföret [tull tomma fram til Suftrmb= el. 9Kober=ft)rfan Hovedal.

s$d någon tib tilbata; bod intet [d toib börfon; Ijaftoa Ät)rfo§er= 
barne od) Capelanerne [fiftetojS ioarit toiftanbeS toib Hofvedals od) 
Hafrö $lt)rfor; [d at när tfjen ene toarit boenbeS toib SKoberftgrfon 
Hofvedal, tfjen anbre toarit toib Annexan Hafrö; merenbelS fm föl= 
jonbe tjbefjtoarf: ttäntl. ifrån Septemb: SKdnab elf Michaels SKäjjan 
öftoer [gulglelgögtiben in til Pauli; mer eller minbre, fd länge fobret til= 
rädeligit är för Soffapenom, I)aftoer Paftor IjeIa [it l)ué£)ålt i Hafrö; 
od) Capelanen i mellan tjb, uti Hofvedal; en I)toar ftd od) uti [ina 
[ärffilta boningar. SKen ifrån Feb: SKdnab til förenämba Sept: bor 
tt)rtof)erben i Hofvedal od) V. D. Comminift: i Hafrö; faft än när 
ißloglanbett om toåren, ©lottägorne om ©omaren, od) ©törben om Ijöften, 
en Ijtoar fm [it [täfle, f)är od) tiger meb Segofoltet Sanbsbrufet betoafa 
måfte.

§: 10.

fjörtedning ftd ttågra Sebers SKan ifrd tljenna ©odnen:
Martinus Erici Svinfot, Upf: Stud: 1601; Paftor i Vakfala, men 

feban ©odjnen blef prebenda Prof: Theol: blef Paftor i SiffoftSfulla 
od) tiger böb.

Johannes Erici Svjnfot, 33robem; tom ifrd Nyköping od) blef 
Paftor i g(. ©taben Hud:vall 1626, affomnabe 1646.

Cap: XXI.

■■
Hafrö FyrFa

Sdng 26, al1'
breb 15. aC
Sög 22, atr
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§: 1.

(Sfjurumäl fljenna Hafrö ©odtt; eller efter enå, eller fleraå utfago, 
Avernion; tjtoar ont tfje gamle flrifma; intet fjörer nu, i anfeenbe til 
^araberna, oc£) Sanben, etc. til §elåingelanb, font tljet nu inffränfeå; 
utan til SKebeIpab; fåfont förmält är uti I: gl: Glyf: Cap: XIX. §: 2. 
®od enteban tljenna ©odn är nu Annexa til Hofvedal, att feban år 
1560; fåfont Sonung Gustafs bref utmifar; anfört i näftföreg: XX. Cap: 
§: 8. Lit: A. ligganbeå titförenbe nnber Torps paftorat i SKebeIftab; 
förutan Tyringeboerna font lontnto f)är til ifrån Rätan ©odn i ^ämte* 
Ianb, år 1689; efter Sung Carl XIs, befalning; fe bref[m]et Cap: XX. 
§. 8. Lit: D. Od) fielftna Hafrö ©odmfprfa är belägna in ont ,ftelåinge= 
lanbå Kåntärde; Ü) at Hafrö-FyuFas inaftra wage, ar ilanbamåre 
emellan §elfingelanb od) SKebeIpab, uti norbmöftern; tljet är utfått uti 
1: gl: Glyft[s]v: Tit: II; od) ft)naå af t£)e tl)er toib fatta Sanbdaflor; 
fört()enfht( lotutner od tl)enna tt)r!a l)är at anmärdaå, font är belägen 
5: mjl[e]r uti Korben ifrån SKoberfprfan Hofvedal, på en jäimfläter 
ålertnard od) et Käå, oitigifmit på öftra=©öbra od) mäftra fiborna ttteb 
tlje ftora od) långa fiöarne, *5afré ivatnen !allabe; f)lnar ntur il)e bäfta 
od) fetafta giäbbor upfiffaå f)är i orten; ftåenbeå tl)enna Sprfa upmurab 
af gråften ide långt ifrå fiöftranbene; til ingen gång påmfab; få tupfet 
jag Ijar fnnttat finna, font od) ingen mifj unberrättelfe befommit om 
tljenna fprfanå namn, när t£)en inmigbeå, ide Ijeller om åratalet; bod 
af f)är i fprfan ftåenbe trä=be(äten fpneë tljet fangoblift mara, at l)on 
är fallab S. pabere od> S. CTobane Capcll.

§: 2.
Sienna fprfa är mäl upmurab af ftarda gråftenar til mäggerna; 

äfmen VDapn= el. VDoFn=l>ufet, font ftår mib föbra mäggeneå mäftra 
änba; SKen intet Ijroälfber ttteb ©tenar, utan Ijafmer ißanebtaf af biälfar 
od) bräber giorbt. Pfenfterbpmngar äro 21U' på tfjen föbra mäggene, 
od) 1: ft: på öftra gafmelen.

©aFcrftigct är l)är intet utmurat; utan allenaft et afbelt runt, 
ell Fan tor, af bräber upfatt mib norra mäggene fram i Gfjoret; näftan 
på famma fätt font uti SKoberfprfone Ipoftoebal; fe Cap: XX. §: 2.

§: 3.
$å året 1687, blef tljenna fprfan öfmerftrufen ttteb fpojt-mtälning, 

famt några ©frifteneå fpråf ffref [mjen ntnbt omfring fprfan, up nnber 
tafet, od) mäggebanbptodarne. 1739: blef npt IpnaIf giorbt til Ijela fprf[an].
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'Illtaretaflatt beftar af eit t)04»er trä Beläten, iblanb I)Iutifa Maria, 
efter algerrterta fättet; fe Tit: [II] pär odj finneê, tneb et Bam på p Iuar= 
t£)era armen; ©n sItngeI font trampar på en brafa o cf) ftinger Ijonom 
meb et ©pint. 2tpoft: Petrus meb fin npdel, od) Johannes meb fit 
fännetecfn; förutan en annan fom Ijdffer några Barn unber armarne, 
Bàranbeë tljen luanl. ißäftue fronan på fig; 3 ftället infatteë en ïjel np 
af träBeliäten] förgplt: 1733.

PrebtFeftolen ftör Iuib norra tuäggene, få at man fan gå utur 
förenämba Conthoir el. ©aferftiga tjt upp; prpbb meb gamul målning.

Æâd>tavcn är ftälter tluärt öftuer fprfan, Iuib tpen Iudftra tuäggene.

§: 4.
3flåcF=0tapeltt, fom ftår i ÜJÎorbludftera Iuib fprfan, af en annan 

ffapnab, än gemeni. finneé i)är i .foelfingelanb, pallet 2:"' Slådor,
Cl)cn ftérra, är Sång in emot 1. at"; Diamet: litet mera än 

1 all. bod IjeI fläter, utan att ffrift, efter gamla maneret; od) fom 
fägnen är, [ffall] mara föpter ifrån DJorige.

<Zfycn !Timbre, Sång något mera än | all; Diamet: 3T all od) 
litet öftuer.

DJunbt omfring oftuan ftår:

SOLI DEO GLORIA. ANNO: 1682.

SBäftra fibone:
TILL GVDZ NAMPNS ÄHRA
OCH HAWRA SOCKN TILL PRYDNAD.

DJunbt neban omfring:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FVNDEBAT HOLMIÆ
MICHEL BADER.

§: 5.
Sn uti tfjenna fprfo, finnaé inga £jF= cl. gcafftenar; bod fan t)är 

anföraé en fteen, af tpe ftörfta jag febt pär i lanbet, uti fpbtuäftern, 
20 famnar ifrån fprfan, öftuer 13 all pög, lutanbeë föber ut; uti ptuilfenå 
fprpdor finnaé Iuara Iuusen ftadort od) tiod trä, el. tallbuffar. Dm 
tpenna ©tenen finnaë några fägner, fom gement, mäft fpfta på tpe

Glysisvallur II 27
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forna tiberê mijjbruf, om offerftällen; Qtoar om toiblöftigt är formait uti 
I: gt: Glyfisvallur, v. g: Cap: IV. N. 8. Cap: V: N: 21. Cap: II: b. 
N0 9. Cap: X. N: 5; od) man Qörer än t bag, Quru tQen gemena 
Qopen gitta mpfet tala om fåban rum, odj om tQem font förmenaé bo 
uti, od) toib tQem. fco ocQ tQe, fom tör Qänba, bättre förftå fägnerna 
om tQenna btgra 0tenen, at Ijan är SUåntärfe emellan ©elfingalanb od) 
SDrJebelpab.

§: 6.

StlQrIolierbernag namn äro anförb Cap: XX. §: 7: i Hofvedal alt 
ifrån 1562, tå Hafrö Iagb bief unber Hofvedals paftorat i förmågo af 
Slongl. görorbningar, fom od) finnaê tQer afflrifna §. 8. Lit. A. B. C. D. 
SDJen Qtoab äljeft tQenna ©ocfnené angelägenQeter angå til tQet Politifla, 
få Qöra 8 bQar; nanti. ®n, Wallen, 0äter, Xiölftlbre, WtFen, *3wafy 
ndo, ^5yn od) 0ntöbdrge; til SDrJebeIpab, faint Corp od> 55orrfto 
0ocEn; SDJen Cyrtngoboerna, af 6 grannar; 2 til Qtre ÏQring en, od) 
4 til öfre= el. öfter SCQringen, i mfl tQem emellan; ligga til Xdtan 
0ocEn af ^ämtelanb. ©ôfom I: $1: Glyf: Cap: XIX. §. 2. äftoen toib 
Qanbena giftoer.

§: 7.
§uru än, fom på mång åren tilförenbe, Capelan Qar mera fit 

tilQåll Qär toib Annexan, än toib SDJoberlQrfon; od) Quru ffiftetojg StQrIo= 
Qerben od) V. D. Comminiftern bQta fig tjberne emellan til tQeraë 
toiftanbe, anten Qär eller i Hofvedal ; tQet är infört i näftföreg: Cap: 
XX §: 9.
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Cap: I: b.

luäfter.

Söderhamn ©tabs 
V7ya JlytFa

17 a Ir i alla lointlar. 
ljög 21.—
tornet 38.— 
bocf på året 1730; 
til fpetjen fjögre gioct 

13. alnar.

öfter.

§: I-

Seban Söderhamn Stabö IJntoånare; Ijtotlla t förmågo af honung 
Guft: Adolphs privilegier, på året 1620 d. 7 Septemb: fingo ârljôïïa 
Stabê fönnoner; Ijabe Intb början Ijaft fljera§ ©ubétiänft uti ena trä= 
Itjrlo; font Ijäbanefter !ontnter at beffriftoaâ; i 72 år; odj tljerag mål= 
tnåga förötabeé, begljnte tlje ide allenaft dtänfa, utan jänttnäl märlet 
angripa, at fig upbtjgga ena Dtpa Iprlo af Sten; fjtoilfet pristoärba ar= 
bete ©nb få inälfignabe, at förntebelft Ijenneö DJtap:! Ulricæ Eleonoræ, 
Tönung Carl XI! aïbramilbafta ®rottning», ftora föräringar, omfoftnaben 
unberftöbbeå; unber tå inaranbe 23org®c: odj Factorns §. Magn: Blixs 
direction, faint ,ftprfotnärbernas Anders $äberfjort§ .fjagfioeb odj Olof 
Stoârflnareë Ijanbräftting ^priait bief fulborbnb odj inlnigber, år 1693; 
belontanbeê af förbemälta ®rottning§ kungliga föraringar nteb rätto 
namnet af fjenna, få at Ijon ta(la§ Sanda Uldarica, fåfont orbeu tneb 
förgplta botftäflner ffreflnen ftå, uti tfjen Ovalen font af sJlngla bilber 
uppeljålleg mit öftner Sljorbörena emellan tlje tljer ftåenbe piramider, 
meb tïjer öfftoer] en fatter trona.
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§: 2.
Rennet ©tenlprïa, font är belägen ftray in lnib ©taben i SJorb= 

0Iten, på en ftenig bada et ftutning til föbern, få at man meb trappar 
til penna upgår; är ena ForfjFyrFa; fe tit: I: §: 5. mplet toadra od) 
netto upbpgba, 17. alr långa til alla IrinFlar eller pörn; meb et Iftet 
torn mitt öftrer lorfjgången; bod intet få pögt än uppögt, font tpet 
finneä toara affatt, uti Svec: Ant: et Hod: Tom: II. Tab: 63; alt 
meb ftard mur, båbe til toäggar ocp ptralf, ombettmrat; famt toäl pro
portionerad fenfter, 2: ft: på alla fibor, i ptoarje tninlel; förutan på 
tpen öftca, pmareft Slltaretaflan ftår; od) 1: ft. på tpen SJorra irib 
prebileftoplen, famt 1: ft. gent emot i föbem; toaranbeS nu i tpeffa åren, 
feban 1727, alla 3nf börar, meb toalra trä=fliupl utanför toäl ombetoarabe; 
@å at meb rätta tpenna fprla bär namnet af tpen flönafta i pela San= 
bet; fåfont tpen od finneS utmärft toara i oftoanbetn: Sv. Ant: et Hod.

Sn uti Iprlan emot öftern ftår 2lltaretaflan, tagna ntur gamla 
Iprlan; beftåenbe af 5 afbelningar; näml. 1: om Sprifti nattttmrö meb 
fina 12 Särjungar. 2: SpriftuS lorfffäfter, meb Marcus på tpen ena, 
od) Johan: på tpen anbra fibona. 3: SpriftuS mit emellan Särfungarne 
font gingo til Emaus. 4: Sn Singel meb 2"! anbra bilber; 5: SpriftuS
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meb ena fegerfano od) 2“ SngIar tneb bafuner; förntan tfjer omWng 
ftåenbe Mofes od) Aron, Pet: od) Johannes, meb tïjeraê tedn; fe tit: 
II: §: IL . SJteb Söfmärcf målat omWng.

Pyramider meb tber emellan fäftab ftona, od) tafla fållen af 2nc 
Snglar, utmärfanbeé Iprlanê DIamn Sanda Ulrica.

prebiFeftolen, mib tljet inra Diorra ljörnet, äfmen tagen ifrå gamla 
Iprfan.

JlLacFtarc 3"t ft: i alla Sne minflar, in mib gaflarna; på t£)en toåftra 
är et toadert orgtoård; tljen föbra för DJianfolfen, tfjen DJorra för 
qioinofönet; alle meb Contrefaite målning ntfirabe.

§: 4.
^n uti tfjenna fiprfa, finnaö ntång Epitaphia, fåfom
1: D3å f)ögra fibone om Sltaret, §ärab§l)öfbing: Sven Gyllen-

skiölds meb loalert uthugget arbete od) förgptning, Iihtar itnber meb 
förgplte bolftäfmer ftår få fWftoit:

25ongl. tttay* Cro = Ctcna 
=re od> >Sårab6l>6fbinge uti 
»aeleingelanb Walbornc Sven 

Gyllenskiöld, föbb uti Carlltad A0 1663 d. 24 Aug: 
od> t ^erranom affomnab d. 15. Junii 1703.

1. DJcit emot tlfenna på toänftra fibone är ©al. £). Factorn Blixs, 
äftoen af malert utfjugget od) förgplt trä=arbete, tneb tlfenna unberffrift:

JRongl. HTay!
Wår 7Ulernåbigftc Äonunge oct> ^erree 
Cro=ttenare, Factor, ofroer iKongl. Vlïayü 
Factorie uti Söderhamn, famt Jufiitiarius 
bår fammaftåbes, *£bcl o dt Walbornc Magnus 
Blix, föbb til wårlben A0 1635. 29 Seytembr. 

od> faligcn bbb 1696, 
d.- 30, Maji.

3. ljögra fibone om altaret, emellan Iprfofenftret til öftern, od) 
tlfet minbre til Dlorr, fitter et Ioftbart epitaphium, af utfjuggit od) 
förgplt träarbete, uti 5: ft. ovaler; ^ tljen öfmerfta ftår meb förgplta 
bolftäfmer tïjetta: Pfal: 32: verf: 3. 4. 5. 6.
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poppas til »Serra» 
od) gi6r tl>et gobt år, 
bltf t üanbet ocb f6b 

tig rebeltga, etc.
SDÏit itnber tljenna är ena flora tafia meb tfjenna ffrift: 

sDenna tafia
år til Oube »Scliga Hamns åro od) betma Fyr=

Fan til prybna upråttab ocb 
fårårab af Xabman Oous Clo= 

bankon Enman ocb bans Ft 
buftru Chriftina Lund, 

mcb glabo btårta, font (Fieb= 
be d. 24 Junii 

1693.
på fjögra fibone om tf)enna tafla, är uti en Oval förenämbe Jöns En
mans Contrefaite utfaller, jämte tjans namn; på tljen toänftra gent 
emot, Ijanå ïjuftruê, Chrift: Lund; odj mit itnber tfjeraä @on§ Jon 
Enmans Contrefait.

4. Smärt öftoer ßfjoret, på anbra mäggena, emellan tfje främfte 
fenftren, fitter ocf) ena loatra uthuggna tafla förgplta; öfmerft är en 
affång [?], alt omfring meb fiöfmärf firab; tljer unber en Oval ftörre; 
odE) en på Ijmartljera fibone minbre; ocf) en mit innnber minft. Sljefja 
alla Ovaler, famt fl)en öfmerft maranbe långa fprtanta, äro enbaft 
fmarta, od) Ijafma ännu fått ingen ffrift el. Contrefaite målning uti 
fig; Sod är tljetta epitaphium uprättat af ©al: §. Factorens Magn: 
Blixs ©oner, Magnus od) Carl Blixer, men intet fufborbat.

5: ÜDÎit emot ißrebifeftolen, mib anbra fenftret, på föbre fibona 
fitter od) et mät utarbetat af trä od) förgplt epitaphium, beftåenbe ide 
aflenaft af ^anbelöm: Hans Thels ocf) fjané öuftruö Contrefaiter, utan 
jämloäl af förgplta botftfäfmer] på fmart botn tfjetta mineémärfet:

Oubs »Sel. Hamn til
åra ocb Sancta Ulrica FyrFio 

til prybna, år tbenna tafla förårat af 
»Sanbelsman »Sans Thel, od> bes 

»Suftru Brigita Gadd, 
d.-- 14 Octobr :
ANNO 1693.
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6. $ßa föbra fibone ocf) toänftca ïjartbena toib torêgângen är et 
loatert epitaphium upfatt meb uthuggit ocf) förgplt träarbete, beftäenbe 
af 35t ftoarta taflor; uti Ujen öftoerfta; font är minft; ftär tfjetta:

Ctag baftoer Fam= 
pat cn gob Famp, iag 
bar fulborbat lopet, 
tag b^ftt1' I>allit tro=

na, etc.

Uti tfjen anbra, font är mptet ftörre Iäfe§ Ujetta:

3låb ocb »Sanbclomanncn 
famt ålberman öftrer 'Kongl. Factoriel 
utbt Söderhamn, Ürcbornc ocb WaU An
ders PerflTon »Sagftvcb, fobb btt 
eil werlben 1646. ttttrabbc utt åd>tenfFap år 
J673, nteb ©ubf: ocb Sbygbcf: Matronan 
»Suftro Brigita tTTåns Spotter, font igenom ©ube 
wålftgnelfe aflat ttlfamman 2"c al|T: böttrar, bå ban fe 
bermera efter en årbar od> roàlfôrb tranbel utt cn 

faltg ftunb, ifrån benna merlbcn, bief babanforbrat, 
ocb b«1' t'U Stæ- Ulricce FyrFa i bee mal be 
ft ål ta bttnloFammarc bcbcrl. begrafmen 

d,- 14 Febr: 1693.

utt Ujen neberfta taffan ftår tfjetta ftriftoit:

Hår jag b^ftrer tig 
»Serre, få frågar jag efter btm= 
mel ocb jorb intet, om mig 
ån Fropp od> ftål fbrfmå 
cbtctbe få åft tu bocF ©ub 
altjb min biårtaite tröft od> 

min bel. Pfalm:
1694.

§: 5.
3u uti Ujenna tprta, få tväf t Sfjoret, font uti ftora gångente, 

äftoen in uuber Mutante, font ocf) uti tf)e trä=ftiuf)I font nu i tfjefjct 
åren upbpgb äro, fram för börarne; fe §: 2; finnaë ntånga graftoar;
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SKen entebcm ftöne belen af tljem åga inga graf* el. Sflftenar, fotnliga 
ftenar inga ntineémärfen; @å toarba allena.fl ttje Ijär utfatte, font någre 
flrifter bära; nanti?

On ml (Tl)Otret 
mit fram for filtaret:

TJFFTTjrjA T T 'FjTF W
<u

I
§

I Ffxjju oc/ro>£s 1
L J- uvsruvCMisri <
f MLWUrHF/)TIS i
> OATwiFSrfK JM J
( JFFrU ÇJUI )
T TÙFûRLV. J I

?t„
&j-- TVA D /<ZÛ<7. TSFTK-f y

N. 2. på ftora gången litet 
inom maftra börcttc

På ftora gången frätnfl 
N: 1. trib (Tborebbren:

N. 3.
Wtb Föregången på Vlorra ftbone

'LEUMSTFFUiinEkMmÅ 
JVEFMLLSSOF k 
bEM 0VTJCitfSK. UVSEW

/3MßM Mmstorrwt ) 
T>vfm TictrEt ms < 
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f /7W J
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N. 4. SStb ïorfjgâttgen pd föbra jibona

jt.j.ji.

JiJLfJ.

L

N. 5. ttännaft intit N. 4.

tZJZMSKneGVt VERHEX ^ 

K b

vERlCK 
OfSDMMLLUiEM 
MJRMREM < 

ÇjRE. J 
■ UL/âÿS. J

77^yS-WOMHEdEOiLCUVULE X

N° 0. N° 7.

JC JlXMMf à ~) .
' STMM RCLL __ X 
" LfDERJ JJD Mrez C 
JmXLfJrMLDMfDLLiP
JC CJTJRIXJSKÛ0 
, DLLMESJRfDCMCJkril. 
V JLMM /6? ff. S

LjklSTVS 
Jk WTRrlLE 
> JÔPEM '
. VJk vLmmCmCLL.
Af. OSK. K.ELD r
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N. 8. Straj in ont föbra börene:

Q-. frJ./3

N? 9.
[Synes vara en af misstag 
införd dublett af N? 1. In
skriften :]

HANS THEL 
BRITA GADD 

1684.

NB. til närntare unberrättelfe ont förefatta grafftenar, bemärta 
Init:botftäftuerne tljetta 9tämlLl

N? 4. Anders Pederffon Hagsved, Brigita Måns Sotter.
N. 7. Michel OlofsSon Krok.
N. 8. Jon Nilffon Backman. Anna Olofs Sottet. Olof Jonsson 

Backm[an] Brigita Jons Softer Backman.

§: 6.

Up uti Soruet font är murat, mit öftner fortgången, ttteb 2"c portar 
eller öpningar på alla fpra fibor, ttteb någon trä=refning til taaf ttfer 
oftoanpå; pänga 2m ftpden SHåcfor, Ijtoilta äro tftfatta ifrån tfjen gantla 
Srätprtané Stapel, når tljetta tornet färbigt blef; Od) ettteban tfje bägge 
til ftorleten od) påftrifningen införaé §: 3, uti gamul ïprtanê märct= 
toärbigljeter, är onöbigt Ijdr tljetta at antectna. Srä=9tefningen, eller 
Spetfen på tljetta Sornet är nu i år, 1730, något fjögre upfatter.

§: 7.
St)rfof)erbentaå DfIamn i tljenna Dtpa tprtone, äro tfjeffe; förutan 

tfje förenätitba i tljeit gantla; §: 5:
1. Gudmund Portuan, fom tom i fin faberé §. Lars Portuans 

ftätle od) toar tfjen fifte i garni, od) förfte tprtofjecbe i tfjenna Dtpa 
tprto, — böbbe 1701.
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2. §. Erik Garneil, föbö i Rogftad ©odn ocf) ^dctftab bp, lt)ar 
förr Pædagogus lüib S. Mariae förfaml. t ©tocffjotm, tog 1703 til Ijuftru 
©at. .£). Gudm: Portuans ©nfa, ocf) btef f)är Paftor. böbbe 1711: —

3. Sp. Olof Monten, föbb i JJiängfiö ©odn ocf) Serge 6t). ißräft 
1699. tilförenbe Adjunct: i Mo ocf) Rengfiö ocf) febertner[a] V. D. 
Comminister 1701 fjär t Staben, !ont efter Sp. E. Garnell tit Pafto- 
ratet 1713, Sganbeë meb fina förra Ijuftru M: Bergqvist några Sarn, 
af fitoiffa fjär atlenaft ©onen §. Eric Monten näntneé, font tog fina 
©tiufmoberå botter . . , Berglin tit tjuftru, när fjan frigäißräft bief toib 
.lDaffinge Infant: iRegemente; fp. Olof Monten affotnnabe 1737 in Mart: 
när fjan tegat fittfer af flag, ntan at aga något Sarn nteb ttjenna fenare 
tjuftrun.

4: SJiag: Lars Balter, föbb i ©öbertjamn, btef Mag: i Upf: 1731 
Sreft ocf) informator IjoS fp. Gen: Maj: ocf) öftoerft: Buddenbroch på 
SJiorttäS; antog tfjetta Paftorat 1739, feban (Snfan fat. Montens 2: ttöbår 
åtniutit; faft än §. E. Monten tïje fteftaë röfter ert)ållit.

§: 8.
2tt nteb Sionben af fifferier, båbe förr font nu, Sfprfofjerbarne 

emettan, tjaftra tnarit tloiftigt)eter, fan feeê af et bref od) Songt. Refol: 
för tljenna ©taben Söderhamn, font K)är anföreS:

SongL SDïat)?
Diåbige Resolution ocf) Qförflarning oppå be Sollicitations stßuncf)ter font 
beS trogne unberfåtfiare famptelige Sorgerffapet uttji ©öberbantbn igenom 
beraS utt)fficfabt)e unberbånigft t)afh)a SongL SJiapf låtit förebraga, Datum 
Stockholm ben 31 Octobr: 1650.

SfongL SJiapi Ijaftoer tåtit figf) berätta at ben tponbe font åfjrt. 
gifioeê af ben fiff font fångo§ utfji efterffrifloene ©tabf)en ti(t)örige fiffie» 
pantbnar, ©fatfjan, -ßreftegrunbljen, ©toor jungfrun, ocf) Äatttjaran, 
t)toi(fen tionbtje fiff Sfit)rfie|erben i Siorala, ©öbtjerata ocf) ©fougt), figf) 
fjatfpartfjen ffatt tittägna, attenaft af bfje ffiäfjt, att bemätte fiffietjambnar 
ti(förenbi)e ocf) förr ä|n bfje unbfjer ©tabtjen ät)re loorbt)ne priviligerade, 
t)af[h)]a Ipbt ttnbfjer bemötte Sîprfiotjerbenê paftorat.

Ocf) font SongL SJiapi intljet fan fee Ipuabf) ffäljtiglj prætention 
bemätte fprfiotjerbe på fantma fjalftoa fprfiotjonbtje tjafmer, febfjan ofman 
fpecificerade fiffieljantpnar unber ©tabtjen tagbe ätjre, ocf) fåtebeé unbtjer 
be§ Paftorat tjöra ocf) Ipbfja; Stltfå förftarar figf) ifongt. SJiapi fjär öftoer 
fåtebeé, att Ijeta SEionbIjen af btjen fiff font i oftoan fpecificerade tjamp* 
nar fatter odj fångaé, ffatt t)är efter utfjgiöraé titt Sprcfiot)erbt)en i 
©öberjantbné ©tabf), odj Paftor i Siorata, @öberaf)ta od) ©fougt) figf) 
ntebl) ben intet Ijaftoa att befatta.

Chriftina.
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§: 9.
Æôrtecftung p« Capellaner l)ftr i Stoben, feban tfjen Adnexa Mef 

ftilöer ifrån 9Jîoberft)rfon Söderala, 1685: —
1: §. Lars Päderl'fon Portuan, Mef efter fin StDftrfaber Capellan, 

1657; ort) feban efter ïjonont f)är Paftor; fe §: 5. ont gl. fàt)rf:
2. §. Gudmund L:Son Portuan, Btef Capellan efter fabern; 

ftftoen efter tjanê bob fjftr Paflor; fe förenftmbe §: 5. oct) föreg: §: 7.
3. §. Mårten Portuan, tt)en förre» Srober, tom til Sacellanien 

efter brobern, nftr Ijan Paftor Mef, 1692; orf) feban fftrfofjerbe i Hamn- 
rånger, 1702; gift 1693, nteb Elifab: Nils hotter Warg, ôganbe til= 
fantan XI. ft. barn, för ftn fjan bog 1717, od) t)on 1734. fe min 
Geneal: Wargorum, Tab: XX: Cl: XII.

4. §. Olof Monten, SonbaSon i Rengfiö, s^reft ^oå Sftjrfof): i 
Mo1 1699; Capellan ()är i Staben 1701, od) febermera t)ftr Paftor; 
fe föreg: §: 7.

5. §. Olof Faxen, Sorgare Son f)ftr i Staben, bief Capellan od) 
Pædagogus 1713, gift 1720, ttteb Margareta Päders Sl Alftin. af= 
fontnabe, nteb allaë forg för ttjefi ogentena fljt i Iftrona od) toadra 
lefloerne, 1727.

6: §. Päder Hanffon Thel, Öanbefeäftamo Son i Söderhamn, Mef 
ißreft od) Capellan efter §. 01: Faxen; gift ttteb l)ans> ©nfa 1734, af= 
fontnabe 1737, lemnanbeë efter fig ena botter, od) Snfan font tog fig 
31t IDcanen §. Såbm: Jonas Genberg; fe min Geneal: Thel: Tab: 
XVI. Cl: I.

7: ,£), Jonas Phragmenius; P. od) P. Mag: Jon: Phragmenii Son 
i Sadurft: od) Hanebo; ißreft f)ema t)ol fabem, feban Capellan f)ftr i 
Staben 1739. gift ttteb Brigita Daniels Softer Stenbit, ftganbe tttång 
barn tilfaman för ftn I)an bog, 1743.

8. .§. Jonas Olofsson Öfllund, Sonba Son i Rogftad Sod)n, 
Upf. Stud: 1734. Difput: 1741, d. 18 Dec: de Delectu Verborum, 
etc. Sreft od) v. Paftor i Elfkarleby, nftr Ordinarius toar affatter. 
Miffivant f)jt til görfaml. 1744; fid ft)e flefta§ vota; i mening at för= 
förja fal. §. Jon Phragmenii Sterbl)n§; men Ijan brog fig febermera 
unban, emot en toiff afftilning åt (Man.
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Söderhamns 0tabe garnit l 'AyrFa.

Ipuru tpenna Slqrfa luara månbe, til Sängben, breben, högben, od) 
anau beffaffenpet, tt)et fan pär intei framföra!, enteban tpen fatrtfing är 
för ntig nu bortfomen, font giorbel för än Sfqffen penne upbrättbe, ar 
1721; maranbe! för mig ofunigt om någon penne! afritning i bepål äger 
til efterrättelfe ocf) noga aftagning; tt) tbjen ffapnab, font införb ftår, uti 
Svec: Antiq: et Hodierna, Tom: II. Tab: 63, är fuller Iffer, meu 
bocf mt)fet olffer utffuren; ®od få mt)fet jag fan minna! af mina märd* 
märbigpeter är tfjetta:

Slqrfan tf)enna, belägna å öftra fibone om åua, font flqter genom 
©taben, näftan mit uti ontfrepen af anbra ïjuê, toar bqgber af trä; på= 
begqnter om pöften, år 1620, när utaf Slonung Guft: Adolph ©taben 
tneb privilegier benåbabel; fe I: fl. Glyf: Cap: II: b. men fulbqgber 
1621; 3 mellan tib tjôïë ©ubltiänften bel! uti SBorgmäft: Sarl Glofffonl 
Sårtnan! gårb; ptoilfen od) tå Factor toar; bel! uti ©tablffrifmaren! 
boningar; tå tf)en mib bemälte Sorgmäft: gårben upfatta lilla flådan, 
äfmen toäl brufabe! til at giftoa tedn til fqrfogången, font älfeft til 
Sfåbftufmutimame; l)toilfen febermera, när fqrfatt färbig bief, fatteé up 
mib tl)en mäftra Sfqrfo=gafmelert, tit tpe! år 1624 Slådftapeln blef färbig 
tå f)on tjkflqtte!, tillifa meb eua ftora SfIqgutna flåda, font tf)är bepålbna 
fatt, od) än brttfa! uti nqa fqrfan! torn; ont pmilfen pär efter mera 
berättaé, §: 4.

§: 2:

IDfeb SBapnpu!, ©aferftig, fenfteröpningar od) annat brufeligit, mar 
tpenna träfqrfan mäl tilpqntab; PrabiFeftolen på Sforra måggene; är 
tpen famtne font nu brttfa! i ttjen uqa ©tenfqrfone; Tlltaretaflan od) 
tljen fatttma; I)milfen är tper beffrefmen. Cl>or=fPranFet; fe tit: I: §. 5. 
tit: IX; Spor; )oar pär font öftoer alt brufeligit, af fmarfmabe trädaflar, 
ttteb tpe! 2"c börar. 0aFerftiget på Sforra mäggene; ftort äfmen font 
mapnpufet. IIti et litet afbelt runt, eller Conthoir, mar od) til en tjb, 
upftält et nbrvnanf;

§: 3.
©tafmar moro pär, få mäl in i Sporet, fom ut uuber ftora gången, 

bell tneb ftenar eller pällar öfmertädta; bell intet; pmilfal utpuggningar 
äro od nu för ntig förlorabe, förutan tpe ftenar font blefmo päbatt tagne 
od) förbe til nqa fqrfan; maranbe! tpet länge i brnf, at månge böbe
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begroflooê t tljenna gamla ïtjrïan, faft än sJllmdna ©ubétiänften fïebbe t 
tl)en ntja; tt) fjon ftob mäl ontbetoarab til tt^eë Jttjffen Ijenna od) £)ela 
©taben afbränbe, 1721 om mdren tljen 21: Maji.

§: 4.
Sldd=©taj.ieln, jom ftob . . . o d) btjgbeé 1624, ljölt, förutan tljen 

Iitfla !lådan; om Ijtniden tilförenbe är berättat, fjtoilfen febertnera tljer 
ifrån förbe§ när sJtdbfjufet roar färbigt, od) tljer upfatte§; 2T Slådor 

Cl>en ©tårra, Sdng 1* 1 2 3 * *A all; diamet: neberit 2. all.

Jtunbt onttring neban:

AD SACRA, PRECES POPVLOS ÆRE SONANTE CON- 
VOCO. 16Z4. GVTIN AF

<Et>en Vttin&re, Sdng 1 J al. diamet: 18A all 

Jtunbt omfring neban:

PSAL: CL. LAVDATE DOMINVM IN CYMBALIS BENE SO- 
NANTIBVS. HOLMIÆ SVECORVM F VNDEB AT GERDT 
MEŸKR ANNO: 1653.

§: 5.
Sljrtoljerberna uti tfjenna Stjrto Ijaftoa roarit
1. Q. Lars Helfing, fom febermera !allabe fig Gille, odj Sntd. 

fenare Schalin; feban Ijan !ont at åga en gdrb uti btjn Skala af Söderala 
©odn; fe I fl. Cap: II. b. N? 5. loaranbeé Ijan Stjrïoljerbe uti bemälte 
©odn; td Staben Söderhamn toar Anexa; sDten feban ©taben blef 
fulbtjgber, ffilbeé Paftoraterne, fd at tljenne §. Lars fttjrbe enbaft 
Söderala; odj fjanë Adjunctus el. Comminifter blef Söderhamns Stjrlo= 
bjerbe; 1635.

2. 1641. Q. Gudmund Andrcece, föbber i Afta btj af Söderala; 
tilförenbe V. D. Comminifter, meban Söderhamn toar Annexa; böbbe 
en gamal Dtan öf[toe]r 80 åren — 1670.

3. 1670. Lars Päderffon Portuan, föbb i Söberbo af SJolbnäé
Sodn; förft Capell[an] 1651, odj !om efter fin Stoärfaber £j. Gudmund
And: böb: 1692.
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4. 1692. £)• Gudmund Portuan, !ont t fabrenë ftälle, /.'V. D. Com: 
tilförenbe :/ odj inar tfen fifte i tfenna garni. oc£) förfte Sttjrtoferbe i 
tfen 9?tja Stjrdo; fåfom tilförenbe är berättat; ftoilfet flebbe 1693; tt) 
tå intuigbeé tljen D1Jtja ïtjrîan, faft än mång Ijl feberntera begraftuaé 
ntånbe i tfjenna gantla Itjrlone.

§: 0-

i]3å tfet rum od) ftälle fom tfenna gamul fttjrta ftå ntånbe, för 
än fon af lût)fen afbränbeé, 1721; är nu upbtjgb Pmdagogie=Scholan, 
uti ftuilfen, nu font tilförenbe, en fiärofaber eller pædagogus är, alt 
feban Staben näbbe fitta privilegier, ftuilfen merenbels od tuarit tfeçna 
©tabfenê Capelian; tt) tfefje efterföljaube faftua i orbningen til när= 
loaranbe bag tuarit pædagogi eller 93arna=Särare, näntl.

1: ,fj. Ifaac Bräms, font feberntera blef Capellan i fyorjja od) 
§ög, od) fift Paftor tfer famaftäbeé.

2. Gudmund Andrœœ, font tuar od) Capellan i Söderhamn, od) 
feban tîîtjrïoferbe.

3. Studiofus, Petrus 23aF=ftöl, men ingen Capelian.
4. Studiof: Eric Hoffnerus, font feberntera bief V. D. Commi- 

nifter i Norala ocf) Trönö.
5. f). Giöran Elingius.
6. §. Carl Bufch, feberntera ftjrfofjerbe i !Järtéö Sodtt.
7. Stud: Petrus Delenius, blef otttfiber tßreft od) Paftoris adjunc- 

tus i Söberfantn; men böbbe utan at lotnnta toibare.
8. §. Mårten Mört, Iuar båbe V. D. Comminift: od) Pædagogus; 

böbbe 1683.
9. fjj. Gudmund Portuan, Ijtalebeé; blef feban Ät) rf of erbe £)är i 

Stabenom; brulabe til Pædagogien !lådaren.
10. §. Mårten Portuan, tfen förreg brober; fabe od) tillita bägge 

tiänfterne, til tfeg fan blef Paftor i ^amnrånger.
11. §. Olof Månten, Ijfalebeg; tom feberntera efter £>. E. Garnell 

til Söderhamns Paftorat, fom ätt tfjer leftoer. arbetabe fielf på bägge 
tiänfterne.

12. §. Olof Faxen betuatabe ganfta tuäl bägge tiänfterna, til tfeg 
fan tfjer böbbe.

13. $. Per Thel; font ädjtabe £). Faxens ßnfa; Ijfalebeg; bod) ttteb 
fubftitut i Pædagogien.
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14. |j. Jon Phragmenius föxeftdr od) Mgge tiänfterna, font Ijatt 
emottog år 1729; affotnnabe 1743.

15. §. Jonas Öftlund Rogftadienf: 1744. toet tag intet Ijuru nu år.

§: 7.
NB: uti ©al. Jßroftend Mag: Laurent: Halenii tefnabêtib i Sö- 

derala, fôïte l)an på fit fått, at ide allenaft tunna återbringa ©taben 
Söderhamn til Söderala ©odtt igen, font tt)et Utib början toara tnånbe; 
od) l)år fratnföre berättat är; utan od) arbetabe tf)er uppå, at Söder
hamns pædagogie måtte förbättrad i få måtto, at någon Collega eller 
Præceptor ftulle tagad ifrån Hudicksvalls Trivial Schola; od) flpttad 
til Söderhamn, ©åfont Ven: Confift: Upf: bref, dat: d.= 17 Januar: 
1722, til mig Reet: Sch: Triv: Mag: 01: I: Broman loiblöftel. föreftå 
låter. IOten feban ttjetta förflaget nteb tnång loid)tig ftäl)( blef ogillat; 
förutan tljet, at ingen meb fog borbe giöra intrång uti få månge 
Sonungard gif[m]na privilegier åt tijenna HudicksvalbStab od) Trivial 
Schola; ©åfont mit loiblöftiga ftoar inel)ålla månbe, af d. 10 Feb: 
1722; Dgillabe §öge meberböranbe ttjetta Mag: L. Halenii äftoentpr, 
tjälft Ijtoab tf)et förra om Paftoraterne angår, åtflilnaben toar od be= 
Iräftab meb Sonung Carl XI? bref, til Upf: Confift: af Stockh: d.= 28, 
Mart: 1685; fålunba It)banbed:

©arf, meb @ubd Otåbe, etc. SBår pneft od) Otåbige benägenhet meb 
©ub 2lltpnäd)tig Sroman etc. — od) fandet. Consift:

SBi haftoe ntur ©ber infänba unberbåniga relation dat: Upf: d. 
20 Martii meb nåber febt odj intagit beflaffenljeten af Söderhamn och 
Söderala, fand Gnarp od) Bergfiö Paftorater i Ipetdingelanb, toib Ijhmb 
tjb, få och Ijntulebed od) på fjhmb grunb the äro ifrån l)d>ar anbra 
fönbrabe od) förbelte toorbne; od) albenftunb SBi förnimme

1: §toab Söderhamn od) Söderala anbelagnar, at ©taben är 
bleftoen A? 1635 uppå tå toaranbe Factorens od) Sorgerflapetd bär 
famaftäbed anföfning IjM gamla legeringen ifrån SJtoberlprlan afflilb, 
emot tljerad gifna förfälring, at ber be flulle få fin toilja fram, toele be 
fin egen sJMft od) Sprloherbe fielfme f)ebert. od) nöbtorftel. förförja.

2. Set od) råbeligare pröfioed för $l)ötarenad od) få månge fiätard 
bättre fliöpel, at förfamlingarna bliftoa font the nu äre, od) forbom meb 
bägge therad förnöjelfe förninte flebt toara, ätflilbe, hälft

3. töägge Paftoraterne til ^nlomfterne toara få goba, at be berad 
färfülbe Paftorer toäl unberhålla lunna. Sp bifalle SBi ©ber unber= 
bånige mening at bägge tljefje Paftorater måge bliftoa få här efter font 
the nu äro ätflilbe.

Glysisvallur II

Carolus.
28
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§• 8.

görtedning på några SebersSKän ifrån Staben Söderhamn.

Laurentius Caroli Burman, Factorns Carl 01: Burmans Son; fe 
min Glyfisv: I: glöd, ont Söderh: Stab. Upf: Stud: 1626; Iemnabe 
93ofen od) antog Söärjan, bliftnanbeê en Capitain.

Ericus Petri Banthleer Upf: Stud: 1632; SanbéSecret: i SBafter= 
Korlanb; 2)og i Stockholm, (entnanbe efter fig en Son Peter Banthleer, 
font en tjb bobbe i Hud:vall.

Michael Petri Udd, Stud: Upf. 1632, «ßreft 1638 j: 1646 :/, od) 
V. D. Comm: uti Berg Sodm af Ramtel. od) tfjer bog.

Tfjet mibtutfpribba Portuan\\la. ©lachtet, tan od) föraé til ttjenna 
Staben; fåfom föregåenbe §: 5. ntmifar; faft än Stamfab: Lars Sßäberfjon, 
Portuan toar föbber i Boldnäs Sodjn.

Ericus Georgii Bachman, Upf: Stud: 1657. iJSreft od) Collega 
Schol: i Hud:vall 1663. — feban V. D. Corn: tljer i Staben; od) fift 
Paftor i Dfmanåfer; fe Cap: VIII. §: 7. fjmareft Ijan bog 1687, ide 
långt efter tftfomften; tenmanbe efter fig meb fina l)uftru Sara Vallenia, 
93arn fom utmibgabe Familien; nämnbe Backmarker; fe fören: Cap: 
VIII. §. 7.

Petrus Jonce Boeftadius, Stud: Upf. 1657. Sch: Cath: Apolog: 
i Upfala, 1665; t£)ernäft Capellan i Dilsbo, od) fift Sßreft od) ftprtol): 
i Eftuna1 1680, (poareft l)an bog 1703.

Theodorus Hög, 33orgSK. Carl Högs Son I)ör i Staben; fe I: fyl: 
Glyf: Upf. Stud: 1666. Sorgare i Söberfyantn; SKen feban en Siöntnn 
Inib Amiralitetet, bog i SarR Crona.

Magnus Magni Thelaus; SMlarenä Son; Upf. St: 1667. ißreft i 
Börftel; feban V. D. Comm: i Mo od) Rengfiö, å ntång år; fift Paft: 
i Ofloanåfer, 1705; fpoareft ()an bog 1725; Iemnanbe efter fig Söner 
od) Söttrar fom utmibgabe Famil: fe Cap: VIII. §: 7.

IIans Päderffon Thel, fontattbe ifrå Gefle, bief 9fåb od) SanbeR= 
SKan t)är i Staben, ågbe meb fina 1:1? I)uftru Brita Gadd 4. ft: Sarn, 
för än l)On bog 1695; näml. Margareta, Cecilia, Anders od) Petrus, 
fom ganfta miba ntfpribbe Famil: fe min Geneal: Tab: XVI. Theb 
Famil: Claff: I.

Daniel Diurberg, SanbeRm: Pähr Tverres Son föbb 1659 Upf. 
Stud: 1677. Magift: 1688; Prof: od) Doct: i Upfala 1724. gift 1695 
meb Margareta Thel i Söderhamn, åganbeä nteb l)enna för än t)an,
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Somißroft, i Upf. affomnabe 1736, mång od) fjeberrft barn; fe min 
Tab: Geneal: XVl. Claff. I. nanti.

1. Juftina Margareta Diurberg, gift meb Mag: Simon Melander
2. Anna Sophia gift meb Mag: Magnus Thelaus.
3. Beata gift meb Mag: Marcus Siming.
4. Uldarica gift meb Mag: Engel: Halenius 
5 Aurora gift meb Mag: Johan Viman
6. Petrus Diurberg, Mag: od) Lector i Gefle
7. Johannes —
8. Juliana Diurberg, gift meb Acad: Secret: i Upf. Fick.
9. Brigila, gift meb Mag: Eric Halenius.

10. Charlotta gift meb Secret: Driffell.

Ipuru tijeffe fötenämbe Diurberger ntmibga Familien, tEjet igelt= 
finneé i mina fören: Tab: Gen.

Portuani\ïa Familien utfpribbeë ocf) ioadert af tt)e görfamlingens 
lärare font l)är i ©taben ief[m]at; fe §: 5.

Grififta Familien af SronoSefal. od) feberntera SorgiDc : t)är i 
©taben And: Päderffon Grif, föreé od) l)jt; v. g.

ttteb förra ljuftrun Ingerid Modina

a. Johan Anderffon Gris, §ärabä ©triftoare 
b Petrus And: Grife, Upf. St: 1683. Mag: 1694. ißreft od) Not:

i ®omSap: 1695. Palt: i Ogelbo 1709, bog 1718. 
c Hans And: Grif, Upf. St: 1684. sJSreft 1694. föprtol): i Järlåfa 

od) feöan i Närtuna, åganbe meb fina fjuftru Anna Po[n]telia, 
13: ft: Sara, font miba öfa Famil: fe min Geneal: Tab: V: 
f^lod om Grifa Famil:

d: Lars Grif Steppare i ©todlp gift meb Sara Verfving.
e. Anders Grif, fjanbetém: i Söderh: gift meb Sara Lund.
f. Dorothea Grif gift i Söderh: meb §aitbeDÜDi. Jonas Flyman.

IIti ©enare gifte ttteb Margareta Portuan, öfabe§ Familien af 
Sarnen Ingeiid Grif, od) Martha Gris, ailefantatt meb barn od) barna= 
barn ittförba nti förenätttbe Geneal: glod.

Magnus Blix, SorgiDt. od) Factor i f[)enna ©taben; fe min Glyfi[s]- 
vall: I: glod: od) II: bei: ?lbfaöer 1689. ägbe Sarn iblanb anbra 

a. Magnus Magnufa ©on Blix; Upf: Stud: 1683; Jur: Stud, od) 
Aufcult: i ©todl)olnt til 1689. feberntera fin fyaberë Vicarius
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t Söderhamn, til 1694. 2f)er fid en tjb Ordinarius; äßen bief 
affatter ; ff-id namn af QagSDrJaftare i SBäfteräforlanb ; flQttab e til 

1SngennanIanb, öfmergifmanbe fina ffru Stiernros, lefbe tïjer 
til fin böb, meb Jtapg Ijeber Iil 1745. 

b. Carl Blix; Upf. Stud: jämte S3robern, fjaftoanbe fina uptoadjt= 
ningar i Stockholm, til tfjeê I)an blef CanbISecreterare i Gefle, 
od) fl) er Dgifter bog.

Jonas Enman, Jfdbmanl Son, Upf: Stud: 1685, lemnabe SJofen 
odj bief rjïet fpanbellman i Söderhamn 1694.

Johannes Nicolai Uhr; pnl Qaber tear GronoSefal. i frjärjedbalen; 
Upf. Stud: 1693; lemnabe 33ofen, begaf fig til barnlöfa gaberbrobern 
i Dfmanfiö Sodjn, bief tljer en mädjta rjï od) namnftor SrufIPatron 
dganbel meb fina 2ne äßafar, ntång barn, font ganffa miba od) Ijeberl. 
utmibgabe Familien; £mn affomnabe Jtd Hamarby, 1744.

Olaus Faxen, Upf: Stud: 1704; JJJreft 1709, i Sfer od) Salbt); 
1713 V. D. Comm: f)dr i Staben; bog meb fjela Stabenl forg 1723.

Olaus Hamnel, Stud: Upf: 1704; Magift: 1713, SjSreft 1715, en 
tjb ioib S: Jacob i Stodljolm. 1718, sJfegementI Paftor för Gard: 
Courerne [?, o: Kårerna?]. 1719 Paitor i 3)an)nifen, tljer I)an bog 1729.

Lars Balter JfdbäJc. E: Bälters Son, föbb 1704. Stud: 1727. 
Mag: 1731. sJJreft I)Ol §. Dftnerften Budenbroch i Boldnäs, Fait: i 
Söderh: 1739.

Sven Bälter, SJrobent, föbb 1713; Upf. Stud: 1727. Mag: 1740, 
fallab 1744. til SJSreft af mig O. 1. Broman; men blef l)Oå SomSJJr: i 
Upfala Doct: Ol. Celfius, til tljel Ijan blef fallab 1746, til fjanl Slongl. 
|jögf)et! Fr: Aug: .^dfSJSrebifant.

Abraham Bäck, föbb 17[13] Upf: Stud: 17[30] Medic: Doctor Af- 
feffor i ,lJlongl. Söetenffapl Acad: 17 . . fjanl Äongl. SJcatJw Friedriks I: 
Cabinet Sjf Medicus 1749.
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Cap: II: b.

Illiii
Skog=0ocFtt8 TRyrFa

cif SIrd
Sang 25 3A. at 
breb 14. at 
pög 16 at

SEBftft: I/ oft.

: 1.

Slf tpen belanta Edmond et Emord ©logen, pär i |teföungalanb; 
font i forna tjber Inar Söderala ocp Hanabo ©odnerê Sllmöning; fdfom 
Slrcpieb: Nicol[a]i Alonis bref uttoifar, af året 1302; åger nu ipenna 
©odn fit Slantn ; pioilfen forbombagê af tpen ftörfta fiôn ï)dr i Ianbet 
33årgtotFett, ïaïlabeê ocE) Bergvik ©odn; fåfont pergam: breftoen ut= 
toifa; fe I: glod: Glyfisv: Cap: I. b. paftoanbeë förr paft fina ïprfo 
bpgba af 0teett, ftdenbeë rätt ut toib föbra ftranbene af ofloamnämbe 
SMrgtnif; ifrdn dret 1434; men nu albeleê neberfallen; uti ptoilfenë 
fMlle, dr 1610, ena Slnnor ïtjrïa af Cra upbpgbeê, et ftpde uti fpb= 
ft)b=oft tfjär ifrd, ftraj tnib Sforra fibone ut tnib ftora mögen, font löper 
ifrån Sllhttanmägen, föber nt dt Ogglebo, belanbeë fig toib tpenna 
fprfan äftnen tnäfter nt dt Hanabo; pd en ndgorlunba jäntn, bod ftenig, 
plan; mät ontbetnarab utan od] inan, til taaf od] toäggar, at ingen för= 
rutnelfe an (jar funnat fie; toaranbeë @odn=folfet i fulla tandar at penne 
utmibga til norben, font ena IfaIftoa forfffprfa; för bättre rutn ffull. 
Slt tpen gamla 0tcnFyrFan fallabeê S. Olofs Capell, tf)et fan rônaë 
af pergam: bref; SIfen at tpenna Sfpare Sprfan par fått ndgot be= 
fpnerli namn, när pon pd annat fätt intoigbeê; ide font tpen förra; fe 
tit: I: §: 6; utan efter tpen Sprfo=Drbning font brufabeê pd dret 1610, 
etc. tpet fpneê för mig otroligit.

: 2.

IDaptt=Pufet, toib föbra toâggenë ioöftra änba; äftnen 0aFerftugutt 
tnib tpen ttorrae oftra, är alt af trä, fdfom toäggar, taaf ocp altfamanê. 
^enfteröpitingar finnaê nu mara, 2: ft: pd föbra mäggene; 1: ft: pd
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tfjen öftra, od) 1: ft: fia tf)en toäftra»gaftoelen; förutan 1: ft: Iitet in 
uti ©aferftiget; od) 1: ft: mit på ttjen norra toäggene font uptjuggit 
bief år 1711.

§: 3.
Uprfan ftoö målab inan ti(, meb åtffiltige gemena matningar, få 

mät up i tatet, font på mäggerna; in på året 1723, tå ttjen tjmjtthnabeê 
öfmer att.

?lltarctaflan mar förr giorb af några träbeläten, ibtanb Ij mi t ta; 
efter algemena fättet, fe tit: II: §: 2. Christi crucifix od) J: Mariæ 
bitb, od) ftobo; famt flera anbra. SKen nu är attfaman unbantagit; 
font ftebbe år 1718; ocf) i ftätlet upfatte matre fetare; utfirabe meb 
Contref: måtning; på bägge fibor om fenftret; ftåenbes mit öfmer ttjem, 
på en t)atfboga, en ftor= I)miter et. föcfitfrab Sitb ; meb 2,,e Slngtar ftraj 
nebanföre, t)åttanbe emellan fig, fåfom en ©ebet, meb tf)en påffriftena: 
Cbcn font winner hatt (Tal få Tlabb roarba t lntpt 'Klaber, od> 
Clag (Tal betanna bane V7amn. etc. Upp: 23: 3.5.

£l>or=0FeanFet; fe tit: IX: ßf)or; af fmarfmabe träpinnar, bort= 
togé på famma år fom prebiteftolen, 1711, od) i ftättet upfatteë 2ttî 
pyramider, jämte tt)är mib brutet*, ftrant; attfaman meb Contrefaite 
måtning utfirat, 1723.

PrebiFeftolen, fom förr mar ftäter, od) gement måtaber meb töf= 
bäranbe ftnå träen; uttogë 1711; od) en nt) upfatter på famma ftätte,

mib föbra mäggene, meb bitb= 
tjuggare arbete, af Evangel: 
bitber ; förgplber 1723.

£åd>tarc äro fatte ide 
attenaft tmärt öfmer fprfan mib 
mäftca gafmelen; utan od) en 
nt) öfmer ©aferftugu börena, in 
i Sfjoret, på norra mäggene, år 
1713; tjmareft titförenbe några 
träbeläten på en l)pt(a fatta 
ftobo.

§: 4.
©rafftenar öfmer Uprfo= 

tjerbar finna§ f)är inga, faft än 
månge tigga t)är begrafne. ®od

/ a STtEkDEAfM \
/ETEES/ L MEkSAUi \

IJfCOB JÙSÛK J6rfk£A/\ 

BunEclSiE OSf FORMfSUJ7\ 

JfJMSELS SSSJMFkaMlhlo

\STJ} Musjcmjt JMMû i 
\ L 6 68. 9 Vl TMLJJf /
KffJMliAS FfM TmtiE 
\ TULL UFfTMA/ 7 
X DfL Jf. /
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totfar fig en grafften mib SHtarefoten på Storra fibone, meb fâban 
IDtineSmdrfen : [Avbildning å föregående sida.]

NB. TiI Tuna Socfn, Cap: V: §: 6; dr anförb en grafften meb 
ttjen efterrdttelfen, at tïjer unber Hgger begrafinen Salig Serr E: Ols 
Ijuftru t Skogs St)rHo; Snft: Ingeborg Carls Setter, Ifmilten affomnabe 
på SwHitfsmall d. 22 Oct: 1587.

§: 5.
IKIacf=StapeIn, font np upbpgbeS år 1699, odj ftår et Iitet ftpefe 

öfter ut ifrån bogårben; tjåller 21! ft: Slåctor;
Ct>en ftôrra, Sång 1 J al. Diam: neberft 13A all

IRunbt ontfeing oftrmn ftår:

VENITE ET ASCEND AM VS AD MONTEM JEHOVÆ AD 
DOMVM DEI JACOB Eza . z . DOCEB1T NOS VIAS SVAS ET 

AMBVLABIMVS IN SEMITIS EjvS.

IRunbt nebermmfring:

KOMNE ÆRE VI AF JACOBS HVVS LÆT OS VANDRA 
I HERRANS LIVS. M. IOREN=PVTENSEN IN STOCKHOLM 

ME FECIT ANNO: 1656.

<Cl>c» tlTinbre, Sång 1: all. Diamet: IJ all.

IRnnbt ofmanontfring IdfeS :

LOFVER I FOLCK VÅR GVDH, LÅTER HANS LOF VIDT 
HÖRDT VARDA. PS: 66. 8.

Ißd tfjen mäftra fibone:
GVTEN I STOCKHOLM AF 
PETTER DANT, ANNO: 1666.

IRunbt omfring neban:

SALIGE ÄRO THE SOM HÖRA GVDZ ORD OCH GIÖMA
THET. ANNO: 1666.
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ïfjenna minbre £tdcfan bief omguten 1732 i ©todljolm; od) faft 
ärt tf)et farttjget, Ijon förbeé få til Söderhamn, otqdel. ornïom od) 
ftranbabe uti ftärgårben til famma ©tab, tear Ijftoat få ftor lt)da, at 
tljenna Mda utljur ïjaffenê toatn ofïabba ïuttbe upbragaê:
2: ©f: 11: Sffi jpon är lång 1: jj al', diamet: neberft 1: olH 1| qvart:

Xunbt ofitxmotnFnng ftår:

KOMMER LÅTER OS GLÄDIAS HERRANOM OCH FRÖG- 
DAS FÖR WÅR SALIGHETS TRÖST.

Ximbt nebnnomFrtng är ingen ffrift.

s$å ö>ftra ftbona läfes:
LÅFWER I FÅLK WÅR GVD, 
LÅTER HANS LÅF WITT 

HÖRDT WARDA.
I)toar rt)ib ftå 2"l Singlar meb ut= 

fträdte iningar.

På tl>en ivåftra:
TÅ LAURENTIVS EKENBERG 
WAR KIYRKIO HERDE, BLEF 
IAG OMGVTEN I STOCK
HOLM AF GERHARD MEYER 

A0 1732.

§: 6.

Ât)rïoI)erberna§ Sîantn äro tfjefse, få mptet ntan tunnat finna få 
tnäl i tfyen gamla font nt)a tprtan, bod utan toifj åratal tnib tf)e älbre.

Sgerc Olof. —
Sgv Henricus. —
jpl Olof; ont fjonotn Berätteé at l)an toar tf)en förfte l)är i Sanbet 
af ijSräfter od) ißräftabarn font fid gifta fig.
§. Nils, fg. Olofs ©on, tom efter fabern, men Iefbe intet lange.

1593. jp. Abrahamus Olai, äftoen töäl tijen förre Olofs ©on, od) 
§. Nils Srober, unberftref Concil: Upfal: loar od) tljen förfte 
Pastor i nt)a tfrtan, font bpgbeå 1610. £>an§ pngre ©on Jo
hannes roar förorbnab Prof: i Upf: men tljen 
älbre £). Olaus Abrahami, tom efter fin faber. Ijabe en ©on 
fom ï)et Eric, bief Sanbê Secretaire i Enecoping. 
jp. Jonas Puke; om l)an toar I)ârtomen af Erik Puke, font Ijabe 
nog at fäja f)är i iHorlanben i Sî. Engeberts tjb ; tf)et är Ijft. 
£). Nils Brufe, el- Bruzelius, föbber i Arnäs ©odn, bief böb 
1673. Ijanê ©on Petrus bief V. D. C. i Ugelbo. I)ans> ©on
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Stephan V. D. C. i .jjarmånger, febermera i Jîimbo odj fift 
Paft[or] i filmen.

1676. §. Lars Ekberg ; barnföb[b] i Rasbokjl odj CSfebQ, £)4Dtlfen§ 
fjuftru luar |j. Nils Bruzelü ïjuftruê Steter botter; fjabe mang 
barn; bief böb 1692.

1694. §. Hans Vjk, barnföbfb] i ^ättenbal ©octn od) bpn SBjt; til* 
förenbe år 1680 Colleg: III: Claff: t Hudicksv: Triv: Schola; 
gifte fig meb ©al. Ekbergs ©nta, 1694. Ienmabe Paftoratet åt 
fin Stiuffon, L. Ekberg, på året 1717; tjabe meb fin förra 
Ijuftru Catharina Grubb, §. Lars Grubbs botter, en ©on, §. 
Lars, font tallabe fig Elfvik « paft: i Norala. * men meb fenare 
gifte fal. Ekebergs @nta intet barn, oct) bief böb 1720.

1717. §. Imts Ekberg, tfjen gamle £). L. Ekbergs ©on; Upf. St: 
1699 jßräft 1704. d. 20 Oct. tilförenbe triggpräft loib ,Çelfinge= 
sJtegemente, 1709. tom til Paftoratet, meban ©tiuf=fab: H. W. 
lefbe. ÜDîen 1735, transporterades til Söderala; fe Cap: III. §: 6. 

1735: §. Petrus Stilmarck bonbeng Olof Michaëls ©on i ©tpfloö af 
Norala ©octn; blef Ioib början Ijiälpeißcäft l)og ftprfol) : §. P. 
Aurivillius i Norala; feberntern i Stockholm uti Sanfoiten ïjoê 
Magift: Ol: Hamnel, 1726, Ijtoareft Ijan Särare foar til före= 
näntbe år 1735, tå Ijan til Skog Äprtofjerbe förorbnabeg; boet 
iete meb IjeIa görfamlingeng bcljag, fom Ijälbre loele Ijaftua V. D. 
Commin: i Söderala $). Mich: Dahlmarck. §ang Ijuftru loar 
en IpanbelêSOî: od) ©finnareå botter ifrå Stockh :

Lit. A. §: 7.

Copia af Slrd)ieb: Birgers bref, giftoit på Vifitation i Sederftada, 
år 1378, d.= 9. Januarii.

Bergerus Archiepiscopus Upsalensis, /: tienne loar Gregorii et fom 
anbre nämnat Georgii fon, förft tprtoljerbe i Öfterl)anninge; febatt IjSroft 
i Upfala, famt honung Alberti Can[c]ellair, år 1365. utfoalb til 
Ütrdjieb : 1366. — Söbbe 1383 :/

Noverint univerfi præfentes literas inspeeturi, qvod cum nos 
Bergerus Dei gratia Archiep: Upfalensis apud Ecclefiam Sederftada 
in vifitationis officio constituti effemus, tutores et parochiani Capellæ 
Bergvik /: år famma fom nu tallag Skogs=Iprta :/ propofuerunt in 
judicio coram nobis, qvod curatores Ecclefiarum Uglabo et Seder
ftada, nee non eorundem parochiani, antiqvos limites, parochiæ
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Bergvik, infringere et excedere funt conati; Qvare petierunt iidem 
parochiani in Bergvik, fibi per nos de oportuno remedio provided; 
Nos igitur vifis non folum literis Dominorum Canuti qvondam Da- 
piferi Sveciæ, et Toftani Arvidi militis, fuper ejusdem limitibus 
confectis, verum etiam literis venerabiliü Patrum Dominorum Olavi 
/: tfyenne 2lrd)ieb: fallaS Olaus Beronis, eilet Dlof iöiötnfton til gorjja 
t Tenjtab Socfn, af SlbeItg jläd)t, od) af få f)ögt förftdnb, at I)an nörnbes 
Sapiens, f)in SBitre ef. SBtje; blef uttnalb ültdjieb: år 1315. §an labe 
en reif; taxa på alla Br£)jterier i Upfala Stifte, at ittlöja Slrdjiebijfopg 
Sappan af tljen sBbjtoijfa Stolen, år 1316; ta jämtnäl ^dftngelanbs 
Prcevofiturer jfattlabeS til 165 od) | m[arf] fiöbigt Siljtioer; lpinlfa 
Brojterier td for tiben utnämnas Boldanäs, ,ÇorB, ÏHâbelpaï», linger* 
maniant», Oamtlanb od) Wcftcrbotn ; tt) ja luiba jträdte jig fjelSnnga» 
(anb; je I: gl: Glyf: Tit: I. — fjan blef böb, år 1332. — :/ et Hem- 
mingi /: trenne Slrd)ieb: font til Stolen, 1342; io ar anb es allenaft en 
emellan l)onom od) jörenämbe Olof Biörnffon, nöml. Petrus Philippi; 
blej böb in manerio fuo Arnö, 1351, d. 15..., nten begrafroen i jtora 
Ef)oret Itti Upfala :/ olim Archiepifcoporum Upfalentium, qvibus bæ 
literæ noftræ funt infertæ, qvas etiam literas, auctoritate ordinaria 
confirmamus et decernimus matura deliberatione perhabita ftatuen- 
dum, qvod omnes et finguli infra limites ejusdem parochiæ, Berg
vik, in præfatis literis declaratos habitantes, feu bona poffidentes, 
aut in aqvis feu Cilvis venantes, Curato in Bergvik, qvi nunc eft, 
vel qvi pro tempore fuerit, décimas folvant omnium qvæ Deus eis 
infra dictos limites voluerit elargiri ; prohibentes in virtute fanctæ 
obedientiæ Curatis prædictis in Uglabo et Sederftadha, qvi nunc 
funt, vel qvi pro tempore fuerint, eorum parochianis et aliis uni- 
verfis circumqvaqjve] juxta eosdem limites habitantibus, ne præno- 
minatos Curatum et parochianos Capelle Bervik, contra hoc pf. 
noftrum mandatum et ftatutum fuper decimis aut aliis rebus qvi- 
buscunqjve], qvas jam eis adjudicamus audeant qvomodolibet im- 
pedire, aut de cetero perturbare, prout indignationum Omnipotentis 
Dei et poenas canonicas duxerint evitandas; Datum apud Ecclefiam 
Sederftadha prædictam; Anno Domini Millecimo tricentefimo feptua- 
gefimo octavo, 9: die menfis Januarii, noftro fub figillo.

L. S.

Lit: B.

Copia af '2lrd>tcb: Olafs bref, A: D: 1327; 16: Kal: Januarii.

SBj Olaf Srcf)iebtjfop i IlpjaIa ftabelifa biubout od) bögelifa jörmanom 
allom tl)em jom bpggia od) boo od) nt) röbning nptagat fjafira mibf) 
tiågljon egf)o jom fallaS tägtir i ena jofn toib Särtoifen jom ar rölagbl) 
nteb IIII röö, jörjt nöör utf) til babe fjampneS; oc Sober utl) til ena 
aa, jom fallaS tpnnö, oc öfter ut til fjafjtranbene, oc mejter ut, til ena
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aa font fallaé ©oupitaa; oc tfje fôr:*î inbpggiare Strfio odj ipreftis tient) 
troligpa giöra af aiiont jinotit egpont odj aftoeï font fjbper oc Iag är i 
jelfingielanb tienbpe oc rätt giöra. Oc biubpom toi oc aiiont tpem 
förööfa oc fulborbpa för:bc Sirfio oc ißreftabool 41a tpet ntnt font ïallaê 
©räptan nteb bpgtting oc aiiont anbront tillägtjom font tfjer till giöré 
bepof oc pööftuié. Sfriftoat odj gifloit arottt eptec ©ubj bprb MCCCXX 
oc VIL XVI Kalendis Januarii unber toart incigle.

§: 8.

görtedning på några öebersißerfoner fouine ifrd tpenna Sodn.
Abrahamus Olai, Sprfoperbe pär i JDrfatnlingen ; fe §: 6. odj pané 

Söner
j. Nils Abrahams Son, font bief Paftor efter fin faber.
j. Johannes förorbnab Logices Profeff: i Upf: bog 5ßaftor i 

$ferbp od) Jontfilen.
Olaus Jonce Schog, Upf: Stud: * Mag: 1631. P. od) P. i äöefpolitt, 

1647. feban 1659 i S: Jacob nti Stockholm od) tper jämte toib Am- 
miralitetet. !Jblanb pané 93ant loar Johannes Olavi Schog, font difp: 
i Stockholm 1659. unber D. Pet: Bång(s) pané fianbêüDcait.

Ericus Olai, fprfoperba Son pär i förfaml. fe §: 6; pan bief Upf: 
St: 1627; od) Secretaire i Enecop: unber Sattbépöfb: Knut Soop.

Benedict: Nicolai Schog, Upf. Stud: 1642, fßreft od) Capellan i 
Alunda 1651, ptoareft pan bog.

Petrus Nicol: Bruzelius, Sprfop : Son pär i JDrfaml. Upf. St: 
1662 ißreft 1666. — Comm: i Uggelbo 1677. od) tper bog . . . jané 
Son Staphan Bruzelius bief V. D. C. i järntänger. feban i Rimbo, 
od) fift Paftor i Filmen — bog 1711.

Sprfop: j. Lars Ekebergs Sarn, pär i Jörfaml. fe §: 6. böra 
pär införaé; font tttång äro, od) luiba utfpriba Släd)ten; fe min Geneal. 
Tab: od) JJod [VI: Cl. I: N° 7] Ekeberga Famil:

Laurent: Hellftröm, SonbaSon i jantnäé; Upf: Stud: 1682. ißreft 
1687. förft Capellan i Schog; feban i all fin IifStjb Capell: i Arberåd. 
g[amle] Ekbergs SDcåg pär i Schog. janê Son

Carl Hellftröm font til Sacell. efter fin J-aber ocp feban Paftor 
i Sadurft: 1743.

Jonas Boiling, SonbaSott i Lingbo; Upf. Stud: 1710. ißreft 1721, 
po§ tå toaranbe pär fprfoperbe, od) feban Capellan 1730.
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Ericus Toning, SonbaSon, Upf: Stud: 1712, ißreft i tparmånger 
1719; Sebermera i Forffa od) Hög på ntdttg år tit 1738, mpcfet af= 
fjdtlen af alta görfamlmgar för fin ©ubfrudftiga od) Dgemena ftitta 
tuanbet, en rättftaffené tärare i alt fttjdEe ; Stîen af Dbtib ttjcfo ; fief flag 
od) tåg i elänbe på några år tjär tjema tit fat: änbatpd)t: 1745.

Olavus Lingnelius, SonbaSon i Lingbo; §. Jon: Rottings Srober* 
Son; Upf: Stud: 17.. ißreft: i Tiarp 1740.

Michael Grönlund, Sänöntanö Son; föbb 1725. Up: St. 1746.
Olavus Sylvén, Såtémanö Son i §dtanbo; Upf: St: 1740.
Petrus Elglund, SonbaSon i Älgnäs, Upf. St: 1745.

Cap: III: b

mimÈËMtËàÈ&ÊÈmMÈÈmmmmm

Söderala 0od>n* 
TRyrFa.

£ång 53 4 at. 
breb 17. —
Sög. -
SEornetö tfögb —

måfter. öfter.

§: 1.

Söderala Sodn, font i anfeenbe tit ioäbecftreten od) betägentfetena 
tigger i Söber ifrå Norala, od) rättare få fattas, än 0ôï>erroaUa, 
06berdlf, eb tptift, af tt)e betanta orben Söder od) A -- la; Sdfom 
tt)er ont loibtöftigare utföreö i I: $(od: Glyfisv: Cap. II: b. t)ar fprfan 
ftåenbeS på en jämmfanbmö, ftraj brebe mig [o: mib] ftora ftråfmägen
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å föbra fibone fom löper ifjrjån iültmanmägen, öfter ut åt ©öberpamn; 
upbpgb af ftarda goba gråstenar, faint tegetpmatf, i tRor^rojs, tneb 
et Corn mit på; fom nu för tiben, i anfeenbe tit trärefningen, ide 
pögt år; bod mpdet pögre i forna bagar, för än tpet afbränbeé; ma= 
ranbeé intet atbeteé fäfert at berätta om tpenna IRor^FyrFa på en 
gång bief upbpgb, etter intet; tp fäfer prof af bägge betar, par man 
på anbra tprtor, i annor £anb, Ifmareft fåbana For^FyrFor, på en gång 
äro grunbtagba ocp upmuraba; ,Çmilïet par ffebt i tpe fenare tiber; 
SDien i tpe gamtare bagar äro od) tpe fmå fyrFanta; ædiculæ paten
tes, etter pertufa compita, tpe fmå Corn; pmitfa i pebenbomen bru= 
tabe§; fe tit: I: §: 2.5. påötaba odf titbpgba, få at tpe ontfiber fått 
ftapnaben etter namnet af IRor^FyrFor. $od är mib tpenna ïprîa at 
finna puru få mät Runbden öfter ut, font trapnlmfet på mäftra 
gafmeten, i fenare åren äro blefne tittfatta; Sttien om åratalen på att 
famman, par man ingen fäter unberrättetfe; !Jcfe pettec tper om, puru 
länge fottet pär i Söderala, fåfom uti tpe näfttigganbe ©odnar, Mo, 
Rengfiö, Boldnäs etc. pabe gått tit gplïië= et £)ärab§ fprtan Trönö; 
fe tit: I: §: 1 ocp Cap: XV. b. Trönö Äprt: §: 1. loaranbeå bod tpet 
ofelbart, at tpeuna tprta är upmurab ide långt ifrån tpet rum, pmareft 
tpe titförenbe pabe fitt (Stile; ©åfont än i bag Schala od) Sunb, ut= 
märta; fe tit: I: §: 4. Odf af pergaments bref panbgripetigit, at pon 
är mib ^nloigningen; efter tpe s}?åfmiffa3 äfmentpr; fe tit: I: §: 6, 
tattab S. Erics odf S. Lars Stprta.

§: 2.

Sn uti \X>apn=t>ufet, fom är mib mäftra gafmeten, är ide attenaft 
6na £><3r in i ïprïan, utan od) ©na front bör på tpen föbra minïeten; 
pmar öfmer; uti ^prtop. Mag: L: Halenii tfb; en måtab divife, af
änglar, uti en triangel \ ocp några ©frifteneä fpråt, meb fmart
färgo på pmittimabe mäggene, fatteö. ^enfterbptttttgarne åro 5: ft: 
nämt. 2: ft: ftörre på tpen föbra fibone, jämte tpet ena nmba et. 8 
tantiga mit öfmer ftora föbra börena; 1: ft: öfter ut pä runbelen; ocp 
1: ft: ftort, 9iorr ut; fom ide tänge feban btef uppuggit; förutan tpet 
tipta i ©aterftiget; maranbeé peta tprtan jämte tornet öfmerbragen meb 
pmit fatt.
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§: 3.

SIf tljen gamla SJIaImngen inantil, fijnes nn intet mera än något 
Iitet ng i Ijloalfloet mitt i ttjrtan; feban alla toäggar, lointlar od) lorder 
äro Ijmjtlimabe; fe tit: II: §. 1. 2Iltaretaflan beftdr af manga bilber 
mdlabe, babe SJIän§ od) qloinorë, fdfom S. Andreas. S: Eric. S: Pet: 
S: Johan: S: Barbara; S: Maria. S: Maria Magdal: S: Katerina. 
Laurent: Paul: Olaus. Chriftop[her], SJiitt Uppd loifaë IjUtm Chriftus 
nebertageê af lorfet; od) tfiär of[m]anföre ndgra fmd bilber.

Cf>or<fFratiFet dr od) borttagit l)dr, fom aitorftdbeë, od) i ftället 
Upfatte piramider; fe tit: IX: od) Pyramider.

PrebtFeftolen pd Sierra fibone; rätt i I)örnet, tfjer öftra od) norra 
minllarne fammanftöta; öfmerbragen meb loader målning, fom ntloifar 
Evangelisternas S1Iamn od) ©inebilber, meb öfloerftrift i tranken el. 
tfjeê f)imel af Jacob: I: 22: * < ©ent entot ißrebiteftolen dr upfatt 
Christi crucifix, af ttjet ftörfta flaget; Ilti tljen SIorra mint'd” toifa fig 
ide allenaft ndgra fmdrre träbeläten, utan od) Jltbbaren af Cappa- 
docien S. Jen an, IjloiIten mdft i alla ftörre ttjrfor Ijar loarit framfatter 
på en I)äft, ftribanbeë meb Sratan, til at frälfa ena !Jungfru; Ijtoar ont 
miblöftigt fan Idfaë alt Ijtoab font i tibeböderna finnaë mara anförb Jtd 
tljen 23 April; tt) td firabeå S. Jörans fdft; fdfom od) Ijtoab Hofpinia- 
nus, Hornejus, Seidenus, od) flera Stjrto=Ijiftorier t)är om förmäla.

Hacbtare äro 3"c ft; ©n Ioib Ijloartljera toinfelenê inre mägg, näml. 
tljen Söbra, SSäftra odj Sierra. 1740, npfatteê et tüjtt Drgloärt Jtd eller 
framför tljen toäftra.

Funten ei. Fönten, af utljuggen ften, font nterenbefô i alla tljrtor 
finneë, fe tit: IX: Font; är ntur tljrtan buren, ligganbel d fibo ftraj 
utont föbra börene odj öftra fibone.

§: 4:
©rafroar finnaå mäl mdnga in uti tljrtan, fdfom Sljrtoïjerbarnaà 

Lars Helfings; SqI Jons odj Olofs, meb tljeraê 9Inf)öriga§, mit fram 
för SIltaret; Mag: Laun Halenii fram för @aterftig=bören. §. Er: 
Schalenii, in uti ©aterftiget; SJlen tljefja Ijafloa inga ©rafftenar eller 
Sjtljällar öfmer fig; utan enbaft äro tfje efterföljanbe nn för tiben 
befinteliga; näml. mit uti ©fjoret:
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§cm§ förra fjuftru affotnnaöe 1641 
d. 2: Martj; ocf) begrofë tneö ftor 
proceff af 9. Part: ocf) 9. Comm: 
I}Uépreb[i£an] gioröe Pafb i Sö
deral: §. Lars; od) i £t)r!on 
Paft: i Järlsö, §1 Er: Niurenius, 
Dnca Efto M[ibi].
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§: 5:
2Uåd«0t<;pelen font ftår in uti Stjrfegårben tit ©tjbloäftern; tjåtter 

2nÅ Hactor :
Ct>en 0törra, Sång 13A al. Diamet: neberftiuib 2 alnar.

Dhmbt omMng ofloan:

SÄLL ÄHRO THE SOM HÖRA GVDZ ORD OCH GIÖMA 
THET. ANNO DOMINI. 1583. EVEN OL.SON.

är febermera Ijel fläter.

Cbett UTinbre Sång: IJ al. Diamet: I3A al.

DIunbt omMng oftoan:

EVEN OL:SON. A. P. ANNO JXDUOHd 1583.

NB. £il tlfenna Söderala görfamling, bar ©toben Söderhamn 
font 6t)gbeé> 1620; oct) gamla 2rätt)rlan tl)är fammaftäbeé fulbtjgbeé 
1621; btoar om toibare lan lâfaë I: gl: Cap: II: Sföderala] ©[odn] od) 
tfjenna II: gl: Cap: I: b. §: 1. Ioarit Annexa; att til året 1635; tå 
febermera 5ît)rïol)erbarne båt i görfamlingen t)abe intet mera at ftt)rn 
meb ©ubétiänftene i ©taben Söderhamn; fötanbeé fuller Mag: Lars 
Hallenius i fin tjb, at återtoinnat; men båd förgäftoeg. §älft tlfenne 
åtfKInab loar ftabfäftab af honung Carl XI, genom bref til Upf: ConL 
d.- 28, Mart: 1685. ©om infört är, Cap: I. §: 7. om Söderhamns 
gamla &'t)rfa.

§: 6.
&4)rfoöerbarne§ DJmnn uti Söderala, efter Reformat: tiben öro 

fffefja:
1593. tp. Ionas, font unberflref Condi: Upf:
1616, £). Petrus Jonce Kempe, ^ålleé före Voarit fl;en näftföre«

näntbeé ©on. — Ifan 1619-
1620. §. Laurent: Erici Helfmg; $t)rfofjerbenå £). Eriks ©on i ©abur= 

ftab; fe Cap: IV: §: 7. IaItabe fig förft Säderftadius, fäban Gille, 
od) fift Schalin, när l)an tom at äga et Ijeman L)är i ©odnen, 
uti Shjn Schale, fjVoareft i forna tiber loar tljeraé @itle; fe 
Glyfisv: I: glod, om Söderala. bief en ©tamfaber för tljen loiba
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utfpribba Schalinifta Familien, åganbeS 10: ft: Sara, för än 
[patt] affotnnabe en 82 åra=gamal SDÎan; fe min SIttarq toifjeté 
Tab: XV; Anno 1656.

NB. Uti pan§ tfb tom ©taben Söderhamn at ffiljaS ifrån Söderala 
görfamling, näml. 1635; bod ide få albeleS för än 1641, til alla 
belar; fe Cap: I: Söderh:

1658. fp. Jonas Larffon Schalin, loar V. D. [Comminifter] l)är meban 
Ijanå näftförenämbe gaber I13ar Bailor, od) tom feban efter ponont 
til Paftoratet; utfpribanbeS mt)det ©läcpteit, ti) Ifan ågbe 12: ft: 
Skrn; fe mit ©lädjbregiftf Tab: XV: Claff: II. fpan bog — 1684. 

1687: fp. Olof Larffon Schalin, tom efter fin älfte Srober fp. Jon, til 
tpetta Paftorat, IjaftoanbeS 8: ft: Sara, Ijtoilta od) uttoibgabe 
©lädjten; l)an affotnnabe 1692.

1694. Mag: Laurentius Jonae Halenius, Slprtop erbenS fp. Jons @on i 
Serfiö ©odn; fe Cap: XIII. §: 7. föbber 1654; difput: uti Upfala 
1679: de Viro Civili. 1682: de anaiSeuata, bliftoanbeS Oå 
famttta året Ph: Magifter, äftoen ^Sreft od) fölgbe tl)en ©toenfta 
legation til Mufcov. 1686: ConR: uti Gefle Trivial Schola; 
febermera Gr: Lingv: Lector tperftäbeS; fift Paftor pär i Söderala, 
äftoen toäl på fiftone Præpofitus. 1695: I)ölt Synod: Difp: uti 
Upfala de Ecclef: Militante; ©amanftref ©toenfta=Sibl=Concor- 
dant: ptoilfa efter IpanS böb tourne äre at nu trpdiaS; fpan toar 
footmen af tljen ganfta toibt ntfpribba Halenifta Familien; fe 
min sIlttarglo: Tab: IX; uttoibganbeS mtjdet fantma ©lädjte meb 
fin Sara, font in alles toore 14: ft: IjtoiIta finnaS uprätnab od) 
beftreftoen uti förenämbe Slttarq : VIII: Claff: N? VII. gblanb 
tpe förnämfta äro IIiefje :

Jonas, tljen I: g Drbningen; gra Siftopinan Carlffons Secretaire 
odj Inspector toib penneS SärgStoärt.
Daniel, font nättmeS Halen, tpen III: i orbningen, fpanbelSman 
uti Sundsvall odj SrutSIntereffent.
Lars König tpen V: i orbningen, Mag: od) Pallor i Tuna odj 
Staby.
Engelbert, tljen VIII: Magilt: ConR: Scholae i Gefle, feban Ph: 
Adjun[ctus] uti Upf: äntel. Extraord: Profeff: Doct: D. Diur
bergs SJtåg.
Claes, tpen XIII. i orbningen, 2tjgtoadjtare i Stockholm, 
îïjenne Mag: Lars Jonffon Halenius affomnabe — 1722.

Qlysisvallur II 29
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1724: §. Eric Schalenius, en SBonbaSon ifrå Hnifftab Soin, toar 
HriggIJBreft för Sjf=Dragoune=Dtegementet utont Sanbê på H. 
Carl XILL örlogö tiber meb Dîqfjen; SKen pan affomnabe på 
farmna år ocp ftd intet pjtfomma, nanti. 1724.

1726, §. Hans Schirman, en Hruïomafareê Son i Gefle, ptoareft pan 
tilförenbe toar V. D. Comminister, å några år, för ån pan pär 
Pastor Mef; affomnabe 1733
åganbeö allenaft enba bottren, font bief Cap: Burfells gnn 

1635: [o: 1735] £j. Lars Larffon Ekberg, lotit ifrån Skogs Pastorat, 
ptoar ont är berättat Cap: II: §: 6. i tpenna jtflod: °dj etneban 
pan nteb fina puftra är inlontett uti tpen loiba Geftrinifta Fa
milien, få finneg uti min Sittarq: Tab: VI: Cl: I: N: 7. ■—pang 
SBarn tper införb; £an affomnabe 1743.

1745. §r Erich Montén, Hprfop: §. Olof Monténs Son uti Söder
hamn; Sänge MggIJBreft toib §elfinge Infanterie Dïegemente; pabe 
obilligt motftånb af V. D. Comm: §. Olof Berg, tpen Sodnen 
äntel. toele paftoa til ïprtoperba; anträbbe 1746, Paftoratet, 
emeban pan» Anteceffors barn nåbbe 2: nåbår.

görtedning på någre ^eberöSKän ifrå tpenna Sodjnen.
ïpen toiba utfpribba Yarga Familien är pärftantab af SBonben 

Lars Nilffon OCp puft: Karin Johans Sotter i Vanfäter, ploar af en 
bel är införb til Idenor Socpn, Cap: II: a. §: 8.

Gudmund Andrew, SBonba Son i Afta bp, Upf. Stud: 1614. fßreft 
od) V. D. Com: pär i $örfamt[ing]en til tpeö pan 1641 bief Pallor i 
Söderhamn, en g[atttma]I Stamfaber för Portuaniffa Familien fe § [8] 
Om £jebergmän i Söberpatttn tper pan bog 1670.

Jonas Larffon Schalin, Hprfoperbe pär i görfamlittgen fe §: 6. 
utfpribbe mpdet toiba Schalinfta Familien font tilförenbe berättat är, 
ocp namngiftoeg uti min Geneal: Tab: XV.

Ericus Erici Hofnwrus, 33onba Son i §&f; Upf. Stud: 1633. IJBreft 
1646 ocp Capellan i Norala 1649. feban Pallor i Norbo 1668, tper 
pan bog på fantitta år.

Johannes Martini Pralanus, S3onba Son i tngeboba. Upf. Stud: 
1634. flpttabe til Åbo, blef tper Magift: * Adjunctus = od) fift: Pfaftor. 
ocp Prfæpofitus] i Kimito, ptoareft pan bog; Iemnanbe efter fig mång 
barn.
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Jonas Erici Elnœus, Sonba ©on i Elnö; Stud: Upf: 1035. ^Sreft 
1646. od) V. D. Comm: i Brunflo, tjtoareft tjan bog.

Jonas Petri Berzenius, föbber i Bertz. Blef Stud: 1639; febertnera 
$reft od) pf^rebifant; totbare Sîegementg Paftor; bog t îrigëtjben i 
©tdnö. 1659.

P Lars Ekebergs Familia af Barnen, font tuiba utffribbe @täd)ten, 
Bör fit tt)enna ©odmen förag; tjtoitten är införb nti mina Geneal: Tab:= 
[VI: Cl: I: N: 7] ^toareft od)

Laurent: Hellftröm igenfinneg, Bonba ©on t pmnäg; Upf. St: 
1682. Sßreft 1687; febennera V. D. [Commin:] i Arberåd od) Un- 
nardsvik od) fift Paftor i Sadurftad od) Hanebo 1743. fürenämbe 
Ekbergs SJtäg.

Cap: IV.

I

Sadurstad TRyrFa

Sdng 39: aE 
Sreb 13: at 
Pg

§: 1.

©odnen Sadurftad, etter Särftada, font dger namnet, intet af 
©eger, etter ©egertuining; ide fetter af ffltang namnet Seger; utan 
utaf Sadur, Bures ©on, font Iuar Helsungarnas Sïegent, od) Mtabeg 
Sar, Sär, Sir, Bore, Gro, P'ro, Niord, El, Fan, Loche, Gilbor, etc 
od) Ifang ©öner tuoro Ogge, Thor od) Bluter; af IftoiIla ganffa många 
orter t)är i Sanbet nämnas månbe; fdfom I: g(: Glyf uttoifar; pr fin 
prto af ©ten ufiBt)gban, in tnib Liusna ätfluene, toib Storra ftranbene; 
l)loareft ftora Sanbgtuägen fratttlöper, entettan Bogdrbgmnren od) älftoen, 
Bd föbra fibone, od) färfoftaben ar, at fara föber nt, öftuer Bemätte ätf; 
luaranbeg fidBt)gber dt ntinftone en gång, tit luäftre änban, font ntinbre, 
od) näftan planter är, entot ttjen öftra beten; Ijtuitfen tuäftra bet fäjeg 
iuara ämnab at tit et torn tjögt Btjggag; fdfom yd en bet af prior tjär
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i Sanbet finnaê tndnbe; men tom intet at futborba§, för tfmarfeffanba 
t)inber ftutt; $mitïet alt IemnaS i fit goba toärbe; 2)od emeban ttjetta 
är aliénait fägn, få tan man tättel. falla i tpen tantan, at ttjenna bpg= 
nab loarit ttjen älfta t)är mib ftranbene od) upfatter nar tfje fåbana fmå 
ocf) ft)rtantig torn t)är brntabe; fe Tit: [I: §: 2] Dcf) äfmen mäl någon 
påötning i fenare über ftebt på öftra gafmeten, t)ioareft tilförenbe Sater= 
füget ftått; fåfom anorftäbeS; men feban flQttabt på norra fibona. SJien 
på tjtrrnb tjb tpeffa bpgningar gått för fig, få mät tf)en ene, fom ttjen 
anbre, ttjet är mig obetant; mera intet än tffet berättat är, Tit: I: §: 2. 
bod af mifja omftänbigt)eter tan ttjet aftagaS, at när ttjenna Sprtan 
inmigbeS, efter fättet fom beftrifmit är Tit: I: §: 6; blef Ijon tatlab 
S. Marice od) S. Olofs FyrFa.

§: 2.

Wapn= elv WoFn=Imfet, fe Tit: IX, är npmurat mib föbra mäg= 
geneé mäftra bet, ide tångt ifrån pmareft tpen minbre fprtanten börfaS.

0aFerftugun är nu på tpen Jiorra fibona fram uti ©foret; 2lörar 
få mät uti mapnpufet, fom ena på tpenna mäftra mäggena. ,lJenfter= 
öpmngarne moro t)är tilförne mpdet fmå od) fmale; men på året 1705 
äro tfje ide attenaft mät utmibgabe, nämt. 1: ft: på öftra gafmeten, 
3 ft: på föbra fibona, 1: ft: runbt öfmer mäftra börena; utan od) tå et 
nt)tt upfjuggit mit på norra mäggene.

§: 3.
Xltaretaflan beftob förr af 3'H qminobilber af trä, mtålaba; ut= 

mifanbeS Chrifti Wober Maria, od) IfenneS Spftrar, tfmitta od) Fatla= 
beS Maria. SBib föbra fibone in på gafmeten ftobo, Marice betäten, 
Johannis £>ôparens meb botena i panbena od) Sambet tper på meb 
ttjen omftriften: ecce agnus Dei qvi tollit peccata mundi, äfmen S. Olofs 
btlb; fåfom tprtanS patron, ißä Jiorra fibona om Slttaretaftan, fatt efter 
gamta fättet, Xtbbarcn S. Jöran på fin päft, meb tper brebemib ftåenbe 
jungfru, od) nnbertigganbe 2)rata; pmar meb Athanafius betätnabeS 
fom öfmermant tättaren Julianum ; Såfom utfört, är anmärtt, Cap:
XVIII. a. §: 3.--------- SJten nu febermera, nämt. 1716, blef ttfenna
Stttaretafta nebertagen, od) fatter öfmer @aterftugu=bören; od) i ftältet 
förfärbigab ena npa af bitbpuggare arbete od) töfmärd på båba fibor 
om fenftret, famt öftoerbragen meb Contrefaite=måIning ; äfmen mät 
alta tt)e flera förenämba betäten borttagen.
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Cpor=SFranFet, fe tit: IX; font förr tear upfatt af ftoarftoabe 
träpinnar, od) tpen öfra ftoden utmärdter nteb inlagba botftäfroer af 
Seen; är od) nu Borttagit, od) i ftället fatte piramider nteb tt)er toib nu 
Brnteiigit iöftoärd; altfaman Beprpbt nteb Contref:tnåining, A? 1713; 
äftoen toäi prdftabdnFcn, font förr ftob toib tpen föbra, men nu ftpttab 
til tpen norra toäggene, toib @aferftugu=börena.

prebtFeftolen, toib föbra toäggene, är giorb af M=Biibhuggare* 
arBete; ptoareft toib upgången tpe 4 Evangelifter finna§ fatta toara, 
nteb 2 Cherubim; öfloerpänget ei. pimeien är nu giorber 1716; StIt= 
faman nu ntfirat nteb Contr: förgptining. Omffriften på prebileftoien 
är fåtebeé:

Luc: 11. SALIGE ÄRO THE SOM HÖRA GVDS ORD OCH
GIÖMA THET.

JldcFtaren är ftäiter pär tioärt öftoer fprfan toib toäftra toäggene.

§: 4.
Epitaphia, od) fiere ülîineëmârfen, finnaê pär tpeffa; näntl.
1. ißä föbra fibatt om Stitaretafian in på gaftoelen, pänger et TDapn 

meb tpenna f triften :
Xongl. HTayt

Samt Sinertgee XtFece »56gtbetrobbe HTan,
General Leutnanten od> (Üfroerften for 
Xongl. ^eletnge Xegementet, TDalb:
^err Gideon Fock. Natus D. 26 Nov:

1668. Denatus D. 23 Sept: 1723.

2. ÜDÎit öftoer @aferftugu=bören, pänger et SFMbemarFe meb
fåban fFrift :

Xottgl. HTay2 * * * * * * * * li
Cro=Ctdnare, s£ble nd> TDdlborne herren
^err Balthazar Daniel Pillar von Pilchow,
^erre ttl Pilchow od> VTorrby. Sår tpetta
Major itttber ^oginalb: Baron (Dftnerften
Ludvich Wilhelm Taubes Xcgemcn te,
fobb A0. 1643, ben 12 Decemb: utt 0ftfrjelanb
t Staben Veinern, od> bober ben 18 Junii 

1685 t 5or$a Sodtn.
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$är inunbet är nu tïfen gamin Slttaretafian fatter, Beftdenbe af 
3"î qminnobelâten; fe §: 3.

3. ißä toänftra fibona om Salerftugu börena, Ranger et Iitet 
Contrefai ; men flriften är få förfallen at tï)en intet mera nu lâfaê lau, 
än allenaft tïjetta:

* S är si ad Ciffomnabc = Febnuini A'\ 15ÖJ.

pd tïjen ena fibona Dm Ifufmubet ftå Bolftdfmerne H. E. odf pd tl)en 
anbro, A. P. Sqne§ efter min ginning Betqba Herr Ericus Andreæ 
Paftor.

4. üßd tpen Sobre inäggena, öfmer Äqrlobören, Ränget ena tafia 
nteb 3 ÜDÎdnê, ocp 5 qminorë Bilber; inunber Iâfe§ tïjenna flriften: Psalm: 
33: 12. 0aligt år tbet folF, l>tr>ilFce (Bub Herren år; tbet folF fom 
i>an til arf utForat Imfwcr- A? 1664. Om Slqrloperben §. Olof 
Trodianus Ijar tïjenna tafio låtit uprätta efter fig, ocp fpent finom; eilet 
ndgor annar, tïjet är mig än otunigt; bod fqneå tpet mara mqïet IjH.

5. Sßä Slorra mäggena, Ipoareft nu tt)et npa fenftret är upfjuggit, 
ifar marit et fdbant Epitaphium upfatt; bod nn flqttat på et annat 
ftäiie,

Öfmerfte raben Iqber fä:

Cpriftuö år böb fôr unira fy nb er, od> upftåttben för tuara rått= 
fårbigbet; Rom: 4.

Slfer unber är Chrifti = S3iib; sJiunbt tf)er öfmer iäfeé:

Ca gerben upenbar trarber, (Tolcn Zf unbfå bårligbetcttes oför= 
roanfFcliga ocb oförgångeliga Crono af *5am banb; I: P: 5:4.

sDiit upqd Saftan ftdr faïebeâ fIrifmit :

Cti yerre åft böbab, od> I>afvc>et* igcnlöft of nteb tit blob, od> 
bafvocr gtort oft unir om CBubt til Fontmgar od> prefer, Apoc : 5.

£>är nebanföre ftd 5: Söneré Contrefaiter.
^n unber Contref: neberft pd tafian ïâfeê :

A° 1634-. år tfenna tafla giftren til 0cgerftab FyrFio utaf Domino 
Joh: E. Geftrinio ibid: Pastore, för ct litet Teftam: efter fina 5: 
0öner, fom fram för ti>enna Funt ligga begrafne.

6. ©nteban pä Maurnäs, uti tpenna Sadurftad Sodn, §err 
ÖfmerftenS 93oftdlie är för §el3unge Infanterie Jiegemente; fe I: fÇI:
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Glyf: Cap: III: b. N? 1; <5à finnaê odj t)âr ^anor ioara ufijatta, få 
tuât gamla font ntjare.

(St Chrifti Crucifix, af ftörfta flaget, tear fatt in f>å öftra gaftoelen, 
Iiå Dlorra fibona om Slltaretaftan, men nu är tt)et fäftat fiå Dforra 
toäggene emellan garni. Dlltaretafl. od) Sädtaren. IDleb fåbant Crucifix, 
Ijar få mäl f)är, font uti flera ftjrfor, gått få til, at tf)et albraförft är 
inorbet ujtfatt mit in fiå öftra gaftoelen, Ijtoareft toib börjon intet fenfter 
toarit ufiljuggit, utan allenaft fmå od) ntörcÉ fiå föbra toäggene; tt) ftore 
fenfteröfmingar tooro tå mera fïabeliga än gagneliga, när toib @ub§= 
tiänftené förättanbe, od) anbra ftj^Ior, uti ftjrforne, alt meb toigb £iu§, 
firaå ffulle; IDcen i tlje fenare tiber när öfmingar til fenfter Ijuggaå 
månbe fiå öftra gaftoelen, fatteë fåban Crucifix, mit öftoer börena ftå 
Sljorffranfet; I)toar af tl)en feben fom, font tfjeu än mångftäbeå bruïeê 
af gemena Ifofienom fiå lanbet, at båbe man od) gtoinna, niga när tlfe 
fontnta i (Sfjorbörena; faft än nu för tfbeu irrtet Crucifix tfjär fatt fin= 
nas; Dlär åter tljefja (Sf)Orffranf uttagaé månbe, fllfttabeå crucifixet fiå 
annor rum; bod ganffa fällan ut om fßrebifeftolen; ©å framt tlfet ide 
albeleå utur ftjrfone tagaå månbe, od) labeé jämte tffe flera träbeläten, 
uti toafmfjufen, ®t)rfol)ärbärgen, eller anorftäbeå; ©åforn i tl)efja tiber 
finneå ffebt toara; faft än fåbane meb många fieningar föfiteå tit ft)rfor, 
od) Ijålbne för ftora l)eligbomar; Ijtoarföre od) forfjntäfjor nog många 
fjrabeå; fe Tit: IX.

§: 5.
©furutoäl månge Stt)rfol)erbar, tljeraå §uftrur od) 93arn, äro I)är 

begrafne; ©åfottt od) anbre ©tånbéfierfoner; ©å finneå bod Iför ingen 
Sjfften meb IDlineåntärden ljuggen.

§: 6.

£låd=@tafielen, fom ftår nfifatter ftå toäftra fibotta om ft)rfona uti 
SDogårben, plier 3),c flåcfor:

STjen 0tôrfta, 1 j Sång, 13A breb, neberft toib bräbbene.

Dlunbt omfring oftoan:

GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX HOMINI-
BVS. A° 1650.
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ißä öftra fibona 
ftär Srotning Christinæ bilb, 

nteb Sotft: C. R. S.

9îunbt otntring neban tâfeê:

LAVDATE dominvm IN cymbalis IN CŸMBALIS BENE 
SONANTIBVS. PSALMO. C. L. HOLMIÆ ME FVNDEBAT 

GERDT MEYER, A°. 1650.

Sfjen ITîeblerfta, Sang 1 \ al. Diamet: 1 J ai. I)ar inga botftäffter, 
utan är fjel ftâter; boct rnnbt omïring ofloan äro gutne några fern= 
tlörningar ocf) några bomärten, fåfotn S ■

Sfyen ilTinfta, Sång f at. diamet: \ at. är oct) nteb ingen ffrift, 
eller åratal ntmärtter.

§: 7.
Sfyrtotjerbarna» namn äro tfyefja i orbningen igenfnnnen, nämt.

1442. Dn9 Olavus btef böb 1478.
1480. Dn: Ericus böbbe 1510.
1512. Dn: Gregorius affom: 1514.
1515. Dn: Ericus Andrem böbbe 1561.
1563. Dn: Ericus Petri, toar för V. Commin: i ©äberftab ocfj feban

Paftor, tfyen famnta font unberftref Concil: Upf: 1593. fyabe 
©öner, fe Cap: III. b. §: 6. btef böb 1606.

1607. Dn: Petrus Erici Sröntå tont efter fin faber tit Paftoratet, t)an 
fyabe en ©on, Ericus Petri Brömf Säderftadius, fom orerade 
i Upf: de Adv: J. Ch: ad Judic. 1627 ocfy affontnabe 1632

1633. Johannes Erici Geftrinius; tljen förfte fä nätnber af tfyen toiba 
nn feberntera Geftrinianfta I'amilien; tfy fyanå faber ïatlabeë 
Mag: Ericus Geftricius, föbber i Gefle ©tab, Ijftareft fyan ftar 
Scholæ Rector, toittanbeë tfyår ifrån tit Liusdals Paftorat, 1600; 
fe Cap: XVIII. a. §: 7. SEienne fyanê ©on btef böb àganbeë 
12: barn efter fig 1645.
Dm tljenna Geftrinifta Familien är utförl. at fe Tab: VI: 
Genealog:

1647. Dn: Olavus Anthelius, Iefbe altenaft til 1648.
1648. Dn: Jonas 01. Forthelius,---------- bonba ©on i Rogftad, föbb

1598; St: 1620. ißreft odf) Comm: i Rogft: 1622; feban Comm:
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t Boldnäs, 1629. §abe fullmadjt på Säbråd Paftorat of 2lrcpeS: 
D. Laur: Paul[inus] 1645; SJcett ttör Superintend: Blef tper in= 
röttob, 1648, ficf I)Ott fullmacpt af D. Can: Lenæws, på Sadur- 
ftad od) Hanebo, på förefatta år 1648. fpan bog 1652;
Ietttnattbe efter ©ig
A: Abraham, Forthelius, Collega Scholæ Hud:vall: 1656. ißreft 
1660. Comm: t Wahlbo 1661; böb 1675; åganbeg nteb Elifab: 
Geftrinia, mång Sarn font utfpribbe [©lädjten]

a Johannes, Mag: fift Pr. P. i Arboga 1699 od) böb 1707. 
b: Catharina, StamSRober för Wahlm[anfka] Famil[ien], 

1652. Dn: Olavus Trodianus, Berättag toara föbber i STröje Bp
BIef böb 1675.

1676. Petrus Johannis Geftrinius, tf)en förenätnbe Hprtoperbeng §. 
Joh: Geftr[inii] ©on; toar förr V. D. Comminift: pär t 
fatnl. böbbe 1677.

1678. Ericus L. I ferns, Hprtoperb8 §. Lars Ifæi ©on t Hille ©odn; 
font tå toar et Paftorat, od) ingen præbenda til Gymn: i Gef[le] 
Böranbeö namnet af Bpn gbftö t Lena ©odn; [annan stil: gfjiö i 
Senna ©odn oep Sofiagen] Xpenne pang ©on Eric, toar Hrtgg= 
preft Ioib fpelfinge !Regemente, taganbeg Hprtoperb: §. Petri 
Geftrinii botter til puftru, od) tont efter ©toärfabern til Pafto- 
ratet, böbbe 1692.

1693. Chryfoftomus Limnelius, §. Eric Limnelii ©on, font toar Hprto= 
perbe i Hedfunda; tpenne Chryfoft: Limnelius Difputerade 
i Upfala 1686 de Subject: Civili toar tilförenbe HriggifSräft toib 
Öelfinge !Regemente, taganbeg fig til puftru fin Antecefforis fal. 
Erici Ifæi, Gnfa, fom pabe nteb fin förra SRan ©öner od) bött= 
rar, ptoilfe ntpdet utfpribbe tpen Familien, äftoen på SRöberneg 
fjbo, emeban pon toar af Geftrinifta flädjtet; fåfont är at fe af 
tttina uprättabe ©tamgårb: Tab: VI: Gaff: I. N. 7. A.= ocp 
font fålebeg til tpetta Paftoratet, åganbeg intet Barn font Iefbe 
efter när pan affomnabe 1711.

1713, Mag: Jonas Phragmenius; ![Srofteng Mag: Jonse Phragmenii 
@on uti Dilsbo ; fe Cap: XVII. §. 8. BIef Magifter i Upfala, 
1694, feban pan Difput: pabe 1691, de Violentia Jucundorum, 
od) 1694, de Profelytis; ißräft od) ConR. Sch: Hud:vall: 1699; 
Rector toib fatttma Schola 1703; od) fift P. uti Sadurftad ocp 
Hanebo 1713; ioaranbeg förre gången gift meb Barbara Rök,
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nteb IjtDtIfa Ijan I)aöe (Söner odj böttrar; äfften nteb fenare 
SJtafan Margareta Ifæa ; pftilfenö faber od) ftiuffaber äfften ftäl 
föprfoperbar ftarit pabe ftib tpetta Paftoratet ; Sdfont infört är 
uti mina uprätt: Stt= odj Stamgdrbar, Tab: VI: Cl: I N 7 c. 
<pan affomnabe en gantai SDtan uti Hanebo ißroftagärb, när Ijan 
pabe I)aft nteb fina förra §uftru G: ft: Sara; odj nteb fenare 
9: ft; 1740: in Dec:

1742, Carl HelUtrmn, Stud: 1714. Sßreft ... tilförenbe V. D. Com- 
minifter uti Arberåd odj Unardsvjk 1739; pftilfenä gaber §. 
L. Hälftröm titeban I)au lefbe ftarit Capellan i tpefja gör= 
fatttft — SJten font förenätnbe Mag: J. Phragmenii Sterbpuå fid 
2: Stdbdr, font Ig. Carl Hellström förft at antaga Paftforatet] 
1743,

§: 8.

Annexa til tpenna Sadurstad SJtoberftprfo fjaffter, i långliga tiber 
tilbafa, ftarit Hanebo; \ tnjl uti Spben ligganbeö; SJten feban Mag: 
Jonas Phragmenius font til at fttjra nteb tpefja görfantlingar, blef 
Hanebo font ena SJtoberfprfa, emeban pan tfjer jämt öobbe; ftaranbeä 
tpenna Hanebo Sodn ftörre til mantal ocf) Slöfar; näntl. 46 3V SJtantal, 
89 Slöfar, 25, Spar; än Sadurftad; pftareft 40 ||f SJlantal, 61: Slöfar, 
17, Spar räfnaé; Sdfont infört är I: gl: Glyfisvall: Cap: III: b. od) 
Cap: IV: b. —

§: 8 [a]
görtedning pd ndgra §eberö3Jtän ifrd tpenna Socpnen.

Laurentius §. Erics Son pär i görfamf. fe §: 7. Ipan blef Stud: 
Upf: 1601. — odj fift Paftor i Söderala 1620, böb 1656; dganbeö ntång 
barn; fe min Geneah Tab: VI. förra bel.

Andreas Erici, Srobern, — blef ißreft, od) fift fprfoperbe i Hagby- 
höga i Oftergiötl.

Olaus Bartholdi, Sänötttanö Son i Gäfverftad, Upf. Stud: 1617; 
blef en fprfobetiänt i Scarplöfta görfamf. otf) .fj. Nils Hambræi gaber.

Ericus Petri Bwms, ftprfoperba Son pär i Socpnen ; fe §: 7. 
blef Mag: i Upf: 1632. Affeffor i Sftea §of91ätt 1640, abfaber nteb 
namnet Rofenhielm 1645. åganbe til gru ena Stiernfchiöld.

Haqvinus Bartholdi, Srober dt förenätnbe Olof, Upf: Stud: 1623. 
jßreft od) Capellan uti Sonbafprfan i Upfala ; febermera Paftor i 
Spånga odj Jerfälla, pftareft pan bog 1671.
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Thorftanus Jonœ, Sdrtâtnanê ©on t Jafverftad ; Stud: Upf. 1627. 
$reft: [1632], V. D. Comm: od) febermera Paftor i Sundsvall, 1649. 
l)cm font t @(âd)tffaf.) meb Olivæfrantfar, Lagerfelder od) Canterftenar, 
Stblabe, nanti. Olivecrantz 1654. Lagerfeld, 1646, od) Canterfb 1647.

Abrahamus Olai Landius f. Landberg, bonba ©on i Landa. 
Upf: Stud: 1631; ©l’ottâfogbe Jtd Örby, gift 1640, böb 1652.

Laurent: Laurentii Mornœus, föbber i Mårdnäs, falla§ ocf) Nord
man font af et Mff. iag fett; §an tog fig frant nteb Sofen, at f)an 
bief Upf. Stud: 1651. ißreft 1656 od) !pofißrebifant i Kanckefta Ijufet.

Johannes Trodianus, St)rfol): Olofs ©on I)är t görfaml. fe
§: 7. fpan blef Upf: Stud: 1660, ißreft 1676. Capellan i ©antla Up- 
fala; ©ift Paftor i Arnöberg 1683 l)inar[e]ft Ifan bog.

Johannes Olai Gcefver, £än§SRanö@on t ©äfioerftab; Upf. St. 1692; 
^reft 1696, Capellan i Thorsåker, 1704, blef tt)er böb 1722 när Ijan 
Paftor tljer [annan stil: i Årfundaj blifloa ftulte, lemna[n]beö efter ftg 
Snfan Dorothea Ifæa ocf) barn; fe min Tab: Gen: Ifæi:

Laurent: Landgren, Sottba ©on i Sanba; Upf: Stud: 1708; ißreft 
Ioib §elf: Bataillon 1715; toar nteb i frigödren uti Carl XIL tfb; 
font ifrd fdngenffajien, blef !Regent: Paftor 1721. tniffbrufabe iRaturfenë 
gåftoor af brtjctenffap; bog i Campagnien i ginlnnb 1742.

«Eüfnts:
Jonas Laurentii Drake, ©olbate @on i Srebdfer, tog fig fram meb 

boten, blef ißreft od) fift Paftor i Norrberke ©od)n, 1599; od) tt)är 
böb 16 » =.

fc>

Cap: V. Hanebo KyrFn
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3från SDtobertprtan Sadurftad, föber ut, J mjt, ligger Annexan 
Hanebo tprta, äftoen tüâl font ttjen förra upmurab af ftarda gråftenar 
od) gobt tegeltjloatf, på en jäntner åfetmarcf, ide långt ifrån ttjen tnäftra 
ftranbena af ftora Sarglniten ; öflnerbragen utan til meb tjmitdald, od) 
förtljenftnl tan nu intet fpnaê ont fprtan är en, eller flera gånger på' 
bpgber; bod lårer fjort åt minftone Inara ena ref o tilötab, od) ttjet tit 
öftern, enteban ©aterftiget loar Inib början bpgbt på öftra gafloeten, 
men Inib tilötningen, I)är fom anorftäbe§, fatt Inib norra loåggene; 
©tenarnaö ftorlet, t)lnalfbogarne in uti tprtan, od) tplitt mera utlnifa 
tfjet famnta, faft än ttje åratalen, när tt)e^e bpgningar Ijaftoa gått för 
fig, mig otunnig äro. Od) efjnru tnäl algemena fägnen är, at tt)enna 
tprta ftal mara upbpgber utaf t£)et bpte, fom efter ärf)ållen Seger öfmer 
fienberna ^aneboerne ärljållit; taganbe§ fålebeS ide allenaft Sodn= 
Staunet Sadurftad, fdfom en 0cger=fta&; Ijtoareft fielflna 0egcrn 
ftebbe; utan od) tljetta ^anebo namnet ttjer af, at flaget ffebbe bittiba 
uti «5ane=ropet et ^önfagallen; Så tan til äfmentprö tt)et förra åga 
någon grunb til faningen, näml. at tprtan more upbpgb eller förbättrab 
af något fribpte, Ijta fom tljet ffebt är meb ©antnardö tprto, ut Inib 
Upfala ; etc. SJten at Ijtoarten Sadurftad Sodnmamn, är af 0egcr; 
victoria; IJde tjäller Hanebo, af någon Cupp eller ; utan tt)et 
förra af Sadur, tpälånngarnaö Sung; od) tf)etta fenare, af An, Han, 
Anfe, Hans, Anne, fom bemärter §erre, ©tpreman, fom anfar, ftprer 
od) omï)U£ar; loaranbeë förenäntbe Hans eller Sanbeté ©tpreman, tbjert 
förnämfte, Baldur eller Apollo hyperboreus; tp tärer od) tienne orten 
Hanbo eller Hanebo, nämnaS af t)onom, fåfom måitge flere I)är i 
Ianbet; Ijtoar om utföri. är berättat uti 1: gl: Glyf: Cap: III: b. odj 
IV. b. ,jjjtoab äljeft tprtan§ namn angår, tf)et t)on betomma ntånbe när 
Ijon efter algemena fättet inmigbeé; fe Tit: I: §: 6. Så är Ijon tallab 
S. Johans, od) S. Olofs FyeFa; tan loäl loara odj S. Pers, od) S. Lars, 
äfmen meb.

§: 2.

^n uti tprfone, få mäl up unber Ijloalfmet, font tring ont mäggerne, 
är tljen gamla målningen än merenbete bel)ålbna; tjtoar om tan täfaé 
Tit: [II.]

\T>apnf>«fet är l)är font atleftäbel, fatt loib föbra toäggene, in 
emot mäftra änban. ©aFerftugun loib tt)en norraö öftra änba; feban 
tprtan tom at utmibga§; tjloar om uti §: 1. förmält är. Jfenfterdp=
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ntngar äro 4: ft: förutan ttjet ena in uti ©aferftiget; nanti. 1: ft: på 
öftra gaftuelen, 2: ft: pä föbra loäggene, odj 1: ft: tnäfter nt; IjloiIfa 
alla tilförenöe, efter gamla fättet; fe Cap: III: b. [o: IV. b] §: 4. = N: 6. 
tnore ftnå ocl) fmala; men blefloo Ijär, A? 1708, allefaman mtjfet ut= 
tnibgabe, oå) ni) fenfter infatt.

§: 3.
Tfjen gantla ijlltaretaflan, fom beftob af 11: ft: målaba Trä=Se= 

läten; 5: ft: SJcän*= od) 6 ft: qtoinorS; iblanb fjloilfa Mariæ nteb Sarnet 
på armen, mit iblanb tfjent prijbbe; fe Tit: [II: §: 4] öfmer Ijinilten 
altaretaflo et ftort Chrifti Crucifix tear upftält; äßen tlfetta alt blef bort= 
tagit, äftnen tf)e flera Seläten, fom ftobo in på gaftoelen, på båba fibor 
om SlItaretafIan; iblanb IjioiIta iooro Mtjrfanë patroner S. Johannes, 
S: Olof, S. Pär, etc. äfloen odj 9îibbaren S. Jöran, om Ijhtilteu fan 
Iäfa§ Cap: VI. b. §. 3. Odj i ftället nprättab ena nya 2lltaretafla, 
af bilbljuggare arbete odj löflnärd, ontfring odj öfiner fenftret; Aj 1718; 
altfaman meb Contref: målning beprijbt.

<D>or=fPranFet, font inar uprättat af ftoarftoabe träftolpar blef 
borttagit år 1714, odj i ftället fatte piramider, meb tljär inib brufeligit 
löflnärd; odj altfaman meb förgtjllare målning öftoerbragit.

prebiFeftolen är fatter inib föbra loäggene, giorb af trä meb SiIb= 
Ifuggare arbete, tlje 4 Evangel: meb tljeraå namn odj mineémärden, 
fe Tit: [II: II: §: 4]; öfioerljänget eller §imel giorbeé nlj, år 1718. 
Slltfaman meb Contrefait] arbete målat; ©triften runbt onttring är 
tljenna :

PRESTENS LÄPPAR SKOLA BEVARA LÄ RONA, AT MAN 
MÅ BEFRÅGA LAGEN AF HANS MVND ; TY HAN ÄR EN 

HERRANS ZEBAOTH ENGEL. MAL: 2: v. 7.

HacFtaren inar förr tioärt öfiner fijrfona inib ioäftra änban, odj 
et litet utbrag inib norra loäggene; äßen år 1727 är tljen nebertagen 
odj en nij ftörre giorb, bod utan förenämbe längre upbrag inib norra 
fibona.

§: 4.
görutan tlje Taflor af Hedengrans arbeten, öfmer Jubebgäften, 

odj tijlifa, Ifmilta i alla ïijrfor finnaê mara upfatta; äro od) pr flera 
äßineSmärden, iblanb Ijtoilfa tljen förnämfta är Claes Joh: Taubes
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Stiötbmärte, font tjänger fram t Störet öftoer Saterftugubörena, ågan= 
beê t^enna unberftriftena:

IRongl. tlîayt
Cro=Cianare, ^ögioalb: Herren, ^err Baron 
Claes Joh: Taube, för betta Fendrich unbcr 
General Major cd> (Dftverftens TDalb. ^err Guftaf 
Frölichs Regimente, föbb A0 1679, ben 22 Julii 
uti Christjans 0tab, od> böbet* ben 28 Junii 

1699. uti ^anabo 0od>n.

öm Christi Crucifix, uti tïjenna tgrto af ftörre (taget befintetigit, 
tjuru tt)et är ftgttabt, etc. tan läfaé f)tr»ab tt)är om förmätt är, Cap: 
III: b. §: 4. N. 6; i Sadurftad tgrto; tt) tt)et är äftoen t)är (om ttfär 
nu ugfatt.

§: 5.
@raf= etter Sft=Stenar finnaå t)är tn uti Sgrtona inga; ïïflen gä 

tgrtogårben, öfter om tgrtan, finneå en, meb fåban utmärtning, boet 
fgrueten:

§: 6.

£it Sgbduäfter ifrån tgrtan ftår SIact=StageIn ngftätter, gå tfjet 
fätt Bggber font merenbelå atteftäbeé Ifär i Ianbet toara finneå; f)ållan= 
beå 2t'£ Slåctor:

Cben 0t6rra, Sång 1J al. Diamet: neberjt 13A alt 9ïunbt 
omtring ofman äro fuller gntne någre botftäfmer; men få öfmertäctte
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meö 23ed odj llådefmörjelfe, ai Hje oläfelige nu finnaê foara; bod för* 
mobel. Iara tpe inepålla åratalet, fdlebeê:

anno. bin. m. b. p. p. t. ».

Cpen ITïinbra, Sang 1 \ al. Diamet: 1 5 al.

Dïunbt ontlring oftoan lâfeà:

SALIG ÄHR THEN SOM HERRAN FRVCHTAR. A? DOMINI. 
1591. E. P. P. EVEN OLSSON.

ißä tpenna Sllåda finneå ptoarlen neber*omlring, eller på fiborne 
toara något flrifhnt; fåfont merenbelé $Håde*giutaren Even OlofsSon 
giöra månbe på fit arbete, gillen tljenna Hädan giöta månbe när 
Ericus Petri mar pär toib Sörfamlingarne Paftor, font tpetta ämbetet 
föreftob ifrån året 1562, til 1606.

§: 7.
fåprloperbernaå 9Zamn, alt ifrån året 1442, font paftoa Utarit tnib 

Hjenna Hanebo $örfamling, finneå loara uti fin fulla orbning anförbe, 
Inib äJtoberlprlona Sadurftad, i näftföreg: Cap: IV: §: 7. pmareft Hje 
tilförenbe mäft bobbe; faft än nu toaranbe P. odj P. Mag: J: Phrag- 
mfenius] bptt om toanligpetena, boenbeå nu pär ftabigt i Hanebo; ptoar 
om toibare förmält är, Cap: IV: b. §: 8.

§: 8.

Slf några IBreftoer, fom finnaå i Ferla ©odn, lan utaf Hjet ena 
på året 1403, flriftnit; igenfinnaå tpet Sogpu 3önfjon /: fom nu nämneå 
Son, elf 3onaå Sugpa [?] .7 par iuarit görftånbare i et SHöfter pär i San* 
bet font ïallabeê (Pnbsbårgs löftet*; giftoanbeå åt en font pet Olaf 
fine §. Orbenå bröberå Sottaganbe odj gemenflap af alt tpet fom til 
bemtc (piu&sbarge SHöfter pöra lunbe; etc. §foar utaf man Iunbe 
lomma i tpen taulan at tpetta Stlöftret par legat uti tpenna Hanebo 
©odn, od) bpn (Bubebo; SDZen få fpneå Iflare inara tpet famnta ftlöfter 
inarit belägit uti Kårböle tnib SNgerFoln; ptuareft än rudera eller 
qlnarlefinor igenfinnaå; fe Cap: XIX. a. §: 10. (Spurn toäl man ingen 
fäler Iunflap åger pär om, bara gamla fägner; loaranbeå nogfamt at 
finna puru på mång ftällen tplila lagba murar än i bag utmifa fig.
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§: 9.
görtedning på några IgeberåSJtän ifrå tljenna görfamf
Laurent: Law: Hanelius, Sonba ©on; Stud: Upf: 1662. Sreft 

1671. V. D. Com: f)är t görfamfc; in til fin böb; åganbe ena botter 
Sara Hanelia, font nteb fina SJcan §. Jacob Norelius, od) £). P. Bo- 
linder, [ïjabe] Sarn; font feeê ïan af mina Geneal: Tab: XIII. 
Claff: VI.

Ericus Hahn Sonba Son; Upf. Stud: 1696. Sreft 1704 i Harm
ånger od) Jättendal. Capellan i Järlsö 1718; bog tfjer 1720.

Olaus Gallenius Sonba ©on, Upf. Stud: 1701. Sreft 1705, refte 
nteb §elfinge Stegemente til Curland; gången [ gjtjfflanb, toib Ifent* 
Iontften Paftor i Årfunda 1724; taganbeå fin Antecefforis (SnIo od) 
tlfer affotttnabe.

Olaus Olavi Bergrot, Upf. Stud: 1707; Magift: 1719, od) på fattttna 
år Sreft; i Tiarp ; I)toareft t)an 1721 bief Capellan taganbe fin An- 
teceff 2)otter till Ijuftrn, od) blef bob [o: böb] 17[87].

Pr: od) P. Mag: Jonæ Phragmenii Sarn Innna od) I)är införaé; 
nanti.

A: af förra gifte nteb Barbara Rök, 1699:
a. Jonas Phragmenius, V. D. Com: i Söderhamn.
b. Jacob Phragmenius, Officerare toib §elf: Stegent:

B. af fenare gifte nteb Cathar: Ifœa, 1709.
a. Ericus Phragmenius, Upf: Stud: » Sreft 1738.
b. Johannes Chryfoft: Upf: Stud:
c. Olaus Gabriel Upf: St:
d. Henricus Magnus

Petrus Hand, Sonba ©on, Upf: Stud: [1722], IaItab Sreft af P. od) P. 
I)är i görfantt. f). Mag. J. PhrfagmeniusJ feban Capellan i Hamnrånger 
gift tlfer 1736 nteb ®t)rIoI): bottren Brita Portuan ; IaIIab tljer ifrån 
Capellan til Boldnäs 17[39]. åger tttång barn; fe min Geneal: Wargo- 
rum, Tab: XX. Claff: XII.

Olof Gallenius; Sonba @on; fläd)t nteb fören. Q. 01. Gallen: 
föbb 1715; Upf: Stud. 1741. Sreft 1747, fjoä Paft: ©. Er: Monten i 
Söderala.
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Cap: VI. b. Boldnäs JRyrFa

§: 1.

Sfjen af ganff'a många fïrifter namnf'itnige Apollo hyperboreus, 
elv Baldur 2)ftoer6oerna3 Stungen, Jofurs Son af Latona, Orphei farê* 
far§=far3=faber; font Iefbe 2 el. 300 åren förr Homeri tiöer, gifloanbeå 
många orter 9?amn, fåfom anbre Srotter, Serf er ocf) Qarlar ; t) ar ocf) 
Iemuat namnet efter fig t Socfn Boldnäs, fom rättare ïallaë Baldurs 
nåo, än fom Buller--Xlas-, fe I: QI : Cap: V: b. StOtIfen Sotfn nu I)ar 
fina ftjrfo, ftåenbeé ftrar toäftan om Liufna ÎHftoen, icfe långt ifrån tfjet 
mm, Ijtoareft tfjen ftora älfloen Voxnen faller in uti b em1! Glyfis å 
el1' Liusna; giöranbe Bägge tljefje ftörfte flobcr I)är i SeIfingeIanb, )>å 
t^etta rumet, et ftort näé, font ocf) perfore öoltmas nteb rätta ïallaë. 
Srjrfan är IfeI od) Ijållna upmurab meb ftarcfa gråftenar, jämtoäl Cornet 
ftå mäftra änban, ocf) fafta IjioaIfBogar af SegeII; förutan tfjen belen

Glysisvallur II 30
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Iuib SJorra mäggene, ifrån ©alerftiget mib öftra änban, in til tî»et runtet, 
font är gent emot mapnpufet, od) lallaë ©Frifte^umet; pmillen gäng 
är tillfatt af trä, på tpen tfben §. Magist: Nils Clevberg tt)är Sprlo= 
perbe mara månbe; Od) få mpdet jag par lunnat famanleta, förfärbigab 
på året 1468, od) inmigber på tpet beffrefna fättet, nteb ftor pomp; 
fe tit: I: §: 6. in memoriam beatæ Virginis Marice, ac Sanctorum 
Petri et Pauli Laurentiiq[\'e\ Martyris; ©åfont pergaments Prefmen 
ntmifa; åganbeå fuller pögre £rä=refning til tornet i förra tjber; men 
aflortabeé, 1590 d. 18 Martii, tå tprtan af måbelben afPränbeS, font 
uptänbeö i ^Sräftagårben ; få at tpetta tornet Plef mpdet !ortare, ftåen= 
be§ till 1711 d. 16 Maji, när fmåre Siungelben tpet åter afPränbe; 
®od par nu jebermera nått fåban flapnab, font tpet pär framföre 
fpna§ tan.

§: 2.

TDaptv et TDoFivpufet; fe tit: IX. iuapn; är på föbra fibona, in 
emot mäftra änban in emot tonvmuren; meb få ftarctt pmalf, od) ftort 
rum tper ofmanpå, at tpet giör en öpning ocp font en läd)tare in uti 
tprtan. Sent emot mapnpnfet, på SJorra fiban, är od) et tplitt rum, 
©Frifterumct tallab, pmar ifrån, Pat om fprtemuren, är en lång, fmab 
gång, af trä, alt in til ©aFerftigct, font är äfmen på ^orra fiban, in 
emot öftra pörnet; få att man äfmen mäl tpär tan pafma fri gång in 
uti ©alerftiget, font fram genom fielfma tprtan ocp Sporet; maranbeö 
gången til jßrebiteftoten enbaft utur tpetta SJorra afbelta rumet in igenom 
fielfma tprtomuren. 2b6rar äro 2nc, tpen ena in igenom SBapnpnfet; 
tpen 2bra, ide länge feban uppuggen, mäfter ut mtber tornet. ,Senftcr= 
ôpningarne äro tpefja: 1: ft: på öftra gafmelen; 3: ft: på föbra mäg« 
gena, od) 1: ft: mit öfmer mapnpuöbörene; 1: ft: på SJorra mäggena; 
förutan tpet font är öfter ut i ©alerftiget; ocp tpet ena, i tpen förr 
näntba tilfättningen af trä, norr ut. 2?? i ïornet, 1: ft: föber, od) 1: ft: 
mäfter ut. Smellan tpet 2 ocp 3 fenftret, på föbra mäggena; eller mitt 
på fprtan; äro ntfatte 3 runöe ©tenar, i tre=Angul=mj§; äfmen 2^ 
tplite in uti mapnpufet, en å pmartpera fibone om tprfobörena; ©åfom 
qminoPröft; fe tit: I: §: 1. —

§: 3.
Sprlanö gamla målning Plef Portflämb til ftörre belen 1590, när 

Sprlan Pran af måbelb, od) än mera aïbeleë utplånab od) meb pmft 
lall öfmerbragen, feban pon 1711 d.= 16 Maji af Siungelben mplet 
ffababeö; få at nu mera tpar [o: tpär] inne ingen målning fpneë; utan
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enboft en poper ffrefmen ©trifteneê @prcd odj åtftitlige verfer ftå f)är 
od) tpär, öfmer börar, fenfter, etc. järnmät utom fprtan, omtring Seen= 
tamaren.

21 Itnretaflan beftår af 20: ft: ftörre od) ntinbre måtab träbeläten, 
ptoar iblanb Maria ftår 4: ganger; fe tit: II. = I: = II. öftoer tpenna 
altaretafla ftob et Chrifti crucifix; men uti föjrtop: od) ißroftenS Mag: 
N. Clevbergs tjb, fatteé i ftället en matter divife af uthuggit arbete, 
meb Contref: mälni[n]g ftrab, äfmen Sngtarne font bjntla t tranken, 
ocf) i palfcircebmjé fatt tpefja orben:

2lra wart @ub t högben, ^rib på Dorbene, HTennifTtom en 
gob ttuljc.

i)3å ©öbra fibona om SttaretafIan in på gaftoelen, ftå 10 ft: ftora 
bitber; äfmen et faat meb et affmggit ®tan§ tjufmub; font afbitbarjoh: 
®öparenå. Öfmer @aterftig=bören tjänger od) ena tafta, t)loar uti 18: ft: 
betäten af trä ftå; äfmen tpär utan före S. Marice bitb uti ftörfta 
ffapnab, ontgifmen meb ©olen, SJiånen unber fotterna od) 12 ©tiernor 
omtring tjufhmbet. Sn längre ut på S1Jorra mäggena, in emot ißrebife= 
ftoten, är upfatt Christi crucifix af ttjet atbraftörfta ftaget.

i]3å 2lltare=Flåbet; antipend: fe tit: IX: Htäber; är bofftäfmer 
tpefja fäftabe af tätt ©itfmer, i fåban orbning:

JÏJSjVÜ
16U.

NB: tärer bemärta: Magist: Olavus Andreæ 
Gertrud Jons SDotter.

0FranFet font i forna bagar afbetabe Kporet; fe tit: IX. Spor; 
bief uttagit 1697 uti .fj. Sven Watz tjb, od) i ftätlet, tpär, fom anor= 
ftäbeé, piramider upfatte; fe tit: IX: piramid:

PrebiFeftolen, meb ftön mätning beprpbb, är få fatt mib SJorra 
mäggene, at upgången är mit igenom tprtomuren ifrån ttjet norra tit= 
fatta långa rurnet.

Håcbtare, en ftor, tmärt öfmer tprtan mib mäftra gafmeten, od) 
tpär ifrän en låd>tare frambragen på föbra fiban öfmer börena; öfmer 
pmitten är åter en öfwerlåcptare åt (DrgaroårcFet; meb tpär batom
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et rum öfloer loapnïjufetè T^toaïf ; fe §: 2. STfjefje Säd)tare förbättrabeé 
rätt !»adert 1747, när et ftort nptt Orgelloârï tïjer giorbe§ af ... 
©tämmor.

förutan manga befintef. trpdta ©raffFrtfter, join äro i tfjenna 
ïprïo upfatta, få l»ä( in i Stjoret på 9?orra !»äggena, öft»er Mb Olof, 
font uti ©trifterumet öfiner fp. Sv: Watz od) Mr, N. Clewberg; etc. 
fploifta äro i ntångaé Ijänber, od) förtfjenfful f)är intet införaö; @å 
prpba t)är 2nc befpnerl. Epitaphia, giorb af trä, nteb ftönt 93ift()uggare 
arbete; od) öflwerbragen nteb förgpllning; fittianbe nu för tfben gent 
emot Ijloar anbrom, på tt)e pelare främft l»ib bändar[n]e til @f)oret; 
tf)et ena på fbbra fibone; font förr loar upftätt ut Ioib ©friftemmet 
Ijtoareft fielftoa grafloeit är; t()et attbra på tt)en Ylorra.

©triften in uti Ovalen, nteb förgplta 93o!ftäf[t»e]r, är fåtebeå på 
tfjet 06bra:

t£tt gobt 
Harntt

bItftvcr Ctvtn= 
tterltga.

Epitaphium
upfatt

@ubt> ttl åt>ra, bctta heliga 
herrans luuto till prybnab o dt ben for= 

bom Walåbmvbrbigc od> «^öglärbe herren 
Probften od> IKyrFtoberbcn t Boldnäs »5. Sveno 
Watz, famt bee SK. HTaFa ben T1Ibfcborna od> 
©ubålfFanbe Matrona Catharina Thures 
IDotter till tvåblfbrttåttt åbrcnttnite 
på jorbctt, når berae Froppar, efter ett 
åbfbart lefvverne, (Bubcltg tvanbcl ocb faltg bob, 
btvtla unber jorbett; berao 0tålar Icftva 
t ctvtg bttgnab b^oe @ttbb t bintmclen, bcrao abre= 

namptt od> rycFte bltftver t tåttcFivårbtg åtmn= 
nelfc få låttgc bygb, åbrbarbct od> (Pmbe= 

frucbtan ål|Tao blattb mentfFtor t tverlben.
/
V J 697 N

Cbe Tiåttfårbtgae 
åmtnelfe bltftver utt 

tvåblftgnelfc på jorbctt
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blanb menniffior, i 
»atmmclen I>oos 

(Bubi).

Drbett, meb förgtjlta 3?otftäfioer, uti Ovalen, pä t^et Horra:

Wij fFola blifroa 
nar »^erranom altib;
0å trbfter cber itu 

mcb befsa orbcu 
inbörbes.

I: Theff: 4.

Epitaphium,
(Pftner ben >S6gåbmu6rbige od>

*56glårbe Herren
Magr Nicolaus Clewberg,

0om blef f6bb 1654
Rector tvib 0tor=0Folan i ©tocfbolm 1684.
Magr 1685. blef gift förfta gången 1686.

HTeb Chingf: Hedvig Eleonora Watz. böber 1706. 
3Tyt*Fiobet*bc båt* i Bolnäs J 694.
Jlnbea gången gift mcb Oitngf.

Barbro Aurivillia, 1707.
peobft J 709.

5D6b J 726. d. 23 Janua: 
bela ålbren 72 åe.

ÅyFCepten 
2: Tim: 4. v. 6. 7. 8.

VlTen then fafte CBubs grunb 
blifwer ftånbanbes, ocb 
baftner båtta iitfcgcl, 
herren Fauner fina.

2: Tim: 4.

£>är i fyrtone, fout merenbelö uti ttje flera ftörre, är od) Dlibbar 
S. Jörans af Cappadocien öeläte, fm en ï)âft ribaubeg, od) uteb ut= 
bragit ftoärb i tfjen eua fjanbena, faint fpets i tfjen aubra, ftribanbeé 
etuot bratau, til at frälfa ^ungfruna, fom loar faftab för Ifoitom, jämte 
et Iamb, at u|mta§; utfatter; fyoar om tau miblöftigt läfaé ide allenaft
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IjtDctb SItunctrMngcmte til Calendar: M tljen 23 April iutb Ijanbena 
giftoa; tå tienne S. Jörans fdft är titorben fjrab ; utan odj Ijhtab Hofpi- 
nianws de Feft: Chrift: Hornejus uti fin Hift: Ecclef: Seldenus, odj 
flere utlänningar, ffrifhta; äftnen toäl Utår Slrdjieb: D: E. Benzelius 
uti fit Breviar: Hift: Ecclef: toib flutet af Secul: IV. §: 9. (Btjneé 
ide olitt titeb tljenne htara betednab tl)en ftore Athanafium emot lätta= 
ren Julianum. fe Cap. XVI. a. §. 3. C. XVIII. a. §. 3.

§: 4.
^n uti tljenna ftjrfo finnaé ntättga ©rafroar; tljefja Ijaftoa -CjF= 

0tcttar, nu befinteliga; On t c£^>oret:

N? 1: tljen fnnnerfte.

£sa:Z6.
MOZiTVl TVL VLVEXZ

JMkORE TJ ßJlEKShorZEk

f
JFSomxxIX Jzzxo /S76 

Septem : lo.

2. tljer näft.

JXXO 764-9. Z ZrDECEmEk 
JFZÛ/VXXIE/X£R/iXXO/S— 
JXkEmslLO OCXXûÇUA^
T>£ ftl.âtOEjf. WXiEM fltc

V/ESZOCXAykfO flXEkPE / ßaims 
OCX ti LEXxxk VXDEkBEOkJFim
IJJ*- MSÛ.

'

N? 3. en ftor graf=ften, bod utan all flrift; allenaft tljer uti är 
et ftort ftjrlantigt bräbe et trä=ftt)de infatt; Ijtoareft i forna tiber; font 
tljet är tttig berättabt; futit ena 3Käffing=tafla meb nägra tnineömärfen 
ftnden; nten nu borta.

N? 4. en 0mal ©rafften, ffreftoen näftanljel öftner; tuen ffriften 
b ortnötter oläfelig.
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N. 5: N? 6. Sîorr unber Bönderna.

JMaVO /S 6 9C/tRLSTVJ JK

Utt gången mit för ißrebileftolen SRitt i ftorsgängen
ligger tljenna ©rafljäll. är tljenna Ijäll:

oxejjttejxiJse mm nasJJaffM'js

''IEXXEsrEX JOUER
WW'xiiox ocxJo'çiÀkv WL T 
Teer FiJXhTiWyAi-EMtoM. 
KW/RKioxERlEXj/L i Aoi 2 
KJJS SOAL VTX/JvqvsTO 
JT/6S7. iJ/EEA JKOMlotti 
OCXJfEJXS EETEEIJ TKJ 

Jf0Ç/ Tß EDROE VJlE EJK i J
i) WsdE sja/.jf.j Aista oxj M 

jAjjj Jmjjs Jottee
ß£STJf T WOfUEJ.

aVE 77J r/VA/OK EAJEEimsm

UEXXE CtILATSTEATiL
EorER Capitex Uvtxa
Al PTEXAfAXXAETK A- JACOB 
ARlKSOX-EIXAR VXlER 
Li<< 'i ER JUJREM JWEXXE 
EXXS JElEEXE EJAX 
JbECfAJEXEJXXO 1670.

@tra£ ut om $t)rlobören ligga ndgre lilftenar meb SRunbftt)! ut= 
märfte, men mäftabeté förnötter oct) fttmra läfelig.
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§: 5.
ïpe i forna über loib Sßäfmiffa SJtäpone brufeliga *5anb=Flacfor, 

fe tit: VIII. §: 2.6. [o: 7.] pmilta i fenare über blefmo upfatta, bel§ 
ofman lia tt)rto=pma(fmen, befô ofman pd tprfo=fammarne, at meb en 
iträng neber til nti ßporet ringa uti; fe tit: IV: §: 3. !goûta på mdng 
ftälle an i bag pär i Sanbet brufefe är; funnoê ocp pär, Ijmareft uti en 
liten Stapel öfmerft på tatet, ena pängbe; men feban 1711, efter tpen 
olpcteliga branben af Siungetben, . . .

Su uti Saterftiget, mib tpet pörnet font är emot Slorbmäftern, ftob 
et litet TUtare af 0ten; font alleftäbeé par funit§ i tpe gantla Sater= 
fügen; pmilfet ißr. ocp S[t)rtoperben] Mag: Clevberg lät nebertaga 1696, 
tå tpär uti et litet Strfn ftåenbe inmurab, funnoê en poper gamla fina 
Sitf[me]rpeningar til 3000 ft:, pmilta i StoctpoIm bptteé i gångbart 
mpnt af ßon: Carl XI. emot 120 91b. Slcen pitrubana tpe moro, tpet 
met intet jag berätta för mifjo.

5ßä en tpär maranbe TKalcF af ©tlfroer ocp förgplb, finttaö tpefje 
orben tring foten: 11771SVÖX DC^TiniT«© JL%UX£Vl&&Q)Vi, 
fottt lärer mara tpet älfta af tper nu befintel. mactra Silf [me] rtärille.

ißd Vlorra ftbone, få mäl i torn=nturen, font gent tper emot i 
Sogårbönturen, ftå ännu tpe Junten i bepålt, pmareft i ißäfmifte tfberna 
grofme fpnbare offentel. unbergått Strifterntål. fe utförl. pärom Suppl: 
Tit: IX. §: [18] pltd>te=Kitm.

Slt i Boldnäs Sodn pafma funnité (Eferyftalleftcnar, tpet berättar 
01: Magnus uti fin Hift: Septemt: Lib: II. Cap: XXVI.

§: 6.

$ör än Siungelben afbrättbe TEornet, 1711 d.= 16 Maji, funnoö 
tpär pänganba 31! Ståcfor, på pmilta fag finna månbe tpetta, nämt.

Zl>en 0törfta, Sång 2^ afe, diamet: neberft 2| afe.

Slunbt onttring ofmatt:

HELIG HELIG HELIG ÄR HERREN ZEBAOTH HELA IOR
DEN ÄR FVLL AF HANS ÄHRO.

^}3å öftra ffbona:
MIT KLANG, MIT DÅN, ÄR KOM; NÄR DET LIOMAR I ÖRA; 
TIL GVDZ HVVS SKYNDA TIG MED ANDACHT GVDZ ORD

HÖRA:
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DOCH WACHTA LMG AT EY BLOTT LIVD: MEN MACHT OCH
KRAFT

PO HIERTAT FALLER INN AF ORDETS ÄDLE SAFT:
BED WÄL FÖR KVNG OCH LAND, GVDZ KYRCKA, CHRISTEN-

HET,
FÖR DIG OM NÅD OCH AND, TROO, KIÄRLEK STÅNDIGHET: 
GOTT SAMWETZ ROO OCH FRID, GLAD DÖD OCH SALIGHET.

Epd ttjen luäftra :

I. H. S.
SWENO IOH: WATZ. PRÆP. ET P. IN BOLDNÄS 
A° Chü M.DC.LXXXIX. GVTEN I BOLDNÄS 
AF MI IACOB BIERMAN VON STOCKHOLM.

sDhmbt omïring rteban:

KOMMER LÅTER OSS TILBEDIA OCH KNÄBÖIA OCHNK 
DERFALLA FÖR HERRANOM THEN OSS GIORT HAFVER

£pe» 2^ StacEan Sång 13/é at. Diamet: 2\\ alr.

Dîunbt ofttmn omEring:

M. PLAYS ÄR PASTOR © ERICVS OLAI SACEK © PER 
IONSSON LENSMAN © OLOFF LARSSON ©

sPd öftra ftbone: sPd träftra :
GLORIA IN EXCELSIS DEO. C. R. S.

N. R. I. nteb tf)är unber fatta ©tn: 9Ï. SSapn.

runbt neban:

IAG KLOCKA HÖRES ÖFWER BÄRG DALAR WATN OCH 
IORD: KOMMER TILSAMMAN OCH HÖRER GVDZ ORD: 

M: ANDERS HÖÖK ÄR THEN MIG GÖÖT A° 1645.
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Cl>ett 3~: — Sdng: IJ al. diamet: Is/4 ftIr- 

Htunbt omfring oftoan:

KOMMER LÅTER OSS GÅ VP PÅ HERRANS BÄRG TIL 
IACOBS GVDZ HVVS : ES: 2. MICH: 4.

ißd öftra fibone:
MED KŸRCKIONES OCH FÖRSAMLINGENS OMKOSTNAD 
OCH FÖRSKOTT B. I. E. DENNA KLOCKA GVTIN 
ANNO CHRÏ. M. D C. LXXXIX.

$ßd mäftra:
SVENO WATZ. P. ET P. IN BOLDN. SAMVEL 
GESTR1NIVS COMM. YONAS SVERCKELSON LENSMAN. 
HANS OLSON. PER LARSSON. KIYRCKIOW:

Htunbt omfring neban:

THPITTA ÄR TIG MENNISKIA SAGT: HÅLT GVDZ ORD, 
BRVKA KIÄRLEK OCH WAR ÖDMIVK IN FÖR TIN GVDH.

MICH: 6.

©fter branben, Ijtoar uti förenämba fldcfor ontfomnto, upfatteë en 
StapeII af trä, öftoer tljen öftra ftjrfogdrböporten, eller Stegluïan, font 
brafabeö för % 2tLc Httja tldcfor, til tljeö Somet färbigt btjgbeé, IjtoiIfet 
ffebbe 1717.; Ijtoareft tt)e nu Ijdnganba dro, näml.

<Cben 0tdrra, Sdng 7 J qvart: Diamet: neberft 9: qvart: 

Utunbt ontfring of loan:

ËsT VI. HELIG, HELIG, HELIG ÄR HERREN ZEBAOTH 
HELA IORDEN ÄR FVLL AF HANS ÄHRO.

ißd Sobra fibone:
CAROLVS XII REX SVECIÆ 

pär unber fitter honungen til §äft, ttteb marfan i panbena.
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ipd JRorra ©ibone:
MIT GÄLLA DVNDER KLANG I WIDA LVFTEN KNALLAR, 
OCH BOLDNÄS SOCKNEMÄN TIL KYRKA SAMANKALLAR, 
SWEN WATZ KYRCHERDE LÄT MIG FÖRRA GÅNG FÅ LIVD, 
TILL ATT VPWÄKKIA FOLCK ATT LÅFWA HERREN GVD.

* * *

SÄN NÄR EN HIMMELSK ELD ELÄNDIGT MIG FÖRBRÄNDE 
OCH GIORDE PÅ MIT LIVD EN GRYMM OCFI YNKLIG ÄNDE 
NÄR EFTER CHRISTI BYRD MAN ETT SIV ELFVA SKREF 
JAG VIT MEŸERS HVVS I STOCKHOLM GVTEN BLEF 

ANNO: M.DCCXL NIC: CLEWBERG.
P. P. LOCI.

Stt imber oftoanftdenbe Jfrift är en franfê, odfj in uti fransen, meb 
Jtnarre bofftdftoer, Jd Jfriftüit:

GVDZ NAMPN 
TIL ÄRA ÄR 

DENNA KLOKKA 
GVTEN HOOS KONGL:

STŸCKGIVTAREN 
SALIG GERHARDT MEYERS 

ENKA
CATHARINA MEYER

JRunbt otnfring neban:

PS: 95: KOMMER LÅTER OSS BEDIA OCH KNÄBÖIA OCH 
NEDERFALLA FOR HERRANOM THEN OSS GIORDT 
HAFVER TŸ HAN ÄR WÅR GVD OCH WI HANS FOSTER

FOLK.

<El>en llîtnbra, Sdng 11 at. diamet: 2\. aß.

JRunbt ontfring ofttmn:

PSALM: XC : KOMMER OCH LÅTER OSS HERRAN GVD
PRISA.
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DV BOLDNÄS CHRISTI HIORD, 
NÄR DV MIG HÖRER KUNGA 
ATT HÖRA HERRANS ORD 
DU MÅSTE TIG DÅ KRINGA.

$ßä Söbra fibone : tfjen SfJorra: 
SALVATOR MVNDI

in unber är Sfjrifti bifb af= 
fatter nieb forfj i tjanbena.

ANNO M.DCCXL

Qn unber tfjenna ffrift, ftdr en !rants, 
otf) uti !rangen nieb fntärre ftil få 

ffrifluit:
GVDZ NAMPN 

TIL ÄHRA ÄHR 
DENNA KLOKKA GVTEN 

HOOS KONGL: STYCK 
GIVTAREN SALIG 

GERHARDT MEYERS 
ENKA CATHARINA MEYER.

Diunbt ontfring neban

PSALM: XCVI : SIVNGER HERRANOM OCH LOFWER HANS 
NAMN, PREDIKER THEN ENA DAGEN EFTER THEN AN

DRA HANS SALIGHET.

§: 7.
Sff några £nftoriä=Sfriftuare är at finna tfjet Ct>nftalL0cenar äro 

funbne uti Särgen i tfjenna Sodnen, i ft)nerf)et i tljet ftora bärget, 
J utfl iuäfter ut (igganbe från $ît)rfan, 33uller=bärget fallab; af Ijtuilfet 
någre mena tljet Socfmnamnet 33uIIernä§ bör tagaë; fe I: QL Glyf: 
Cap: V. b.

ån i bag, uti bt)n ,iJdIltiga, fe I: g!. Cap: V. N? IL ftptaë ru- 
dera, eller Iagber grunbtual af gråften; fåfom afgetuena fägnen är; til 
ena fqrfo; §tuilfet odj uti ffere Socfnar är at beffäba; — fe Tit: I. §: 4.

Uti Stjn Hambre, fe I: Q1Iod: Cap: V. N. 33. är tljen mt)cfet 
lärbe ocfj namnfunige i mång Dlffen Mag: Jonas L. Hambrceus föbber; 
/: videfis Scbeffferi] Sfvecia] Lfiterata] p: 103.:/ $an§ faber Ijeet 
Lars Månffon, od) Slcobren Brita Jons Sl ifrån Vigfiö bt) — N. 21. 
IjtuarefI ïjenneê förälbrar bobbe, näml. fahren en Sllålare Jon Anderffon 
toib namn; odj mobren Ijuft: Kerftin Öftens Sotter ifrån $fre af Arbrå
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Sodn. — Hambræi förälbrar gifte fig 1578. Ont tljenna priëtoârba 
Säteungan Ijar jag famanfjämtat ett utförlig berättelfe, font är tljen 
f^örfta ttnber Tit: Memoria Rediviva Liter: Helf: od) infänb til Societ: 
Lit: S. 1732.

§: 8.

ißä året 1728, uti April ittåuab, Ijafma flåcforue Ijär uti hornet 
gifmit Iiub ifrån fig, Ijta font någor uti tljetit ringt eller ïintbat; tïjer= 
före en [o: et] ftort anlop af folt ffebbe, i ntening at ©bömåbe moro 
för Ijaubene; DKen befanö i fauing tljet ingen fjabe marit ttp i tornet, 
utan alle börar mål tilläfte; ©åfont tromörbigt folt för mig berättabe; 
od) tljet få mijcfet troligare för mig, font jag od) l)ela Staben H:vall, 
tlarligen ljöra tttånbe, 4>å året 1703, tl)et Scholæ=fIàdan, mit uti Iiufa 
bagen, od) lugna mäberleteit, förutan någor meniftioé anröranbe af fig 
fielfman rörbeö od) ringbeé. Sär af f^åbbeS RecL Scholæ böb, S- 
And: Eurenii, font od) ftraf tfjer efter fte ntånbe. SmiItet l)är införe§, 
at ftabfäfta tljlita berättelfer, font Casp: Schottus, Joh: Eufeb: Nieremb: 
P. Mariana, Thuanus, Boterus, od) flere tttånge frantgifma at Ijafma 
fig tilbragit i Italien od) anbra orter; maranbeå öfmer alt tunnigt, at 
när Flåcforttc flyga, font l)är fäjeé, tljet är tullra lätte, od) tunna meb 
tttöbo ftabna, efter ringaitbet; förntenaé fåbant båba ftor od) ffabelig Ijt; 
eller annor oltycfê I)änbelfer; ©od ännu tl)et fätrare är at gifta, at ttär 
uljr= od) rägnmäber tilftnnbar, gifma tlådorne et burnt eller fforranbe 
Iittb; SKen när tlart mäber nalfaö, är od) Iiubet bättre; St°arföte tunna 
gamla Kingare, odj tfje font mane äro mib flådodiubet, ofelbart gifta 
om tilftunbanbe mäberlefen; äfloen mäl i anfeenbe til orten Ijmar ifrån 
flådodiubet fonter; Dnt tl)en betanta Campana Miraculofa i Arra- 
gonien od) Staben Villila ; tan [läfaé] S. Ifog[æi] K[arla] S[eger= 
ffiölb] p. 103[5],

§•' 9.
SBjrfofjerbarnaS Kaum äro få igenfunnen; eljuru meb fljt tuait tljem 

efterföta melat; maranbeö betlageligit tl)et l)är mib tl)en ftörfta författt= 
lingen i Sanbet, minfta unberrättelfen ont forna tjberö Ijäfber är at finna:
1312, Ingemund Præpofitus i Baldanäs näntneö Ijaftoa d. 22 Maji, 

förärat fit gob§, Ingulftad i Närtuna Sodtt åt Upfala Som= 
tl)rto, til fin Sägerftab i S. Mariæ Sljor, ttteb mera font S- 
Peringfch [öld] Ijär om berättar.

1374. S- Matthias P. odj P. f)abe unberffrifmit et bref i SIrdjieb : Birgeri 
tjb, dat: 16: Octob: när et ftort Scöte ffebbe mib Smartfunbet
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i Norala; maranbe! tå pär t Sanbet Sagman Torften Stor- 
biörnafon.

1529: IqI Ion Sprtoperba i Boldnäs; emottog, fögnabe oft) piälpte Som* 
ißroften Magift: Giöran ThureCfon font tom ifrån Upfala mefo 
fit följe til Boldnäs, at fängéla S. Gudftafs Erffons fyougbie 
Olof Mårtenffon; upljifjabe Ijela ©odnen til affalt ifrån Sung 
Gudftaf odj Lutherdomen; p. p. SOÎen Sprfoperben i Norala 
©odn §4 Erik; fe Cap: XIV. tom uteb fin görfaml. od) igentog 
bemalte gougbe od) pans tarlar: fträmbe SomijSroften at fjärt 
måfte rtpnnta ut i genom et fenfter i Boldnäs ijSräftagårb, fit) til 
ffog!, fättia fig på en Stftod ut på fiön; men bod tper af Norala 
9Jcän ärtappab, fången förb til Upfala od) feban til Stodpolm 
af förenämbe S. Gudftafs $ougbe; Sn bel af pan! tarlar pär 
fängllige Ijåtbne til tpe! floar ffulle tomma om tpera! ftraff; p. p. 
Norala äJcän ftälte fig få alfmarfame at tpe tuele flå itjiäl alla 
i Boldnäs font Ijållit nteb tpenna föräbaren; SJien tpe föllo til 
fota, bebbe om SKåb äftoen po! Sonungen; genom bref, af d. 18 
Maji, 3529. Spen tpe od) ämå månbe, i ftoaret af Stockh: d. 
31: Julii; bod at pan! Qtmgbe 01: Mårtenffon ffulle måttel. 
ftraffa tljem, od) emottaga förfoning. p. p. SJten Iptru tl)et aflöp 
meb tpenna Äprfoperba .fjr lon, tljer om berättar Er: Giör: Tegel 
uti fin Hift: om S. Gudft: 1: mera intet; fe p: 223. p.

1593. Marcus Ifraelis linberffref Concil: Upfal:, gift 1580, i GefIe 
meb Anna Gruhh SSorgStR : Pär Jacobff. Grubbs b [otter]. l)an 
Ijabe ntång barn, iblanb fönerna äro tljefje namntunige:
Mag: Johannes Marci, font mib början näntbe! af ©odnen 
Bullerncefius; men när Ijan mib flutet blef Paftor i Simtuna, 
fallabe! pan! SJarn Simingar.
Wilhelmus Marci, font nätnbe fig Biörkman, maranbe! mib 
flutet Paftor i Liusdal. fe Cap: VIII [o: XVIII], §: 7 
§. Nicolaus Marci; blef mib flutet af fin lefnab Paftor i Norby 
mib Sala men böbbe i Alfta ; Ijanl barn näntbe! Schomerus. 
Svenne £j. Marcus affomnabe 1608.

1610 /: 1650 :/ .Çi. Mag: Andreas Georgii Halzelius, en bonbafon ifrån 
Hafella ©odn, blef Mag: i Upfala; feban ConRect: Scholæ 
ttjerftâbeë ; Sn tjb tljer efter friglpreft, od) fift Sprfofjerbe pär i 
Boldnäs; Om pan! böb par jag ingen funbffap fått förmobel. 
1653.
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1640 /: 1610 :/ Mag: OJavus Andreœ Helfingius, SÎQrïofjerbettê And: 
Beronis ©on i Enånger; fe Cap: III: §: 6. bief Mag: t Upfala, 
1600; feban Rect: Scholæ t Gefle ; od) tljen loibtberöml. Mag: 
Jon: Hambræi Præceptor; fift l)är P. od) P. od) böb 1649. 
/: 1621. ©tref öf[loe]r U4.fl.1enb. 93. :/ toaranbe§ 2s? refor gifter; 
fe min Geneal: Tab: 93if): II: glöden.

1651. Mag: Petrus Plantinus. böbbe 1657.
1659. |>. Sveno Magni Hagelften, inföbber fjälöunge od) $nedte=@on. 

/: Om trenne Sven: Magn: Hagelften finnes» tfiet igen, at Ijan 
responderade 1639. d.- 19: Jan: unber Profeff: Laur: Ludenius 
i Dorpt, de Magistratu; tl)er ï)an nämbes» Uplandia Svecus; 
tan Ifänba tlferföre at Ijan loar af Upsala Stifte :\ Slf tjanå 
10: ft. barn ttämneö ()är atlenaft Ebba Hagelsten, font bief $. 
Samuels Geftrins Ifuftru i Boldnäs. Margreta, Paganders Ijuftru 
i Mo; fe Cap: XII. b. §: 6. od) tlfen tjngfta bottren Magdalena 
Hagelsten font bief $1 Lars Norelii I)uftnt; fe Cap: X. §: 6. 
ena SItober för mång barn. Svenne §. Sven Hagelften affom= 
nabe, 1669; od) fäfeö ligga altjintet förfallen i grafmena.

1670: £). Sven Watz, barnföbber i Veftergöthland; tom ifrån Stock
holm ffloareft I)an loarit Srottning Hed: Eleon: §ofpräft; en 
ml)nbig, mältalig od) ftolter SIian, font brutabe Doctors I)att 
öfloertläbban; etc. anten tljer af, at (l)an) loib §åftoet få gängfe 
loarit; eller at Ijan loara tunbe af Slbeliga fläd)ten Vaffar, Vatzar, 
el. Hväffiner uti Veftergöt: af IJloilten Familia någre 93iffoflar 
i Scara af |fiftorierne igenfänneö. Sffenne böbbe 1692, Iemnan= 
be§ toäl barn efter fig, ©öner; men om tl)em tjar man ingen 
färbele» unberrättelfe befomit;- mera än om tlfen bottren font blef 
Ijanö efterträbareö tjuftrn.

1694. Mag: Nicolaus Clewberg, föbber en bonbafon i Alunda ©ocfn, 
od) bt)n Kief, Ifloar af loebernamnet är tagit. /: difp: phyf: de 
Manna, 1681 :\ ©eban l)an blef Mag: i Upf: tom Ifan förft at 
antaga Rect: Sch: Triv: tiänften i Stockholm; odf emeban Ifan 
loar £). Sven Watz fOcåg, font Ijan efter ©ioärfabren Ijjt tit 
Paftoratet, åganbes» mång 93arn, få toäl uti förra giftet, fom 
febermera uti tffet fenare, meb Barbara Aurivillia; böbbe 1726.

1728, Mag: Efajas Henrici Haffelhun, en Ifanbelömanö @on ifrån 
Gefle ; Difput: i Upfala, od) blef tl)er Mag: ©eban ißräft lfo§ 
©loärfabren §. Hans Jerler, Paftor i Thorsåker af Geftrikeland ; 
SIten efter fina t. Ifuftruë böb, torn Ifan til Stockholm, odf blef
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tïjer Cons: Ecclef: Notarius, [odj tiïïiïa tßrebitant Dti 9ïif»rdbet» 
Nicodemi Teffins Ijoff.] til tlje§ Ijan ti( tfjenna fôrfamlingenë 
Ijerbe anlänbe, dganbeg ntdng Sara meb fljenna fina fenare 
^roftinna, font är fat. Theol: Prof: Pr[imarii] Upf: Henrici Schytz 
t)n[g]fta botter, Maria Schytz; font affomnabe 1734. Slog fig 
3bLc gang Ijuftru 1737, nanti, fal. Prof: Malmftröms Grata i Upf: 
Gundbor Thel; Satt fie! bräböb, toib börjon af dret 1740, Ijenta 
i fit t)u§.

1741: Mag: Olof Bergman, Roslagius ; bief Mag: i Upf: 1725, odj 
feberntera Sßreft i §ofloet uti Stockholm; gift ttjerftabeâ nteb 
.IhjtfoIj : Mag: Poffjets ©ttjfbotter; !ont Ijft til Qörfantl. efter 
ndrinaranbe tjberê £>ef faff enheter.

§: 10.
Qörtedning jtd några SeberSDJtän ïontne ifrd fljenna ©odjn.
Ifrael Månffon Bullernœfius, ©tamfaber för Bullernæfiffa Fa

milien; fe mit nprätt: Sttart: 2: bel: XII: Qlod: af IjanS ©öner, nätitl.
Marcus Ifraelis Bullerncef: P. odj P. Ijär i Qnrfamt. fe §: 9. odj
Lars Ifrael: Bullern: tttfpribbeê Familien ganffa loiba; ttj ttjen 

förre Ijabe
1. Johan Marci Bullernœf: Mag: Upf: 1621. — Paftor i Sim- 

tuna, td Ijan ndntbe fig Siming; ©tantfabern för ioiba utfpribba 
Siminga Familien.

2. Wilhelmus Marci Bullernæf, ttdntbe fig Biorkman, bief fîtjrfo* 
Ijerbe i Liusdal. fe Cap: XVII [o: XVIII], a. §: 7.

3. Nicol. Marci Bullernæf: nätttbe fig Schomerus bief Paftor i 
Norby toib Sala.

ftjen fenare Ijabe odj ntdng barn, nanti.
1. Nils Larffon Bullernœf: bief Paftor i Odensala, Ijanå ©on loar 

a. Petrus Nicol: Bullernœf: Magift: odj Paftor i Sverdfiö.
Olaus Canuti Boldnœfius. bief $. PIriks $ofpreft, odj feberntera 

P. odj P. i Tuna af Salante, dgbe meb fina Ijuftru Magdal: Haralds Hotter, 
för än Ijan bog 1607, Sarnen nanti. 1. Efajas. 2. Ifrael. 3: Daniel; ont 
Ijloilta jag ingen nnberrättelfe dger; bodj ont bottrena 4: Sara, finneé 
tfjefja mtneémärten, at Ijon blef P. odj P. Mag: Samuel Malmenii 
förra Ijttftru, font !ont efter Sloärfabern til Paftoratet, 1608, dganbeå 
meb Ijonont 6: ft: barn för än Ijon bog 1620. fe Geneal: Bullernæf: =; 
emeban tienne 01. Canuti Bold: ÜDcober; tan Ijänba, loar Ifrael Marcufa 
©on§ botter, ©tjftren dt Marcus odj Lars.
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Jonas Hambraus Sonba @on i bt)n i Cambre; en SDialalöfer be= 
römlig §älfunge, fa tnäl I)är i ©tnerige font utom lanbå i ftynerljet uti 
granlrile, I)tt)areft Ijatt bog. Ont tf)enna SDianen I)aftner tag fammanfatt 
utförlig berättelfe, Mff. §loar af en bel är inrtjft uti en Difput: de 
Hambræo, uti Upf: 17[48]

Martinus Sigvardi, Sonba ©on i Vägfiö, föbb 15.. Upf. St: 
1614. IfBreft ... od) fift Paftor i Sveg af föärjeäbalarne.

[öfverstruket: Gudmund Andrea, Upf: Stud: 1614. SJSreft od) V. D. 
Comminifter Ijär i förfatnlingen.]

Petrus Jonce Heggeftadius, Mef Upf: Stud: 1620; Ientnabe Solen 
odj loarbt Sänåman Ijar i @od)nen.

Andreas Olai Boldncefius od) Srobern
Nicolaus Olai BoldnaIius bägge Stud: i Upf: 1629; ttjen förre 

Mef SanböSecreterare uti Upland od) tljer i Upfala bog . . . t()en anbre 
Mef SjSreft odj V. D. Comm: i Dilsbo odj tljer affomnabe ...

Jonas Petri Verfving, SänåSManå @on i Veflinge, bfef Upf. Stud: 
1647; Sanbö Secret: i ltplanb. Seberntera Stongl. Secret: i Stock
holm, od) fift Affeffor i Antiqv: Colleg: . . . bief ablaber 1677. §anö 
©lädjtingar finnaå än f)är i Ianbet; bod) aftaga. ßatt bog i Stokh: 1698.

Olaus Petri Werfving brobern tog fig fuller fram i bolen at Ijan 
bief Stud: 1652, SjSreft 1663, IrigsSjSreft od) febermera Capellan i Bold
näs, Ijtoareft Ijan bog od) Iemnabe ©öner od) SSöttrar efter fig, font 
utfpribbe ©lädjten.

Jonas Lundberg, Upf: Stud: 1676. SjSreft i SKSilbärga; feban Capel[lan] 
i Vallby, Ijtoareft Ijan bog.

Johannes Hertfcher Sonba Son i fpärtjiö, Upf. Stud: 1691. SjSreft 
1696, Capellan 1704 i Sergfio od) IgajjeIa taganbeå til Ijuftrn §. Hatzelii 
fin företräbareå ©nia, bog barnlöfer 1723.

Petrus Fincke, Upf. Stud: 1704; difput: 1706, en tjb Præcept: 
för Sfr)rIof). ö. Joh: Mieranders Sarn i Warmonger; Ietnnabe Solett 
od) bief .fjanbelåSDcän [o: SDcan] od) SSjnffänt uti ©todfjolm, Ijtnareft 
I)an bog.

Petrus Bolinder, SjSreft 17 .. Capellan i Norala odj Tröno [o: 
Trönö] 1729, när Ijan tog Ijanå Anteceff: GtnIa Sara Hanelia til
WM

Glysisvallur II 31
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Cap: VII. b. Alpta IRyrFa

Sång 47 \ alt
nteb Siornet 12 J 
breb 17 8A alr. 
$ög ...
Slornetö fjögb ...

§: 1.

Alpta eller Alupota ; font I)ar namn af Al, Aie o cl) pat, pfad, 
pot; enligit nteb ©refernaö, anten toSov, latinernaö planities; eller 
7raToç, lat: tranlitus, item locus inferior, etc. etc. I)loar om loiblöftigt 
är förmält, ntt I: gl: af Glyfisv: Cap: VI: Alpta Sodn; od) orten 
tienne mt)fet namïunig, få loäl af tl)en belanta floben Voxna ; font af 
Starckoter Alubräng, l)loiIfen meb rätto fallabeé båbe Glysmnge od) 
Helsmnge ; efjuruloäl af Dîunftenarne finneö tl)et §erfar od) Dtefar Ijafioa 
burit namn, Alf, Alftan, etc. äger fina ït)r!o ftåenbe, ftä en flätmard, 
icfe långt föber om Voxnen, uti ftora bt)n Alupota, fom nu af ftjrfan 
nämneö FyrFebyn; fe I: flod: Glyf. Tit: V. l)toareft 30 ft: grannar 
bt)gga, förutan flera gårbar, giörattbe få loafert ntfeenbe, at l)är Ijfare 
ft)ne§ en liten Stab, än en bonbabt); IjtoiIfen ft)rfa toib början loar 
mt)fet minbre, än tljen l)on nu är; tt) l)on är btefmen 2nc refor f>å= 
öfaber, feban ï)on förfta gången npbt)gbeé; fåfont t gemen om ,Çefëunga= 
lanb§ ftfrfor förmäleé, tit: I. § 5 [o: 2], Sljen älfta, är meblerfte belen, 
toib Ijloilfenö föbra fibo Ioapn= elr )oodn=f)ufet ftår; od) gent tl)er emot, 
Ioib norra loäggene, tfjet nu få fallabe Sfrif te=rumet; tå Saferftiget loar 
loib öftra gaftoelen; DKen febermera blef tl)et bort=tagit, od) ft)rfan ut= 
bt)gb ftå ffjet rumet, en gob bel ftörre; Od) öntå en tjb tl)är efter,
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utfirab til mäftra änbatt meb Corn, Ijmitïet torn, få mät til trä=ref= 
ningen, font fielfma muren, f)ar toarit i forna über tjögre; 2Jîen feban 
tfjet olpdet. afbrant; året tan fag nu t)toar!en minnaë, etler igenfå; 
feban mina famlabe tappar upbrunno, i 9îpffa fåjben; fe I: gt: Glyfis- 
vall: förm[ålet] btef muren 2 J atr aftagen, ocf) trä=märdet intet tjögre 
upfatt, än font närtoaranbe afritning utmärder. $nga tnipa åratal tnnna 
tjär utnämnaé, när tfjenna fprfa förft tom at bpggaë, idte geltet när 
titöfningarne ftebbe; mera än i gemen anfôreë Tit: L §: 2. ®od af 
ttjen gamla StItare taftan, od) ftera tännemärten, tan tfjet aftagaë, at 
tlfenna tprta, när ittloigningen ftebbe, efter t()e i£åfmif!aé mibtöftigtjet; 
fe tit: I: §: 6; är tjon tattaber S. Marice ocf) 12 Apoftl: tprta.

§: 2.
ftprïan ttjenna är nu för tiben fpoitftagen utan tit, äfloett Torn* 

muren; få at ffötningarne ide tunna toäl röna§. Om roapn^wfet odf 
tfjer gent--emot loaranbe @Frtfte=rum är titförenbe berättat. 0aFer* 
fttgct ftår nu Ioib öftra änban af norra mäggene. ,iMmfteropningar 
finnaë 1: ft: på öftra gafloeten; 4 ft: på föbre mäggena; förutan ttjet 
fom i tornet föber ut är; äftoen mäfter ut; äfmen 2 ft: på Storra fiban, 
ocf) i ©trifterumet, od) 1: ft: i Saferftiget.

ÎDôrar äro ide attenaft i mapntjufet, utan od) 1: ft: npt. upfptggen, 
fram i Et)oret, på föbra toäggene, år 1728.

§: B.
fptoab Tornet angår, få finneö tfjet nu få toara ombelnarab i tfjefja 

tjber, at emeban muren etc tfjen öftra gafloeten fom metar in uti tprfan, 
är morben utfjuggen, få at ttjär öpning giorb är för Sädjtare; men 
Ijmatfmet ttjer öfmer enbaft af trä, od) intet af ften, fåfont in uti fietfloa 
ïprïan mara ntånbe; tp är, för ®tb§måba ffutt, ide attenaft trof?botn, 
öfmerft i tornet, nteb forb öfmertagber, utan od) börarne ett porten fom 
loetar öfter ut åt !prfotaîet, af järn giorber; meb mera fom nöbigt 
prôfmaë mara at förefomma Dtpdåtjänbetferna, od) tfje 11) är loaranbe 
!lådor bemara.

§: 4.
Äprtan är Ijmatfber af ften, förutan tfjen beten i tornet fom nu 

febermera är tädter nteb trä; fe §: 3. utmifanbeë ttjen gamla forna 
målningen up unber fpoatfloen; tpuar om i gemen berätteé i Tit: II. —. 
Uti mapnf)ufet på atta mäggerna, fåg jag, 1704, ftå ftrefroen åtffittig
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©frifteneê fpråf, fåfont Luc: 17.3. Pf: 119: v: 153. Matt: 9:2. Job: 
5: h. etc. ätten lära nu inara mpïet afnött.

Jlltamaflaii, font nu tïjâr [rant i SIjoret ftår, är ide gantmul, 
utan t Inåra bagar, 1694 gtorb af fnidaren ifrån Hudicksvall SJcdnë 
Sonjjon ©ranlunb, fia fanuua fätt font tpen beffriftneê Cap: I: §: 3. 
DJfen tpen gamla finneê fatter fiå Dforra tnäggene, Intb qminfolïâ lädt)» 
taren, paftnanbeê Mariæ Seläte mit uti, od) 6 ft: find bilber å ptnartpera 
fibone. förutan tpefja förgptta beläten, äro od) f)är flera, i fpnerpet 
Mariæ bilb meb 2"c barn. Sftnen är od) Mariæ beläte nteb et barn 
ufifatt Inib ißrebifeftoldrappan.

(£l>or-0Franfet toar lf)är font flereftäbeé af ftoarftnabe fiinuar; men 
enteban tpet mar mtfïet tätt, tt) bief tï>et 1694 borttaget, od) febermera 
i ftället fatta piramider; fe tit: IX.

prebiFeftole» mar pär länge Cmålaber, men nu finneé Ijan mara 
mtfïet förbättrab, åganbeé Evangel: bilber, od) meb Contrefaite mål* 
ning öfmerbragen.

på en J5iålt’a, ttnärt öfmer ïtfrïan, ufi mib pmalfmet, fram öfmer 
Pyramiderne, äro fatta några träbeläten, iblanb Ijtnilfa tljet ftörfta är 
Chrifti crucifix, font ftob förr mit öfmer Spor=ffranfebören; men fatte» 
tjt up när ffranfet uttagit bief, år 1694.

ÎU&ôaren S. Giöran på Ifäften, bräpanbeé braïan, font tnele upäta 
Sungfrun; etc. ont pmilfen bidft fan läfaé, få tnäl Ijtnab Hofpinianus 
de Feft: Chriftian: Hornejus uti Hift: Eccl: D. E. Benzelius, od) 
flere, ffrifma; utan od) tpe anmärfningar font åtffitlige paftna giort, om 
alla bagaré införb namn uti Almanachen på tpen 23 April, tå tljenne 
S. Giörans fäft firabe». ©pneê mara fangoblifaft at tpe pär mebelft 
melat betedua tpen ftora Athanafium emot fättareu Julianum; §tnar 
om Vltfrfopiftorierue ömnigt berätta til Seculum IV. SDfäft uti alla ftora 
ftfrfor par tpenne Giöran Inarit fatter; SDcen nu är pan få mät pär font 
anorftäbeä borttagen. Iffiib början mar pan fatter nterenbelå på norra 
fibone om altaretaflan; febermera flpttaber qterft i fprfatt.

-2.åd>tare är ide allenaft en, ttnärt öfmer fprfan mib mäftra gaftne- 
len, utan od) en något längre frambragen mib Dforra mäggen.

S tpenna fprdo finnaé ide allenaft trpdta graf*ffrifter, pär odj 
tpär fring mäggerna upfatta; fåfout öfmer ©al. Ißroften Mag: Chrift: 
Aurivillius; Sprfoperben £). Andr: Riselius, OCp pan§ .guftru, Chrift:
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Aurivillia, f)tDxIfen tit tljenna ït)rïo är belebfagaber, faft än t)on böbbe 
t Dilsbo ©ocfn odj tf)är loar ißroft: Mag: Ol: Naucleri f)U§ära, feban 
Rifelius böb tear; utan jäuttoäl några toacfra Epitaphia, fåfom

1: Sn i (Smöret på föbra loäggene, meb Söfmärd: uthuggit trä= 
arbete, förgplt; ftäenbe mit öftoer tpen öftoerfta Ovalen tloänne Sngtar 
[ont t)åtta emeltan [ig et litet Chrifti crucifix; ©triften meb förgtjtta 
bofftäftoer är fåtebeé :

Text: Gal: VI. v: 14.
UTen bort tl>et at tag af 

någon ting [Tulle berömma 
mig, utan af trårs »Ser= 
ras CIefu (D>mtt Forfi

Tlbrc=UItnnc
öftrer

»Sög4lbretnörbtge od> »Söglårbe herren 
Mag: CHRISTOPHORUS AURIVILLIUS 

föbb 1652. — forbom
Adjunctus Theologiæ i Upsala 1679. Rector Schol: i Gefle 1681. 

Lector Theol: trib Gymnaf: oct> Pastor i Hille 1690.
Paftor t tl>enna bebertrårba förfaml: Præpositus 

öftrer »Selstngelanbs ©obre Contract 1696. 
trüber »StrtlFen ttb tfictta *S. »Sirs få in font utan 

till måft utt alla bclar år tnårcFcl: förbattrab 
od> till en bel meb egen Foftnab »Serl: jtrab.

Cbes TSar ålfFcltge UTaFa 
fru probsttnnatt Sara Wattrangh 

upfatt
till (Pubs »Sus Prybning, församlingen 

ocb treberböranbe till åtattFa 
efter forge=acten d. 29 Junii 

1709.

I \flfun: OPjaOm
Z-VJO 3/. Vg

1 V «. « * •

NB.
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NB. $å tpenna öpna S3ofen§ bägge blab, ftå utfått anförba SWfte= 
ne§ fpråf, meb fmå bofftäftner, Igtulfa f)är in uti ide funna fWftoas, nteu 
Itgba fålebeé :

Apoc: 2. v: 10. War trofaft in til höben, fa ffal CIag gifira 
tig -Htfsene 2$rono.

Pfal: 31: v: 8. Uag frögbar mig, od> ar glab öfmer tina gob= 
pet; at Ctt anfer mitt elattbe, od> Fanner mina 0tal t nöbene.

2. SBib föbra Itmggeng främfte pelare gänget et Stoärb, od] tlgär 
tuib, uti en Oval, nteb förgtglta 23offtäfroer fa ffrifluit:

Kongl. May=
Trotienare och MaGior den Edle 

och Wälborne Herre He: Henric Poitz 
Herre till Poitzila och theruik, föddes 1614 
d. 2 Feb: och falig I Herranom afled d. 21 

Maij ANNO 1692.
gör än Sal. 5ßroften§ Mag: Chrift: Aurivillii Epitaphium fout 

at upfättag, par od) pär jämte bemälte Sal. Majoren Poitz Epitaph: 
ftdtt på tpeuna föbra mäggene; men nu är tpet fittanbeg utan före 
Sforra toäggeneg fenfter, in emot Sädparen; utarbetat meb föftoärd för= 
gplt, bärattbeé fåban fIrift :

3. Men nu blifwer 
tron, Hoppet och Kärleken

thenna try. men ftörft i 
bland them är kärleken.

I: Cor: XIII. 13.

Epitaphium 
Gudhi till ähra Alfta 

Kyrckio till prydnad, fin 
K. Fader fordom Länsmanen 

Ehreborne och Walachtade Siul 
Pädersfon, död i Herranom 1675 

på fitt 73 ålders åhr, fampt fin högtära 
de Stiuffader Majoren Ädle och Wälborne 

H. Henric Poitz fahl: affomnade 1692 
på fin ålders 80 åhr, och fin älfkelige 
Moder Edle och Wälborne Fru Sara
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Celsia till Sonlig Ähretienft 
uprättat 1703. af 
Elias Åkerblom.

ChrifIus är mit 
lif, och döden är 

min winning.
Phil: 1. v. 21.

4. S}M öftra toäggene in uti ©trift=rumet, är tfjetta Epitaphium 
upfatt, utarbetat af trä meb löftoärct odf förgtjlt, åganbeä fåbana ffrift:

Ähre Minne öfwer den 
Ährewördige och Höglärde 

Herren Andreas Riselius 
Född i Lecfand 1661 

Blef förordnad
Comminifter i Munktorp 1689. Paftor 
J Ekerön 1693, fedan denne Hederl: 
Alfta Förfaml: 1710, och under föli- 
ande fem åhr äro nödige arbeten 
giorde til Gudz Hws tiänft och Präft- 
gården med mera märckel. upbygd 
och bättrat; och förutan Testamentet 
denna lilla tafla, upfatt af des Kär- 
älfkel: Maka Ärbåra Matronan 
Christina Aurivillia Förfaml: och 
wederbörande til åtancka efter 
Sorge-Acten den 16 Augusti 1715.

NB: in uti tljenna graflnena blef införb få inåt fal. Rifelii efter» 
låtna SOtaïaê böbe Ietainen Chrift: Aurivilliæ; font Ijenneê fenare 9Jîan3 
Magift: 01: Naucleri, faft än tffe bägge böbbe i Dilsbo ©ocfrt; fe Cap: 
XVII. §: 8.

§: 6.

©rafmar äro loäl några til finnnnbe uti tårtan ocf) 2öafm()ufet, 
men tljeffe efterföljanbe åga bjällar ocf) mineémärten; öltmr Ioib tl)et 
är til ntineë föra, at tljen grafmen fom är fram i Smöret, od) nu öftrer» 
Iagb meb ©al. ißroftenä Mag: Chr: Aurivillii grafften, tjar tilförenbe 
loarit brufelig til tfje forna ftyrtoljerbarë Iftoiloftab, faft äit tïferaë namn 
intet loarit utfått.
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N? 3. $ gången mit för freinte= 
ftolen:

N? 4. ^n uti Strift=SIforet tigger fad trä 
uttfuggit, en IfQet af grafften Qenna :

TcifOT
JWC:XVM&

JfJC JrfCCT
JtM 0/M/S ZArfTT

JfCrfJf
SlMfJff a j CJJfrffSTCK 

JrfrfLFTrf . •
QVJ UT FirfZ VtXLT 

JTrfTlCPJCTT
jr. CM:/687.%sirfviÿ

JET JÛ.

f&Srf
JjfACWÖJOJOEOULJfOOZAAlZ

. Jf£ AACrf .
i/jfflOAS JWSBOSffS 

TOJ&OcU-
TlOOrfE rfÙ'T OrfOJlzVCE 

rf MTTTTMSfK 
JoTfiC Dirf /JtFVil/7/S.

^n uti SBafm,= etter SBotn=Ifufet; fe tit: IX; finnaë oct 2"° grafftenar, nämt. 
N. 1:— N. 2.

rfrfA USM*
O- OlUTJVrf TCMOrf SKFrfTl:

, JrfCFTrf ,
Clirfi TFT: TUrf: xVSl- V.6. 

JffFrfFFS JlrfTUF Trf rfUS TM
Srfrfrf uWZS Sf.
Tfx tics Ui l : Zrf- io.

Jfrfk JfwiCrfk S i9 WrfkrfAOTF 
/rfrf UrfleA FFrfrfrf S TFFrf 
Ms JU SfrfF Irfl F TT .MAS 

StuSoa FSTftrfrfMTrf.

JrfrfO I0?rf

IMS

C/pjr

Mscorf L
7 UA

OC JlTSOrft- 
JM LrfCrfA £ TZ

/Z STAATL.

NB: Qenne Stenen tförer tit SQrtoff: 
$. Ol: Pet: Helf: font ööbbe 1596.
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§: 7.
Ilp uti Tornet, få tool förr, fout feban, tl)et afbränbeé; fe §: 3. 

Ijänga uu 4 ft: Hfåcfor
34)eu Iftn är 2 at lang; diamet: neberft 2 \ at.

Dtunbt oftoan=omWng ftår fålebeé :

GVTEN I ALFTA AF JACOB BIERMAN IFRÅN STOCKHOLM

1689.

på öftra fibotte:
HER HENRICH POITZ MAJOR 
DN LAVRENT SVNDELL SACELL:
BENGT F1HLMAN LENDSM:

på loäftra fiboue:
JAG VILL OCH PÂ MITT SÄTT DEN STORE GVDEN PRISA 
DER TILL VPVÄCKIA FOLCK. KOM, KOM, DET ÄR MIN VISA. 
TV ALFTA CHRISTI HIORD, SOM HÖRER KLANGET MITT 
ACH LÄT TITT LIÄNLIVD BLI AF SIN OCH HIÄRTA TITT 
AT FRVCHTA, DYRCKA GVD, OCH KONVNG CAREL ÄRA 
FÖR HÄNG STOR NÅD, COLLECT, OCH KRÖNTE HVFVDN

FLERA
SÅ VYRD OCH ERKIEBISP DOCTOR SVEBILIVS
OCH FLER SOM CHRISTI HIORD MOND FÖREGÅ SOM LIVS
DEN FÖRST MIG GIÖT HAN HEET GEMENT GAMBLE HERR

PEDER
DEN SIETTE DER IFRÅN SOM SÖKT DEN FÖRRES HEDER 
ÄR VNDERSKREFNE PRÄST, SOM LÄT OMGIVTA MIG 
DER TILL HALP KYRCKA MÄST; SOCKNEN VNDROG EY SIG 
ANNO CHRISTI 1689. NIC: DWAN PAST.

Tffeu 2t? SHåcfatt Sång 13/4 al. Diamet: 2 at

DJunbt oftttan outWng:

ÄDLE OCH MANHAFTIGE CAPTEN HENRIK POITZ. PASTOR

M. PETRVS NERBELIVS. LENDSMAN SIYrL PERSON.
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Jîunbt oînftirtg nebatt:

491

JAG GLÄDES I THET MIG SAGT ÄR AT VT SKOHLE GÄ 
IN VTHI HERRANS HVVS TIL AT PREDIKA FOLCKENA 
OCPI TACKA HERRANOM. A° 1664. M. ANDERS HÖÖK.

34)ett 3: Sång 1 al. Diam: 1 J at'i 

sJiunbt oftoan:

M. HINRICHVS SŸNTIVS PASTOR ®. DN. JONAS O. F. SA- 
CEL: ©. SIVL P. L. A° 1643.

OntWng neban:

WI SKOLE IBLAND GVDS ENGLAR I HVITA KLÄDER 
STÅ OCH MED STOR LVST OCH GLÄDIE IN FÖR GVDZ 

ANSiCHTE GÅ. ©. M. ANDERS HÖÖK.

2!)en 4bc, Sång 1 al. Diamet: 1 J al.

sJiuubt ontWng oftoan:

LAVDENT NOMEN DOMINI IN CHORO. PSAL: 149:3.

på öftra fibone: på tpen toäftra:
ME FECIT MÄSTER JACOB BIERMAN M: NICOLAVS DWAN

PAST: 1689.

NB. £il tpenua Alpta sDiobertprto Ipbbe t forna über odj tpen 
förfamfing, font nu febertttera tallaS Ofloanåter ©octn; fe Cap: VIII. 

sUien på året 1632, fingo Oftoanåferö 33önberne låf at bpgga fig et 
Capel ; bod tneb förfäfran at intet ftiïfaê frått sDiobertprtan; Slten tpet 
ftebbe Ijtloäl 1639, tneb ®rottning Chriftinæ tilftäbielfe od) befalning; 
SBäfteråé d. 24: Januar: at fförfaml. bief affönbrab ifrån Alpta, itnber 
egtt Paftorat ; Od) faft än feberntera giorbeë förföt at tpeffa förfamlL 
måtte toiitma tilfantan igen, få blef tpen förra Befaluing ftabfäftab af 
brottning Hed: Eleonora 1668 d. 5: Aug:
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§: 8.

StjrfoljerbameS Nantît, fd mtjfet giörligit Ijar tuant, jämte åratalen,
äro tfjefje i orbning I)är toib tljetta PafIorat anförb, nanti.
1547, §. Laurentius, nämneS på ena tajlo t furian, de ignibus fata- 

libus templi; Ijan böbbe 1573.
1574, £j. Petrus Alplanus jobber i tfjenna ©odnS ItjrIebt); tuar til= 

förenbe Ijär lange V. D. Comminister; IaIlabeS algement gamle 
,7). Päder; tuar i flädjtffap meb SStjfop Doct: Brodin t Veflerås 
pd SKöberne; blej böb 1588.

1589, $. Olof Petri, tl)en förenämbe §. Pet: Alptani ©un, tuar, meban 
fahren lefbe, I)är V. D. Comminifter; Iom efter Ipnom til Pafto- 
ratet; nnberffref Concil: Upf: 1593; Iallabe fig fhtnbont Heising, 
fåfont månge anbre meb Ijonom. Söbbe 1596.

1597, Iom Mag: Olavus Petri meb SL Carl IX* jjullmadjt til tljetta 
Paftorat, ifrån tl)e föbre orter; om I)tuilfen ingen unberrättelfe 
finneS mera än at pan pär affontnabe år 1601.

1602, Mag: Henricus Zynthius Iom I)jt, feban Ijan förft loarit iuib 
|jåftuet i ©todljolm, odj febermera Paftor i Nyköping. Uti IjanS 
tjb, näml. på året 1632, fingo tlje bönber tuäfter ut i förfamt. 
boenbe, Iaf od) tilftånb at bpgga fig et Capell ; od) febermera 
1639, at brufa tljetta Capel tit SKoberftjrfa, afföttbranbeS tpenna 
Öftoeralpta elf OftoanåferS fjörfamling ifrån Alpta ©odn, til 
ena för fig beftåenbe färflilta; fåfont fees Cap: VIII: b: =. od) 
tuar tt) tpenna gantle Mag: Henr: Zynth tpen fifte Sltjrfoperbe 
öfmer tljejja ©odnar, odj böbbe på året 1651. jpan ågbe 7: ft: 
©öner //meb puft: Chrift: :/, Aron, Henric, Carl, Samuel, Johan, 
Eric od) Edvard; om tljent Ijar man tpet igenfunnit, at

Aron Zynth, föbb i Nyköping 1604. bief Mag: i Roftoch 
1622; Rect: Scholæ i Enecöp: feban Ijan ifrån 1623 pabe 
tuarit Ph[ilosoph]iæ Adjunct: i Upfala. 1628, blef Ijan 
£)åf tpreb: i Stockholm; böb i Cahuar 1631; SpItprebifan 
öftuer Ijonom pölt Mag: Nils Efkilffon; 2ftt)dt i Calm: in 
4‘°. SKeban Ijan Iuar Adjunct: Ph: i Upf: Præfid: Ijan

1. De loco et ejus oppofito Vacuo, Upf: 1624 in 41°.
2. An Aftrologi ex obferv: fiderum actiones h[omi]- 

nu[m] prævidere poffintf Upf: 1624, in 4to.
3. De Caufa et Caufato, Difp: Metaph: Upf: 1625, 

tå IjanS tBrober Erik Zynth, refponderade.



[VII. b. Alpta.] 493

SBibare ont tfjenna Zynth: Famil: i fQnerfjet om Carl Zynth, 
fe mina Geneal: Tab: ont Geval: Famil: X: fÇl: — 
Henric bief od) Mag: febatt Ijan difput: i Upfala If gången 
de Mundo; od) 2f de Ecclef: Milit: 1635.
Carl toar od) en Studerande, Iom at bo i Ångermanland. 
Samuel od) Johannes, Ijfalebeê Studenter; men om tf)e 
Qngfte Eric odj Edvard, Ijar jag ingen IunbffaQ fått, faft än 
tljen ZynthifIa Familien fjär i Ianbet finneé. /; Erik Hind- 
riksson Zynth bief böb en Stud: ißerfon i Roftoch, 1639; 
fåfom J. Bacmeisteri. Rect: Invitât: til ïjanê begrafning, 
d.* 6: Oct: uttoifar, äftoen Lat: ©raffIrifterne öf[Joe]L 1)0= 
nom, af M. Pancratio Amfelio; Cafpar Mejer; Alexand: 
Kirchberg; Joh: Piper; Joh: Hoffman; J: Marcius, Joh: 
Verdinghufen, Joh: Cramer; od) Valent: Kirchberg ffrefne 
od) i Roft: trtjdte. §an refponderade i Upfala 1625, un= 
ber fin âïfttt SL Aron Zynth, de Caufa et Caufato; in 4t0 :j 

1652, bief Mag: Petrus Laur: Nerbelius I)är Pallor, föbber af ttjen 
namnïunoga Närby Familien i Norala Sodn od) bt)n Närby; 
fe I: gl: Glyf: — £jan§ faber toar Lars Larffon Nerbelius 
UnberIagman f)är i Sänet, font Iom til tljetta Sagmanébömet efter 
fin faber Lars Kielbiörnsson Nerbelius. SIjenne Pet: Laur: 
Nerbel: difput: i Upfala I: gången, 1633, de Syllogifmo, II: 
gången 1641: de Doctrina Scient: Naturalis. |jölt en Oration 
de Helfingia, 1638. btef Mag: 1644. Rector Sch: Triv: förft i 
Eneköping, od) febenttera när bent‘4 Schola flQttabeå til Hudicks- 
Vall blef od) ttjer Rector, 1650. od) fift t)jt tit görfamtingen, 
Ijtoareft Ijan böbbe 1677. Slieb fina tjuftru, S3orgmäft: Nils 
Hanffons, i H:vall, botter, Ijabe Ijan några barn, fåfom Sönerne 
§. Lars, IjtoiIfen btef IrigéQräft för ipelfingarna; böb 1689. Nils 
od) Iacob, font bteftoo 9îàb=£anbefêntân i Söderh: od) Hans i 
ITvall. Sottren Brita Nerbelia, btef Sorgmäft: Jon Mårtens- 
fons Qvafts tjuftru i H:vall, SOfZober åt, Qvafterna, font feber= 
mera falfabeå Caftoriner. etc. fe Tab: Geneal: XII. Cl: I. N: II.

SI)et berätteé, at näft efter förenämba Mag: P. Nerbel[ius] 
finite Mag: P. Stier[n]man ftongl. fjofiprebifant, fått fnllmad)t 
Qå tljetta Paftorat, 1677; men bQtte I)älbre, efter fin faber, til 
Thorstuna.

1678, font Mag: Nicolaus Duan I)jt til Alpta ifrån Theol: Lect: i 
Vefterås; SIten Qå öret 1691. flQttabe Ijan I)är ifrån förft til
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Kiöping, odf febern til Vefterås igen; Iftoilïet fïebbe 1701, Mif= 
toanbeë tïjâr Sonnißroft; böber 1709. §anë 1: Difp: i Upf: 
1670. I)onê 2: Up: 1676.

1691: Mag: Jacob Rönqvist, föbber i ©eftrilelanb, !om ifrån Upfala1 
tï)âr I)ûn lnarit Notarius Cons: Eccl: Iftoar ifrån Ifatt font til 
tlfetta Part: men Iefbe intet länge, tt) Ifan bief böb, 1694.

1696: Mag: Christopher Ol: Aurivillius, nantnfunig af tljert toiba nt= 
fßribba Örby= efler Aurivilliorum Familia; f)an toar ProPnas 
Erici od) Pet: Auriv: brober famt Mag: Olai, Paft: Elfkarb: 
oef) Mag: Johan: Paft: Harmång: Srober, alla föbbe af P. od)
P. i Gefle, Mag: Ol: Chrift: Auriv: odf äßobern----------Barb:
Caffiopæa. toib börfan Adjunct: i Upfala; febermera Reet: 
Sch: Triv: i Gefle 1682; tfjer näft Lector Theol: toib Gymna- 
fium tljärftäbeå, famt P. i Hille Sodn ; 1691 odf fift t)är P. i 
Alpta; affomnabe i ,^erranont 1709; àganbeë [meb] Sara Wattrang 
ingen Son, bod 2nc böttrar; tfjert älbre Chriftina bief 31111 refor 
gift, 1: meb Mag: Eric Halenius Reet: Sch: i Hud:vali. 2: meb 
Snflingen §. And: Rifelius, font font efter fin Stoärfaber l)ft 
til förfaml. odf 3bc Mag: 01: Nauclerus P. i Silöbo Sodn. 
Sfjen tjngre bottren, Barbara Aurivillia, bief Mag: Nils Clew- 
bergs fenare Ifuftru P[astoris] i Boldnäs.

Additam: för Mag: Chrift: Aurivillii Famil:
£jan§ faber toar Mag: Olaus Chriftoph Aurivillius, P. od) 

P. i Gefle, fommattbeé tft ifrån Upfala; Ifloareft I)att toar Phiæ 
Adjunctus, odf v. Paft: uti Sottbalflrlon; 1648; fjaftoanbe til 
Ijuftru Barbara Päders Sotter Caffiopæa, Stjrfoljerbenë 3)L i 
Scheptuna, od) nteb Mnnft f*: Sftt'n; nanti, tfje namnfuui= 
gafta :

I. M- Petrus 01: Aurivillius, föbb 1637, böb 1657 [o: 1677] ; 
Iemnanbe efter fig Sarn font uttoibgabe Famil; toaranbe 
Gr: Ling: Prof: i Upf:

II. Mag: Olaus 01: Aurivillius, Lect: Gymn: i Gefle, odf 
fift Paft: i Elfkarleby, affomnabe 1679.

III. Ericus 01. Aurivill\ius'\ föbb 1643. Jur: Licent: odf 
Prof: i Upfala böb 1705, Iemnanbe efter många böttrer, 
men ingen Son.

IV. M. Johannes 01. Aurivillius, Paft: i Harmånger od) 
Jättendal 1689; affomnabe fantma år; lemnanbeë efter
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ftg GmIan Elvia od) ena botter; GmIan Bief 2^2 gången 
gift nteb Mag: E. Tybelius, eftertrftbare til Paftorat: 
nteb [o: men Tybelius] bog 1691. — utan 33arn; 3Ae 
refan nteb fpl Äprlolferb: tljer ftäbeé fpï. Joh: Micrander, 
font bog 1711; utan Barn meb Elfvia, men meb förra 
Ifuftrun Kraft 5: ft: 23arn; görenömba £sungfr: Auri- 
villia gift meb föprlol) : i Harmånger o dt) (jättenbal (meb) 

Er: Agrivillius, font toar fang förfta Ifuftru; men böb 
i Barnfäng utan at åga Barn efter fig. fe Cap: X. a. 
§: 7. i tl)enna —

V: Chriftoph: 01. Aurivillius; Adjunct: Theol: i Upf: 
Rector Scb: t Gefle, 1681. Lector Theol: i Gymn: 
tfjerftäbeå 1691. Paftor odf Præp: i Alpta 1696, ågam 
be§ meb Sara Wattrang, för ån I)an affomnabe 1709, 
2l£ böttrar, Chriftina ocf) Barbara; fe I)luab tilförenbe 
år införbt.

VI. Cecilia Aurivillia, gift meb El[oqventiæ] Lect: i Gefle 
Mag: Andr: Stiernman, åganbeå Barn efter fig när Ifo§ 
[o: f)on] bog 1710.

1710, fp. Andreas Riselius, Iom ifrån Ekerön en GmIIinge od) Paftor, 
od) tog til Ifuftru förenäntbe fp. Mag: Chrift: Aurivillii botter, 
©al. Mag: E. Halenii GmIa; Bliflnanbeö fålebeé I)är Sprlofjerbe; 
affomnabe på året 1715, letnnanbeå efter fig barn; få roål af 
förra, font fenare giftet; af I)initia I)är enbaft ittföreö ena botter, 
fp. Joh: Högvalls I)uftru V. D. Comm: i gorfa od) fpög, od) 
Magifter.

1717, BIef Mag: Michael Fant Ijår Paftor, barnföbber i ÖfterBotn; Inar 
mål Cons: Eccl: Notarius uti Åbo, od) febermera 1713 Paftor 
i Malax Sodn; ®ten måfte för Sîtpjenê I)ärjanbe flt)dta I)jt öflner 
til ©hierige, fåfom många flere ißräfter; antaganbeê t£)etta Alpta 
Paftorat på förenäntbe år, od) BIef f)är febermera Boenbeé. S3ar= 
nen äro ntång, få lnäl meb förra font fenare ÜDîaïan, för än Ifan 
affomnabe en gamal, od) mpdet fUftälffanbe lärare 1746 in Dec: 
CmIan od) barnen fingo 2, Dtåbår; Ü) Iont efter fonont til Paftorat:

1749 . . .
10. [§: 9. saknas]

görtedning på några fpeberëïlïân ifrå tlfenna ©odnen.
Mag: Henrid Zynthii Sara, St)rIof)erben§ Ijär i förfaml. fe §: 9
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Aron Zynthius, Upf: Stud: 1609. fe mu Ijonoiit, od) ont tfje artbra 
Sante [tt] föregåettbe §: 8.

Olaus Jonce Luth, Bonba Sott i Såttgebe. BIef Stud: 1631. od) 
febatt SattbSFifchal od) fift Sullnär i Söderhamn.

SIfen Ittibtutfpribba Alftin\\la Familien åger fin Staitifaber ifrån 
tlfenna Sodjnen; IftoiIfen toiblöftel. är införb uti ntina Geneal: Tab: 
p: II: glod: VII.

Martinus Olai Allinus f. Altanus, Upf. Stud: 1711. '$reft 1717, 
i Valö, od) tlferftäbeS Paftor 1725.

Pro Memoria.
NB. Sangoblifa Berättelfen I)ar iag I)örbt, at förenämbe Stjrfo= 

Iferbe I)är i författtlittgen, Olavus Petri Alptanus, fe §: 8. ågbe 3: 
Söner, I: Olof, II: Une od) III: Nils, IftuiIfe utftyribbe Familien tntjdet; tt)

I. Olof ågbe Sonen Jonas, font Ifabe en Son Thorften Jonffon 
od) BIef StyrfoIjerbe i Sundsvall; odf bottren Brita, font tttcb fin SJcatt 
Eric, föbbe en Son Lars ErikfLon, en §ärab§gougbe uti Srotning 
Chriftinæ über, i Söberntanlanb, BoenbeS i Runfiö odf Selånger Sod)n; 
I)anS Son tear Eric Eunell, foin Bief ablaber od) ganffa IoiDa od) fjögt 
utytagen, tneb namnet Palmfchiöld, 1681; åganbeS få trål ttteb fina 
förra IDiafa några teadra Barn; IftoiIfa nätttbe fig Runell. fåfont od) 
meb tt)en fctiarc enba Sonen Elias Palmfchiöld; för än Ijan affotn= 
nabe 1686.

II. Une, ågbe 2: böttrar, a: Brita odf b: Emfred.
a; Brita fid til IDtan St)rfoIferben i Tiula Sod)n af Söder

manland, §. Olof Er: Geftrinius, odf ttteb Ifo 110 tit Barnen 
N. 1. Erich, gift ttteb Styrfol): Daniel Frames botter i Afpö, 

Anna Frome, åganbe tilfantan 5 böttrar JtoiIfa meb 
tfjeraä IDtäit utftyribbe förnäma Famil: tty 
A: Brita nåbbe til IDIan, sIlrdjeBiff: D: Laurentius 

Paulin[us\ Gothus etc; odf meb Ifonom en Son 
Olivekrants, od) 3 bö[ttrar]

B. Chriftina, ena Ifuftro åt Mag: Olof Lurdius Iproft 
i Vingåk(er]

C: Catharina, §. Eric Nilffons I)uftru i Tloda.
D. Maria f)3r: od) Styrfolf : Mag: Georg: Vinftropii 

I)[uftru] i Arboga.
E. Anna £). Prof: i Upf: Ifaac Iftmetii f. Ren- 

hielms IDcafa, böb 1658. gabertt åt JacobRenhielm.
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N: 2. Sigerid Olofs Ut gift 4: gånger, nanti.
1. gången, nteb StfIofi : i Strengnäs, M. Pet: Jonœ,

font bog 1607.
2. — nteb Mag: Ifrael Olavi, P. t Lindköping,

SOcober åt Lagerfelder.
3. — nteb Th: Lect: i Lindköp: Mag: Nils

Grubb.
4. — nteb StffofK i Lindköp: Mag: Jonas Petri

Gothus, font bog 1644. ®na tjanê botter
Margareta Mef gift meb Mag: Samuel
Enander.

b: Emfred, fief til SItan çârabêfogben Troilius i Ujbön, odf 
tneb Ifonont Mag: TJno Troilius Jkoft i Lixan af Ualarne, 
©luåger få tuäl åt Doct: Jöns Elofsson Ter ferus; font Ifabe 
til fÇru Elifabeta Troilia; Theol: Prof: i Upf: 1648; feban 
Siffop i Åbo; tfjer ifrån P. i Mibbartfofttten på Stockholm; 
ttfer ifrå til S. Clara, odf ftft Siffop i Lindköping, böb 
1678. Doct: Mart: Brunneri Helf: Epitaph: ftnneå i Upf: 
UontItfrIo, efter Ifenne odf barnen. SJten i Lindköping, är 
Epitaph: efter Ijonont odf tjarnå fenare Maria Grubb 
af Joh: Vitekind utlfuggit. —•

©ont åt Mag: Marcus Simming, Jkoft i Singåler; famt 
åt Mag: Lars Blackltadius lJkoft i Fahlun, af Iftuillené 
botter odf efterlontanbom tlfen SIbeliga Famil: Barckarne 
är föbber; af IfloilIen Blackftadii efterlontanbom, ftore SJtän 
inftamabe äro, v. g. Doct: Nils Rudbeck, SifIofteni Vefterås 
odf alle Ifané Barn; SorgSIÎ: i Fahlun Hendrik Theets; 
etc. Ifluar ont nüfdet more at tfär införa. Slten onöbigt, 
fåfotit tlje alle utom ^eMinglanb Iefluanbe [äro.]

III. lils, bief Mag: od) fift SifIoJi i Strengnäs, 1562, Iomanbe§ 
ifrån Gefli1 ïallabeê Helfingius, böb 1585; tlfen ena af I)an§ bötrar 
Ifabe til SIan Profeff: i Upf: Mag: Henric Gadolenus, font BIef Stoft 
i f^ogbön, utluolb 1593 i Upf: SJiöte til SifIofl i Scara ; odf efter Ifen= 
ne§ böb fit til SItaIa SlrdfeB: Mag: Laurentii Petri Nericii botter; SJten 
om Ifon Irar af 3“ Ijanå böttrar, anten Margareta, font Ijabe til SItan, 
s2trdiel6: Luirent: Petri Gothus; eller Magdalena, IfluiIIenS SJtan luar 
UtrdfeB: Aorahamus Andrese Angerrnannus; eller Off) Chriftina fom 
mar gift neb Secret: Magnus Jönffon Blatting, odf feban meb Profeff: 
i Upfala Olavus Jonæ Luth; tfjet Iuet iag intet.

Glysisvïlur II 32
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[Annan stil: Här improviferar och hoprör författaren pro more 
fuo —- Biflcopen i Strängnäs fom utnämndes 1562 hette ej Nils 
utan Olaus Nicolai och var ju famtidig med denne Nilss farfar 
Gamle Hr Peder i Alfta. Jemför Weftén HofCl. Upfala Herdaminne 
I. 446.]

Cap: VIII. b. Ofvanåkers IRyrFa.

Sdng 46 al'

'ÊÈsam
Seban tlje 13 99t)ar; fe I: gl: Glyfisv: Cap: VII. b; font öro be* 

ldgne SBdfter ut ifrån Alpta Stjrïo, fingo Idf od) tilftdnb, för Idnga 
Stjrfolodgen flull, at tljdr, uftftd en flat dferntard; ide Idngt ifrån Ojdn 
eller Voxnen, fm föbre fibone; Uftbtjgga dt fig et Capell, dr 1632; 
bod nteb tljen förfdlran, at albrig ffilfaé ifrån Alpta Paftorat, utan 
framgent loara Annexa; fdfom obligations brefloet dn uttoifar; af året 
1631; fulbtjgbeå ide atlenaft tfjetta Capell eller Cra=FyfFa för tljefja 
39 J2s7I gärbemantal, elf 91 Slöfar; utan Salen Iom fd loiba at förflaraö, 
at tljenna förfamling, dr 1639, belom fin egna Sljrfoljerba, utan at Itjba 
til Alpta, od) nu öftrer alt tallaé 0ftuanåFer 0ocFn eller 0f[tre]r 
Alyta; fe I: git Glyf: Cap: VII: b. loaranbeö Itjrlan; fom fagt dr; 
btjgber af trd, förft tljen mdftra belen, od) febermera, ftd året 1695, 
tilölaber ftd öftern, font nu Cfjoret dr; faint Iallab y>. Crefalltgheto 
StjrIa; fåfottt af ena taflo Ian aftagaé, uprdttab, dr 1699 d. 30 Sept: 
af td loaranbe ItjrIofjerba §. Eric Geflrinius; IjloiIfen Ijdbanefter 
anföreé.
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§: 2.
Tpenna trä=Iprf an, på [it fått, är loäl ombetoarab, utan od) inan, 

alt nf trä, åganbeé ivapn= el. it>odrnI>ufet på föbra toäggene åt lüäftern ; 
0afcrfttget på tpen ikorra, åt östern ; ,Çenfterôpmtigat* 1: ft: på öftra 
gafluelen, od) 4 ft: på tpen föbra toäggene; famt 1: ft: in uti SaIer= 
ftiget; loaranbeë ttje 2"e fräntfte uti titöfningen brebare än tpe toäftra; 
fåfotn föregåenbe afritning uttoifar.

§: 3.
SprIan är pel ptoit=målab inan til, på tal od) toäggar.
"Jlltamaflaii, giorb af Snidaren 9Jtåné ffjonpon ifrån Hudicksvall, 

på famma fätt font fatnuta Stabê SprfoiS SIItaretafta; fe Cap: I: a. §: 3; 
bod ntplet minbre; äfloen font i Alpta, fe Cap: VII. b. §: 4.

PrebtFeftolen, loib tpen föbra fibona, beprpbb meb Evang: bilber, 
od) natnn tper unber; faint öfioerpänganbe pimel; altfaman loalert målat.

ilåcf>tare luib peta 9?orra loäggene; od) tloärt öftoer loib toäftra 
gafioelen, famt et ftpde fram åt loib tpen föbra fibone; alle målabe 
meb Contref: arbete, af Olof äJtånjfon Thelman el Thelaus ifrån 
Söderham[n], uttoifanbe Patriarchernas, Propheternas, Evang: Apoftl: 
od) fieras figurer, meb tperaS Sinebilber od) märlen. fe tit: II. §: 2.

fe Additam : §: 6.
§•' d.

$å föbra loäggene fram nti Sporet, pänger et Contrefai, i få ftor 
aftagning, font en ffltanS perfon pel od) pålleit, ftåenbe i ÜDtäffoIläber 
affatter; IptoiIfen afbilbar §. Nils Celfius, font loar tpen förfte SprIo= 
perbe pär i Ofloanåfer, od) Stamfabren för tpen loibtbefanta od) lärba 
CelfianifIa Familien; förtpenflul månbe pans Sona=Son fferren Theok 
Doct: od) Prof: i Upfala, Olavus Celfius, när pan pär ont året 
fpetta Contref: fe månbe, få qtoäba od) tpär loib flrifloa:

Postqvam Rex Alptos disjunxit, Ovannakerenses 
Pastorum, et proprium juffit habere fuum,

Primus qvi fueram Paftor Nicolaus, et hujus 
Autistes coetus, CELSIADUMqve parens.

Hoc nitui cultu facros obiturus ad aram 
ritus, hoc vultu conspiciebar. Abi.

if?å ena taflo finneS ocp tpetta tit efterrättelfe loara anmärft af 
Er: Geftrinius, ocp få [frifloit:
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In honorem S: S:Î5 Trinitatis,
Sumptibus Ecclefiæ, Anno /: ut fertur :/ 
extructum 1621. A? 1695 choro ad» 
auctum. A? autem 1699 dealbatum 
et Sanctorum picturis decenter exornatum 
est hoc Templum ; curantibus inprimis 
Loci Paftoribus. Qvod ad pofteritatis 
memoriam hac in tabula extare fecit.
An? 1699. d. 30 Septembris

Ericus Samuelis Geftrinius 
h. t. Paftor

SBtb Sd. Stjrïoïj. Magni Thelai, graf på mäggene, finneê odj 
tljeuna ffrtft :

Hoc jacet in tumulo MAGNUS terreftre ThELAUS1 
Mole qvidem parvus, magnus ut arte fuit.

Octoginta fenex et très hic viderat annos,
Qvinqvaginta unum Myfta fuitqve Dei.

Sed viginti unum paftoris Avannakerensis
Munere perfungens, ordine fextus, obit.

§: 5.

©Ijurulnäl alla ihjrïoljerbor t tljenna görfantlingen ligga i tljenna 
Itjrlo begrafne; få finttaê bod allenaft tf)ef?a efterföljanbe @raf=ftenar 
utmärlte :

s$à tljenna grafften1 dr oc!) tfjet at maria, font intet I)är Ian på 
rätta ftället flrifmag, näml.

uti tfjet fjörnet font Jneter öfter norr, äro ide allenaft en böb=flalle 
odj 2"c feen utljuggna, utan odj tfjer otnlring tljefje orb:

DÖDEN ÄR OSS ALLOM wiss.

uti Ijörnet gent entot, et SlmgIaS, meb tfje orbeu:

TIDEN OCH STVNDEN ÄR OWiSS.

uti tfje anbra fjörnen äro, SIngebIjufhntben utfjuggen.

1 Avser övre bilden å nästa sida.
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V’ram t (tboret, mit fram för altaret:
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§: G.
ißd SBdftra fiborta ont Htjrfon ftår HIacf Stapeln; Tit. VI [o: IV]. 

§: 1. fjdllanbeê 2nc Hlådor.
ïïjen 0tôrre, lang Iff afc. Diamet: neberft I3A al.

SIunbt oftoan omfrtng lâfeê

DE SOM HERRAN FRVCHTA HAFVA INGEN BRIST TY I 
HÅRDOM SKOLA THE NOG HAFVA.

ißa öftra fibona:
TIL OFVANÅKER ÄR IAG OMGVTEN 

AF MÄSTER IACOB BIRMAN von 
STOCKHOLM ÅHR 1689.

ißa SBdftra fibona:
DN. ERICVS SAMVELIS GESTRINIVS 

P. L.

Siunbt nebau omfring

EN EGO CAMPANA NVNQVAM DENVNCIO VANA. CONVO- 
ca cle:rvm VT ADORET DEVM vervm.

2ljen tllmörc, lång 1 g al. Diamet: 11 al.

SIunbt ofioanomfrtng :

GLORIA IN EIXCELSIS DEIO ET IN TERRA FAX.

SIunbt nebanontfrtng :

LAVDATE DEVM IN CŸMBALIS IN CŸMBALIS BENE SD 

NANTIBVS, PSAL: [CI o:j CL. HOLMIÆ ME FVDEBAT IC-
HANNES MEYER ANNO 1066.

Additam[entum]

TIfenna förendmba SDraFyi-Fa bief 1745 etc: fördlbrab, oef) en fei: 
nt)a ©tenFyrFa upnmrab, IjtoiIfen beffrifloeê i §: 9.
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fôprfolpetbetnaê Siarnn i orbning äro tljejja, feban året 1639, ta 
tfjenna Socfnen Mef ifrån Alpta affönbrab; fe Cap: VII: §: 8.

1639. §1 Nils Magni Celfius, en Sonba ©on ifrån ©målanb, pre 
§ärab od) Åsby ©odn föbb 1577. Scholæ ißilt i Sinföping 
1597; feban uti Gefle, Ipoareft Ijan Mef Collega, gifter tneb 
Sigerid Unonia SIab=IlJfang botter fammaftäbeg; Capellan uti 
Alpta odf Ofvanåker, 1620, uti Mag: Henr: Zyntbii tfjer Ioa= 
ranbe tfb; nämnanbe fig tå Travillagæus; men feberntera Alp- 
tanus od) fift Celfius när Ifan Mef SprfMjerbe f)år i Ofvanåker; 
Ijuru meb affönbringen ffe månbe ifrån IDfoberfprfon Alpta, tpet 
är fortei. infört Cap: VII. $an affomnabe 1658; §ané IDfåg 
Contref[aite=Målaren] Chriftoph Fahlberg giorbe 1678, et mt)det 
ftort Contrefaite, uti IDfäjjofläber aftagit, til I)an§ $minelfe Upfatt 
på föbra toäggene fram uti |jögSI)oret, på tjtoilten taflo ©one= 
Sonen £j. Doct: 01: Celfius lat: Verfer ffriftoa månbe, fom til* 
förenbe är berättat

f^örenämbe §. Nils Månffon Celsius, fom l)an bief Stam= 
faber för f)öga odf mibtutfpribba Celfiorum Familia, få upräfnaö 
I)är I)an» Saru 4: Söner, od) 7: bötrar, näml. Magnus. Catha
rina. Marina. Sara. Margareta. Engela. EliasÜ5*? Eliasi-^xe Nils. 
Anna. Elifabeta. SIf IftmIfa I)är tfjen förftföbbe od) tlfen för= 
nämfte enbaft näml. Magnus [nämtteöj ; tp om t£)e anbra Sarnen 
åger iag ingen färbeleé unberrättelfe, mera än Sonen 

Elias bief peft böber på Gothland.
Nils, promotus Mag: 1672, od) Ißreft böber.

§an§ IDfågar tooro många, men allenaft §. Erich Gozelius 
I)är efter införel.

TIfen förfte Sonen mar Magnus CelHus, font mib börjon 
nämbe fig Montagrius; §an Difp: uti Upf: If gången de Mifcel: 
Theor: 1642. 2: gång 1644, de Princfipiis] Act[ionum] Hum[ana- 
rum] 1647, de Cereb[ro] Hum[ano] Mef Magift: 1649. Phil: 
Adjunct: 1654. Reet: Sch: Upf. 1657. Ph: Prof. 1665. Affeff: 
Coll[egii] Ant[iqvitatum] 1666. SIf Ifang beröntba Sarn fom 
Familien loiba utfpribbe äro

a. Nicolaus Magni Celfius, toibtberöml. Prof: i Upfala.
b. Olavus Celiius, S. S. Th: Doct: Prof: Pr: p. i Upfala.
c. Johannes Celiius, §ärabg§öfbinge.
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d. [Catharina] Celtia, Q. Mag: Olavi Beronii Ijuftru uti 
H:vall

e [Margareta] Celfia, fttjrfof) : Er: Gozelii tjixftru uti 
Ofvanåk[er] NB. tfjeraä Rafter, 

f. [Elisabeth] Celfia §. ft t) rf of) : Pet: Pagandri Ijuftru 
i Mo,

1660. .Ç. Jonas [Olai Arenvadius] font ifrån fööra orter, trängbe fig 
in, få at §. Nils Celfii 9Jiåg tp. Er: Gozelius intet ficf fonttna 
efter Stoärfabr[en] 9Jcen fjané bagar od) år räfnabeé intet långre 
än f»å året 1665.

1667. f). Erik Gozelius, barnföbber i Simtuna Socfn od) Godby; Ijtoar 
af namnet är tagit; Ipan loar tp. Nils Celfii SDlåg od) I)iälgißreft, 
föfte fontma efter Sloärfabern til Paftoratet, men förenämbe 
tp. Jon trängbe f)onont ut, tg refte f)an bort til Hammarby til 
tl)e§ §. Jon bief böb, tå I)an tljetta paftorat tilträbbe, od) Iefbe 
I)är til 1677, IemnanbeS efter fig barnen, näntl.

Nils Gozelius, Coll: Scholæ i Upf: od) fift Comminift: 
i Äfttuna 1696.
tp. Erik Gozelius, V. D. Comm: i Biörklinge Sodn. 
Chriftina Gozélia, gift meb ä)Jäft:SIomat: Samuel FYank i 
Upfala, flgttabe Ijjt till Hudick[s]vall, böb barnlöfer 1740, 
82 åra gamul.

1680. tp. Erich Jöranffon Backman, föbb i Söberljamn Stab, loib 
börjon 1659: Collega Sch: i Hudicksvall, feban V. D. Comm: 
tfjärftäbeS 1663; fift ftgrloOperbe f)är i ff-örfaml. affomnabe gå 
året 1687. Semnanbe meb fina Ijuftru Catharina Vallenia efter 
fig SJarnen

Mag: Petrus Backmark, 91egement§ Part: loib IpeIfinge DJege= 
mente od) fift ftgrfoljerbe i Ofioanfiö Sodn.
•f). Johan Backmarck, V. D. Comm: i Hille Sodn, feban 
uti Järlsö od) fift ftgrfof)erbe i Tuna görfaml. fe Cap: V: a. §. 9. 
Chriftina Backmark, gift meb SJorgaren i Hudicksvall 
Erich Olofsson Bärftad.

SIIla tljefje nömbe fig Backmarker, äfloen Sonen font tp. ftgrfol). 
Er. Jöranff: Backman ågbe meb fina förra Ijuftru, näml. Jöran 
Backmark, fom bief ftt)rtoï)erbe uti Arberåd ocf) Unardsvik, fe 
Cap: X. b: §: 7.
[infäst lapp: fjjk Er: Giöranff: Backman, föbb i Söderhamn af 
SRäft: Smeben Giöran Svenffon od) ÜDÎobren Cecilia Er: Sotter;
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font til Huckvalls Schola 1650; til Vefterås Gymn: 1654. Stud: 
Upf: 1657. Collega Scholæ t Hud:vall 1661; iJJräft 1663. Ca- 
pellan t H:vall 1671. $t)rfoberbe I)är i Dftonndfer 1680; gift 
2nc gånger
A: förra gången 1664, meb SorgSJt. Sven Nilff: botter i Hu- 
dicksvall, Chriltina, åganbeö tneb Ijeitna 9: ft: barn, för än fjon 
bog, men näftan alla böbe i fpäba åren; ©n @on allenaft bär 
nämneö, näml. Giöran Er: Backman, font pä flutet bief Paftor 
t Arberåd od) UnnardsVjk1 föbb 1665; fe Cap: X. 7. od) ont 
Ijanö Ijuftnt Maria Grubb, ocf) barn ntin Geneal: Grubbiana, 
Tab: VII. Claff: I. Num: III.
B. ©enare gången 1679, meb Sara Johans Sotter Vallenia 
Slprfob : |j. Joh: Vallenii botter i Forffa; fåenbe meb f)enna, 
för än Ijan bog 1687, 4: ft: Sara, I)toilfa meb tfjeraë SJtän, barn 
od) bnrnabarn ftå införb uti min Tabuk Geneal: Valleniana 
XIX Claff: III.]

1689, §. Erich Samuelis Geftrinius, en utaf tljet toiba utfpribba 
Geftriniffa ©lädjtet; Stprfoberbens ©ou i Norala; fe Cap: XIV: 
§: 6. ©eban Ijan toarit V. D. Comm: i Norala od) Trönö @od*
nar, blef f)an bär fprfoberbe od) affontnabe ftå året------  1703,
lenmanbe efter fig barn, font införb finnaé uti mit uprättabe 
©lädjbregifter ont Geftriniffa Tamil: Tab: VI: Claff: VI.

1705. Magnus Magni Thelaus, l)an§ f^aber toar en Angermannus, 
men fom en SJtdlare at bo i Söderhamn; Sljenne I)an§ @on blef 
förft ißreft i Börftel ©odn febermera V. D. Commin: uti Mo 
odj Rengfiö nog länge; toaranbeö namnfunig af Chiromantien 
odj Metofcopien, v. g. fpan fabe til Daniel Diurberg tljet ban 
en nt)lig blefioen Magifter ffulle bliftoa Th: Doct: Prof: od) 
Confift: i Upfala, odj tjiälpa bonom til Paftorat; för ndbbe Ijan 
tfjet intet; £jmilfet od) få ffebbe; §att bog, 1725, lentnanbe meb 
fina buftru Enecopiander1 Sarn efter fig:

Mag: Magnus Thelaus, Lector Gymnafii i Gefle,
§. Anders Thelaus font font efter [fabern fin tit Paftor[atet] 
©na botter font Ipbe Samuel Geftrin til SJtan od)
Sna botter fom mar £>. Pir: Ifæi, Colk Sch: Hud: SJtafa.

1727, §. Anders Thelaus, förenätltbe §. Magni Thelai ©on, ißreft 
bettta 1)0§ ^abern 1714; SlrigöiJJreft 1720; fift l)är Sît)rfoî)erbe; 
tränganbeö ut fin ©måger tp. Samuel Geftrin en meriterad SJfan
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[ont lange ioarit Ijär i görfantlingen uti gabern» §. Er: Geftrinii 
Äprloljerba år.

$an ågbe meb fina Ijuftru Fernæa, Sprlol): Mag: Hans 
Fernæi botter i Jerlsö, tnåug SJarn; men f)on jämte några barn, 
odj någre af t)u3fol!et böbbe af Ijetsig Feber odj Ijan fietf några 
månaber ttjer efter på året — 1741.

1743, f). Johan Berg, V. D. Comm: ©on i Ferla ©odn, tt)er odj 
tljenne IjanS ©on Capelan toar; gift meb £>. Lars Vahlmans 
botter i Liusdal meban lian tljer V. D. Com: toar; Dd) emeban 
£j. And: Thelai ©terbljuS 2: SRdbdr fid, font tienne Ipr Job: 
Berg förft f)jt, 1743.

§: 8.
görtedning på några fjeberéiOtän ifrå tfjenna ©odjn:

^prlolj: §. Nils CeUii mång od) toadra barn, utfpribbe tljenna 
Famil: ganfla toiba; fe §: 7. få loäl af Söner font Söttrar odj tljeraå 
barn od) barnabarn.

$t)rIol). §. Eric Gozelii barn äro införb i förra §: 7 utförligare 
I)är ont ©onen Eric, font bief Upf. Stud: 1686; Sf3reft 1691; flpttabe 
ifrån ene ©odjnen til tfjen anbra, v. g. Ipialpe SfSreft i Slllntunga gör= 
faml. ©ebatt i Hufaby odj ©iutolfta; Capellan 1694 i Balingftad; 
©ift Capellan 1701 i SJiörllinge, odj tl)er bog.

Andreas Fernltröm, Upf. Stud: 1699. SfSreft i Vendel, febertitera 
1705 Capellan i Dftoanåler od) tl)er bog 1729.

Äprlolj: §. Eric Giöranff: Backmans SJarn, I)ör i görfatttl. öro 
nåntb, fe §: 7. ®od något utföri" om ©önerna

a: Johannes Backmark, font bief Upf: Stud: 1700, SfSreft 1703. 
V. D. Com: i Hille 1708, uti Jerlsö 1721, odj Bailor i Tuna 
1734. |jam> SJatn äro införb i Tab: Geneal: Ekebergiana 

b. Petrus Backmark, Upf: Stud: jämte SJrobern; Magift: 1713. 
SfSreft odj Sfegementö Part: toib fjelf: Infant: Stegem: fift Paftor 
i Ofvanfiö 1721, odj ttjer bog SJarnlöfer 1730.

Äprlolj: §. Magni Thelai SJarn, Ittnna I)är införaö; bodj alla tljefja 
äro införb uti min Tab: Geneal: Geftrin: Claff: [...] od) Ijdr i §: 7. 
font utförl" berättat v. g.

a. Måns Mån/Ton Thelaus, Upf: Stud: 1706, Magift: 1716, Sßreft 
1718, Iallab af Doct: Dan: Diurberg; Matbef: lector i Gefle 
Gymnaf. 1722; Theol: lect: 1734; Dm I)anö IOfaIa Anna Soph: 
Diurberg od) tljeraö barn, är införb uti Geneal: Thelia[na]
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b: Anders Månff: Thelaus, Upf. Stud: 1709. sJirejt 1714 po§ 
fabern. 1720, Sqvadrons Sßreft för §elfinge Sîegetn: 1726 
Paftor i Oftoanöfer, ptoareft f)art bog 1743; fe Cap: VIII. b. §: 7.

c. ÎDôttrarne, få toäl §. Sam: Geftrinii puftrit; font £>. Pet: Ifæi 
SlMa utffirtbbe ©lasten; tpet mina Tab: Geneal: uttoifa.

§: 9.
sJM åren 1745 etc. upmurabeê å Storra jibon närmaft Träfprfan 

ena 0tcnFyrFa af fåban ffapnab, Sängben 64: at. brebben 24: all; 
ljögben 13 at nutren meb et Corn, å toäftra gafmeten, in alleö pögt...

ÏPapenpufet mit på föbra tcäggena; 0aFerftuftra» gent tper 
emot å tpen Storra fibona; ftoaranbe bägge, emot Föregången in uti 
fgrfott.

,iJenftren 4: ft: å fobra träggene, od) 4: ft: gent emot i tpe» 
tlorra; 1: ft: å dftra gnfivelen; 1: ft: runbt på tpen tråftra; 1: ft: 
i 0nFerft[ufwan].

üacptai-en Ioib Söäftra gaflnelen. ^ivalfinct af Araber.
prcbtFoftolen loib Storra träggene, mit i fprfon.
NB. Slfritningen til et font annat, ntebbelabe mig toäl §! Sprfop: 

£t. Johan Berg; ganfla trader, men mera ioiblöftig än en fåban ringa 
®onba förfantling fpneö på ntång åren funna fulborba. Priusq[vam] 
incipias, confulto opus eft ; peter tfjet; ftore förflagS SIcafare äro nu 
ftoåra gängfe.

[Infästadt bref:]
.fjjögäretoörbige od) §ög(ärbe 

£terr Jirobft,
£>öggunftige ©pnnare

NB. d.» 6 Sept:
fänbeé tilbafa tpe pjjfänbe SIfritningar 
meb 9î. I. Gevalin på ©öberpamn.

gör fjögäretoörbige §1 ?J3robften§ i går anlänbe gunftbenägna ffrif= 
toelfe, tadar öbntinfel". Odj font jag finner §ögäreloörbige |ji Jirobftenö 
åftunban mara, at få någon afritning på ioår ttpa ftenfprda pär i 
Dftoanåfer, ffidaå pär po§ be ritningar, font jag förffaffat ntig til min 
od) flereë bättre rättelfe unber fantnta angelägna bpggnab, ptoar af 
§ögäretoörbige §1 fßrobften fan intaga ben närmafte unberrätteffe om 
pela fprdanê od) tornetê anfeenbe, bå alt en gång, nteb @nb§ pielp, 
pinner bliftoa färbigt. Slllmogen uti få liten fodn pinner ep mer om
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året, än nteb 3 a 4 medorå arbete, IjaIftua Sobtjnen i fänöer, odj 93ntïê* 
foldet Ijmar trebje tnecfa, få at nian ännn et) längre avancerat ttjer 
nteb, än til litet öftoer fönftren, felar altfå ungefär en atn§ pögb till 
mäggebanbet. ‘Detta är od allenaft 3bic året, feban man begt)nte mura 
ofman jorben od) fielfma grunbtnalen. |jär Ioib är at märda

I0 SIt fprdan nu är litet minbre, än utritningen tnifar, nernbl" i 
längben utan på murarne 04 alnar, i brebben 24 alnar, men ljögben 
blir efter ritningen 13 alnar. NB. murarne äro 10 quarter tiocfa; men 
mäftra gaf[mel]lt unber tornet 13 quarter:

2. §UmIfmet blir af trä, efter profil ritningen, meb 2!lc bogar frän 
bägge fibor od) en flät fjimmel mit uti, fom od) på Iifa fät [t] flitter fig 
meb bplifa IjmaIfbogar ifrån bägge gaflarne, proilda giöraö nteb röften, 
utan f lutning ar.

3. gönftren, fom meb fina bogar äro 6 all ljöga od) 3 all breba, 
blifma til antalet 4 ft på Ipoartera fibomnrarne, mit emot Ipoar anbra 
ftälte å bägge fibor, jämte et på Sacriftian od) bet rnnba fönftret, fom 
ritningen loifar på mäftra gafmelen öfmer lägtaren.

4. ißrebifoftolen fontmer at fättag på norra fiban, bod ide nteb 
trappan genom muren frå Sacriftian, efter ritningen, emeban Sodjne= 
männerne moro tl)er entot, af frndpan för ftörre omfoftnab meb tegel.

5. Sprdan ftår, till norr, ftrapt brebe mib ben gambla träfprdan, 
få at när benne nebtageê, blifmer pela ben platfen en tillöfning till 
gambla fprdiogårben, fom förr marit nog liten.

6. ^önfterbogarne äro fatte få långt ut i muren, at ntanföre är 
ep mer, an en tegelftenö längb, IpoiIdet gier fprdan et madert anfcettbe.

§mab mera defidereras fan, i fpnerpet Ipoab tornet angår, lärer 
.jpögäremörbige |ji iprobften finna af ofta nätttbe ritningar, font öbmiufel. 
anpålleé måtte återfänbaé, när ,fjögäremörbige §r sJkobften finner läg= 
ligit. 0jörbIif[me]i meb mörbnab

§ögäremörbige od) §ögtärbe §err 
Jkobften§

Öbmiufafte Dtf 
Johannes Berg

Ofmanåfer 
d.- 6. Julii. 1747
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Jerlsö KyrFa

Sängben 52, aft. 
brebben 21, al. 
Itögben 35. aft

îljen befanta, od) iblanb ftörre, Sodnen Jerlsö; [ont äger fnarare 
fit namn, anten af tljen t Sagorne namfuniga Geir, Geir--Olfur, Auge, 
Æge, Ogge1 etc. eller af någon annan rafler lampe, fom lallabeê til 
egit namn, Jarl, Jerl; (Slier of tpet algemena §eberê*orbet od) äre* 
namnet, Jarl, Yal, Val: ptoilïet tilfom alla bråpelige larlar, §errar od) 
IrxgéöfVoerftar; etc. än font af tl)et fprfota flogö biuret, font Jerf, lat: 
gulo, tallag; l)toar ont tniblöftigt flriftoit är, uti I: fÇl: Glyfisv: Cap: 
VIII. b. äger nn fina Iprlo ftåenbeS på en foolma od) få nära ut loib 
Liusna älfmenS bräbb, fom tfjer framlöper på öftra fibone, at hmtnet 
ltteb bräbben? utfall, fpne§ Ijota fptfans ttttbergång, font är upbpgb af 
ftarda gråftettö ttturar; Dlöften af tegel, äftoen alla ^toalftnett, på 
en gång, utan; font mäft alla fprfor pär i lanbet; fe Tit: I. §: 5. åt 
minftone 2 gåttgor, om ide, 3; tt), få rupfet jag par funnat finna, är 
tpenna Iprfa för ft byg&er til nit irarattbe Söäftra änba, tå Salerftiget 
toar in på öftra gafloelett; îlttbre bpgningen ffebbe febertttera, när pon 
påölteé en gob bel til öftern, od) en liten bör äftoen npa giorbeé på 
föbra träggette; font få länge öpen bntfabeê; men nu igenmurab; til 
tpe» tpen öfterfta nit ftåenbe tilfapen flebbe, tå ide alleitaft Salerftiget 
på Dlorra träggette, utan od) et SBapn= eft modtipuö på tpen Sobre, 
upttturabeå. DJfen på ptrab tjb egeutel. alla tpejja bpgnaber pafloa 
bleftoit anlagbe od) fulborbabe; tpet är ntig olunigt; förutan tpet font 
i getiten om fprfor är förmält, Tit: I. §. 2. ®od) få mpfet jag fan

Cap: IX. b.
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min[n]a§ af tpe documenter dîpffen för mig upbränbe, 1721, l)ar tpentta 
Iprla, när pon inmigbeö, efter gantla fät[t]et; fe Tit: I. §: 6. paft nanm 
af S. Johans od) S. Pärs Ca-pel.

§: 2.
Tpenna Sprla pafmer, fåfottt Dilsbo ocp Forffa Sprlor, 2: ft: 

IDapn= et IDoFmpus mib föbra mäggene; 1: ft: in emot toäftra än= 
ban, font ätbre är, pafmanbeö bärarna föber ut; od) 1: ft: in emot 
öftra änban; font nu atgement faïlaë : -HtIla=FyrFan ; etneban tpär äro 
od) 83ändar od) ftolar fatte, fåfom in uti fielftoa ftora Iprlone, od) medan 
muren mplet ut=tagen; mänbanbeö fig börena ät mäftern. SaFerftugan 
är på 9?orre mäggenaö öftra änba; äJten in emot tpen toäftra, är utan 
på muren et befpnerligit rum, näftan font på Boldnäs lprla; Cap: VI. b. 
§: 5. pmareft i ÜDîunlarnaê ©ubatiänft grofloe fpnbare ftått od) ltnber= 
gått ftriftermål. ^enfterôpntngar äro 3 ft: på föbra toäggene; förutan 
tpet font ioifar fig, något minbre, i ttjen få ïalfabe -Hilla FyrFan, eller 
öftra mapnpufet. 1: ft: på öftra gaftnelen; font bod bief meb öräber 
igentäpt, när Sprfop: Mag: Jacob Grubb lät tjt upfätta ena npa 
sJIltaretaflo; få laganbeö, at man i paft intet annat lan fee utan på 
Iprlan, än at d)är more fenfter od) ruter af gla§. 1: ft: mäfter ut; od) 
1: minbre in uti Saferftigit.

§: 3.
Tpen gamla målningen är än bepåden, få mät Iring mäggerna, 

font up nnber pioalfmen, utmifanbeö Biblifla Hiftorier; iHnglarö, ipro= 
ppeterö, Apoftt Sprlofäberö, ißäfmarö od) fleraö Figurer; foml. meb 
egen namn, fomlige meb tperaö ntineöntärlen tednabe; fe Tit: II: 1: —

'JIltaretaflan tpen gantla; font beftob af en poper ftora träbeläten; 
förutan anbre, på båba fibor om penne, in på gafroelen ftåenbe; pmilla 
belåten itu til en bel igenfinnaö i mapnpufet; foml. äro od) fatte ut på 
mäggerna pär od) tper; bief albeleå borttagen, när Sprlop: Mag: Jacob 
Grubb, på året 16 • • lät meb egen beloftnab giöra ena 9t'pa, font be= 
ftår af bitbpnggare arbete, odj fiöfmärd, utmifanbeö Chrifti pino, panö 
upftånbelfe od) pintelsfärb, etc. meb 2 ft: Contrefai tper nebmib, itänd, 
bemälte Jacob Grubbs ocp pans» §uftru§ Sophice Vervesice.

Cpor=SFranFet; fe Tit: IX: Spor; blef od) borttagit, font mar förr 
af fmarfmabe träpinnar; od) pär i ftädet fatta pyramider, meb tperaö 
nu brulel. prpbnab.

prebtFeftolen ftår mib föbra mäggene, utfirab meb flön Centre- 
faite målning, pafmanbeö tpen ffriften omlring fig: BÖJER EDOR
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ÖRON HIIT, OCH KOMMER TIL MIG, HÖRER, SÅ FÅR etc. 
Es: 55:3. äfften tfjetta: ACH, AT IAG HÖRA MÅ HVAD 
HERREN GVDH TALAR etc. Ps: 85:9. fm inuren ftår nam*

üad>tare äro ftälte ide allenaft längft utföre I)eïa tîjen Diorra 
ftäggene, utan od) tftärt öffter Iprfan ftib tfjen ftäftra gafftelen; ntå= 
Iabe od) ntmärdte meb Prophet: od) Apoftlarnas Figurer.

(DtrgenmrFet font ftob förr, fram i Iprfan öffter ©aferftig»bören, 
Ltef od) uti förbem[älte] Mag: Grubbs tfb flpttabt tfjer ifrån, od) ftält 
på en Iäd)tare, ftib ftäftra gafftelen; up unber fjftalfftet, öffter tljen 
anbra.

Ölfats.
åren 1747 od) 1748, Lief tljenna Iprfa ganfla mpdet od) ftadert 

förbättrab af bpgnab til Kor^FytFa, på föbra od) Diorra fiborna, 
tiänliga börar od) fenfter, Tegellpoälf, p. p. fßrebifeftolen flpttab til 
Diorra fibon, meb upgåitg utur ©aferftugan ; p. p.

3n uti tfjenna Iprfa äro månge grafftar, od) 5 ft. graf=©tenar 
I)uggne meb miningömärfen, näntl.

N. 1. DJiit fram för altaret 
i $ög=SI)oret.

N? 2. $å ©öbra fibone om N. 1. 
framför DlItarei

.PjJLAl. 1V. Ut -PJEE MRS TEA, o.PJJLJn.iv. ia .
WfypsÉLJl- Z7/3 AMR.

Cj 'JoC/f JT MfrH.SEA SAAL
/ pjfSL Lzi. N
Cf/RfSOÿ jr JtiTTj 
UiLOtJOhEHM 
\JUA WlJJtf

J/LARJHS CMtt-A VTHl
TJfL LEHWtJtVEJ LJHEE

JOLfJHHES L. TEAHTE VS $E3TA-
\ffJR VHOER LÀ9EUBE (jRAVEPROSTûch ^/7/7A. yj'titun E-J 3 j/.r\ on yj<Tivr, r ^

C KyHRioHERbEHJfERjfiLS JLJO REE S;.
JR H ESL VS SOJrL i JfEARJHOAE' \ 

ÿ JUSORJJfJJSEEEJi ZO JPROlS £
K SJfA /66/. OCHHJHS HtJ AE Ji VSfR » ’ S 
À UÉ0ESJAfAfA JfJTAOJtJ b
5 AtEATJfJ OLOHS £.

IHTEKTUiTJ-JftZ. SECLVEJfTL
<y>

TbOTTEA IHTEKTUiTJ Jftz. SECLVEJfTL
V-J./673.10. Jt/JKTYRELtCTJJfOeSTfSStM. 1

S'A 7oT JTAOJfZU V —COHjiiSE OJfAISTtJJJ JHEAJffMLUM
ZTiïiis etiifacj riL/j iWT/vsoBiir
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N? 3. tßa norra fibone om N. 1 fram 
för altaret.

qjff: \!L 4-0. TMrfziM LLMS VlLLlA

fSALMM-
'V: 20.ZI.7MRH 

[KATTEEKbiQE ..' TMFTFAiytxenru 
SLEMMRMHMBiteR 
MOHOM IlTHUK TBALtO 
J/JM EP. MRA K HOHOHt ) 
JLL JMHS BEEMTL 
t CHE ETTSOMJER 

ORiiTiryjnaEA

yv
J>EHHA S TEEM OETJICK E R 
PROPSTEHS OCtf KjRCKlCKERiEHS 
L JERTSOÔJÎHREVjRME OCMJMj 
UKLEJiERR J1IAO. TACHE 9A U BBS 
CCHMHS KMAHAS TEH AHKEßßRHE 
AaTRVOiTiJteJESAMME OCK %
'KEiERVAfOE AfATROHAHsSopAtfE

MervecîJE values talte qhaap
'JEKiEHSAL. MATAJHAHlJERAiRM 
A TfSOMKAJ 1>EH ZSjunu AKAIOH 

TÖRSTJfVÜLARSlHABEEH.

A7/13 VjIJfJf JTKSKPKMOMLKVd ifOOJE LQO

1

S
1

1

I
SI
§
*
%II
1

*

N? 4. tf)en föbra ftbone, t Sfjoret, om 
altaret.

fJJEM. /6. VERS. 6.

X-Cor \ /\/z.
WK BERfRtELSE _

AR TffETTA H ER/ALtfJI 
( WAR TSAAt WET/ UtirHES.
IBoAi Jtrrwi/ VJtEH 
YALtJOHETOlH OlJ/l 1 
\ REHHETttkE VJl KWTJZ 
\U6 VVySHET VTAH i,

I rIthx J/jh //AAWE, 
YOAHMAT BA 

JSJEREtEHE./

K
S . KiJRRiOJfEtitEMSAfAO1

JtMfMMtR YÊRMJPJ oCJf JfJfHS 
JR. JfitSTR ii ES JfKJTJfJRfHASTOCK.1 
OCHJffYfATfI WESTjffAJfS 

WJLBESTAfTE VRAM
s. mmy/z.

Tftn j/r m3 jr ft/A/

N. 5. Mt för ftora bören bat uti 
ïjrfjgcmgen.

JfM VJteER
JfVLLAA JfERR, U UREJf TJUS 
■ffjl. A AM ALEiTES M 

JfVS TRO MJlREMJfMÎLERS 
'TiOTTTR. YJM ET 
IUT TjfMJMTEM 0L£ 
0CJfA/AMWJJ^TTÇ JfEAR 

JtMJJlCCfÙ SMJC
Ymjesk mettes a 
ffvsT; JMffA Ettas 

rTETTEK Yjeejm■
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§: 5.
Su på $räftagårben, ftdr uprefter en Äuneften, Idng 4 \ all breb 

1 al?, riftab meb tpe algemena Dlunor; men intet meb tpe gamla 
foeüingerunor, fåfom ©tenante i ïïîogftab; fe Cap: VII. [o: VIII.]
§. 6. i Tuna, Cap: V. §: 7. i Hög, Cap: VII. §: 4. — Odt) erneban 
tienne ©ten är foäl aftagen båbe til ritning od) läfning, få loöl af 
Verelio, uti pan! Runograph: Scand: p: 47. af Bureo, Monum: Lap: 
p: 19. font af flera; ©å är onöbigt l)är Ifonom loibare framföra; ®oct 
tlfet allenaft; font od) uti I: fyl: Glyf: Cap: VIII. b. förntäle!, at mans= 
namnet Ulf el. Olf, font nu nämne! Olof, I)ar Vuarit pär mt)Iet gängfe, 
ti) båbe faberfabent Hrid=Ulf, fåfom od) ©ona=©önerne Run=Ulf od) 
Fi=Ulf, nämna! få, på tpenna ©tenen; bemärfanbe! läntpe, Irigêïltan, 
©iölung. — s$å tl)e gamla od) älfta Reifing Dtunftenar ftå mångftäbe! 
FisiUlfr etc. font Ijar farnnta bentärlelfe, näntl. göfelDiäftare, $ßä« 
lörare, etc.

§: 6.

3^IacE=@tapeln font ftdr upftaplab loöfter Dîorr utom fprfon, påller 
3"° Slådor;

Cpen 0törfta är lång 13/4 al1' ; Diamet: neberft 2 I al.

Dîunbt omtring oftoan läfe!:

X edHDOca gaubetttee ab txrba bei aubieiitee. Ultino ibni, X
opus. poc. ab. ponorem. SDei. tioetri oaltvatorte.

îpentta gamla Ilåda blef outguten år 1702, pafloanbe! nu feber= 
mera til £ängben fått \ qvart: ntera än tpen förra, men til Diamet:
Ijfa nteb tpen gantla,

Dtunbt ontfring ofloan ftår nu fålebe!:

PS. 105. 5. LOFWER GVD MED KLARA CYMBALER LOFVER 
HONOM MED VELKLINGANDE CYMBALER.

5£å tpen ... fibone läfe!:
NÄR DEN STORMECHTIGE MONARCHEN 
KONVNG KARL DEN XII SVEA RYKET FIÖG 
RÄTVYSLIGEN STYRTE OCH ÖFVER DE TRO 
LÖSE SACHSER SAMT MENEDIGE RYSSAR GE

G'ysisvallur II 33
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NOM GVDS KRAFTIGE BYSTÅND VÄLDIGT SEG 
RAT HADE, DÅ OCH DOCT: ERICVS BENZELIVS 
ERCHIEBISCOPS EMBETET BEKLDDE KOM IAG 
AT OMGIVTAS AF KONGL. STŸCKGIVTAREN 
GERHARD MEJER I STOCKHOLM ANNO 1702.

@ent emot på ... ftbona ïâfeâ:

SEDAN IAG FÖRSTA GÅNGEN OMGVTEN VAR ÅHR 
1536 HAR IAG TIÄNT GVDS FÖRSAMBLING I JERFSÖÖ 
EN RVND TŸD OCH MED MITT LIVD SAMMANKALLAT 
FOLKET TILL DEN STORE GVDENS TIENST OCH OSKRYMT 
ACHTIGE DYRKANDE TILL DES IAG FÖR EN OLYCKELIG 
REMBNAD ODVGLIG TILL JERFSÖÖ FÖRSAMBLINGS 
VYDARE TIENST BLEF OMGVTEN OCH DÅ VAR DER 
KYRKIOHERDE M. IOHANNES FERNÆVS,
COMMINISTER DN. PETRVS BERQVIST.
LENSMAN ANDERS LVNDMAN
KŸRKIOVARDAR ANDERS OLOFSON. ANVND STIGSON.

SfIunb omtring nebatt:

PS: 122. v 2. IAG GLADES AT MIG SAGT ÄR AT VII SKOLE 
GÅ IN VTHI HERRANS HVS. OCH AT VÄRA FÖTTER 

SKOLA STÅ I TINOM PORTOM IERVSALEM.

<EI>en lîîtnbre, eller 9JcelIan=Älådan, är lang 1J ab ; Diamet: 
7 J qvart:

9Junbt omïrtng of man:

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINI- 
BVS BONA VOLVNTAS. ANNO 1659.

Storra fibona ftår:

DNVS. NICOLAVS ANDREÆ ARNESIVS 
PROST OCH KYRKOHERDE I JERFSÖÖ SOCKN
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Sftuubt neben omfriug:

PS. CXXII. LÆTATVS SVM IN HIS QVÆ DICTA SVNT MIHI 
IN DOMVM DOMINI IBIMVS STANTES ERVNT PEDES 

NOSTRI IN PORTIS TVIS JERVSALEM.

<El>ett ÎTïmfta i&låcFait, Sång 1 J al. Diamet: 1 J al.

Sftunbt oftoan ornïring :

GLORIA IN EXCELSIS DEO. ME FVNDEBAT M. JONAS
WOLFFBEIN.

sJM Sporra Jibona [tår fålebeö:
M. JACOBVS grvbb.

Sfteban=Otnfring:

KOMMER LÅTER OSS GÅ VPPÅ HERRANS BERG TIL 
JACOBS GVDZ HVVS. ESA: 2. 3. ANNO 1686.

IRyrFoljerbmias namn uti tljenna förfamlingen äro tljefje igen= 
funnen alfeuaft, näml.
lf>93. £). Daniel Petri, ffref unber Cone: Upf. faber åt tljen Iniba be= 

fanta Jonas 2). ©. Nifoeus.
§. Andreas Andrece, tilförenbe V. D. Comminist: uti Norbo od) 
Beråker — BIef böb 1626

1(528. Mag. Ericus Niurenius böbbe 1646
1(547. £). Nicol: Andrece Arncefius, affomnabe 1661
1(562. §. Johannes el. Hans Laurentii Fernceus, Barnföbber i Geftrikel. 

od) 5erne&0 ©odn, ftamfaber för Fernæorum Familia i §eI= 
fingel. tom ifrå Gefl: Triv: Sch: Rectorat til tljetta Paft: 
böbbe 1672 1: 1673 d. 1 Maji :/

1675. §. Carl Busk, Matthiœ ©on, böb 1679
1681. Magift: Jacob /.- Petri :/ Petrus Grubb, Jobber i Gefle ©tab en 

SSorgm: Son af tljen toiba flädjten Grubberna, gaf up Pafto- 
ratet åt Mag: Hans Fernæus, flptte febau til fina flädjtinga 
©al. Dan: Popelmans Snta i Gefle, öobbe mäft ut på ^ullfanb, 
BIef böb 1702.
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1698. Mag: Hans Fernœus, Joh: Laur: Fernæi ©on i dfenna ©od= 
nen; Conrect: Sch: Triv: i Huchvall, fid dfetta Pastorat of 
Mag: Jacob Grubb; öööbe 1727;

1729. Mag: Petrus Schiller, barnföbber t Gefle, tilförenbe JMft Ioib 
Mngl. Artigl. t Stockholm, arbetar nteb fåban ©loinbet i 
Ijufloubet, at E)an fältan förmår ftå t JSrebifeftolen; bod) Tjenta 
od) utom ftjrfon friffer font en annar ung SOceniffa.

Supplementa
eller

SBibare unberrättelfer om förenämbe fttjrïolferbar.

1628, Mag. Ericus Petri Niurenius; af tf)en Familien font loar fomen ifrån 
Niurunda ©odtt af DJtebelbab; tt) font Slrdjie SSifïofmrne ide 
allenaft t)abe tå för tiben at fttjra öfloer IfeIa SBäfternorblanben, 
SBafter= od) DJor=®otn; änba til Uleå; in til 1647, utan od) ftörre 
belen af ff)em inföbbe Angermanni od) Bothnienfes; fåfotrt af 
Hift: od) SjöeSBöderna öftoerfunigt är; fe Supplem: Tit: IX. 
Omiff: §. 29: 0ttfte: ©å loifabe fig geutenl. blobet loara tiodare 
än loatnet, när Sägenfjeterna ffulle belläbaé. ©amma är od) at fe

1647, tå tp. Nicol: And: Arncelius förorbnaöeé l)är Paftor, font loar 
af tljen, jämtoäl l)är i lanbet, loibt Utfpribba Familien, tt) fm 
mång ftälle får man l)är igen tljetta namnet; font är fotnmit af 
Arnäs ©odn i Ilngermanlanb; v. g.
31t)rfof): i Tuna §. Joh: Arnæfius; fe Cap: V: §: 9.
Iq. 01: Arnæf[iusj i Harmånger; fe Cap. X: §: 6.
§. Dominicus Arnæfius i Dilsbo ; Cap: XVII. §. 8. etc. etc. 
©tamDJJobren til Varga=Familien loar od) Nils Larffon Vargs 
Ifuftru Catharina Olofs Sbotter Arnæfia; fe mina upffatta] ©tam= 
gårbar Tab: XX. Sod f)ar fag ingen toibare nnberrättelfe ont 
förftnämbe Sq. Nils Arnæfius beïomit än Ifan bog 1661.

1662. Iq. Johannes, eller rättare lallab efter böpelfe namnet, Hans 
Fernœus, ©tamfaber för tljet @läd)tet, font af ©odnen Fernebo 
i ©eftrifelanö få näntneé; Sfjenne lemnabe efter fig 4: ft: 93arn, 
af fina Ijnftru Chriftina Åkerman, för än ban öööbe 1672. nanti. 
1. Sq. Lars Fernœus, font bief &l)rlof)eröe i DJto od) Dtengfiö; 
fe Cap: XII. b. §: 6; utfpriöanöeé Familien meö fina fjuftou 
Catharina Schalina StjrIoIferb : £). Jons botter i Söderala; font
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feê fan af Schal: ©tamgdrben af ntig uprättab; Tab: XV: 
Claff: II. N. 12.
2. Mag: Johan eïïer Hans Fernœus, font BIef Ifctr loib flutet 
Sïprfoljerbe; ont IftotIfen Ifäbanefter fontnter at berättad.
3. Mag: Olof Fernœus, font bief böb ogifter, Consifl: Eccl: 
Notarius t Upsala, förloftoab nteb Srdfiebiff: D. 01. Svebilii 
S3roberê botter, Engelborg Svebilia, font Ijan» fucceffor til 
Notariatet Mag: Pet: And: Grife tog til fjuftru; fe îôiffang: til 
Stb odj ©tamgdrb: V: gl: N: I. Lit: A. [o: Sect. I: Memb: II]
4. Cecilia Fernœa bief gift nteb ß. Ol: Flodman1 Âprfolj: t 
Tuna, fe Cap: V: §: 9; ©tanftDtober for P'lo[d]manffa Famil: fe 
min ©tamgôrb: Tab: IV:

1674: ß. Carl Matthiœ Busk, Ijnn loar SIprfofjerb : ß. Matthiæ Bufcheri 
©onaSon t Forffa; fe Cap: VI: §: 8; bief Upf: Studiof. 1645 
förft Särare t Söderhamns Schola 1646, febnn Collega t Hud:- 
vals Trivial Schola 1650; tlfer på V. D. Commin: Ioib tljenna 
Järlsö görfamling 1659, odf fift Paftor1 på förenämba år; ägan= 
beë loål nteb fina Iptftru några Sam; Ifloilfa utfpribbe ©lädjten, 
belé genont Henrich Bulk, befö Matthias, Johan odf Eli fabeta; 
/.-Elifabeth Bufch en gamnl jungfru gift nteb ^enbr : loib ßelf. 
9î[egetnente] Lars RiMerfeld bief böb Sarnftté; Ijan flagen i 
frig 1714.-/ bocf inge ftjer af Iefloanbe Ijär i lanbet, utan i 
Stockholm, Jämteland odf å anbra orter, Ifloareft life Politice 
Iefloat Ijabe; allenaft är än Ijär i ©odnen befjållit boftället för 
Capelanerne font af ftfet namnet SuoFtorp igenfännets. ßan 
bog 1679.

1681. Mag: Jacob Grubb; Sorgmäft: Pär Jacobsson Grubs ©OU i 
Gefle ; af tlfen loib a odf nantnfuniga Grubba Familien; fe mina 
Stb odj ©tamgårbar Tab: VII. Claff: I: N: II. 4. bief Magift: 
1655. förft Theol: Lector loib Gymnaf: i Gefle1 odj tlfer jämte 
Paftor i Hille; tlj för loar tlfen ©odn et färffilbt Paftorat odj 
ingett Præbenda; odj fift Slprfofjerbe i tljenna görfantling, på 
förenämba år. Odj eineban Ijan nteb fina Ifuftru Sophia Ver- 
vecia ågbe inga barn; antoänbe§ en gob bel af tfferaS rifebomar 
til fprfané prpbnab, etc. ßnftrnn bog 1696; od) Ijan upbrog 
Pastoratet åt fofterbotrenë 9Jian Magift: Hans Fernœus, Con- 
Rector Scholæ Trivialis i Hudicksvall, begifloanbeå fig nteb 
egobelarne til fina @pfter=b otter, Ingerid Olofs hotter i Gefle1
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font toar tå fat. fRåbrn: Daniel Popelmans Snta; tjtoareft t)ant 
bobbe til fin böb 17012.
Sod Setainen förber uti fin graf tjär i ftjrfon; fe §: 4. N: 3. 

1698, Mag: Hans Fernœus, förenämbe Stjrtotjerb: |j-Johannis Fernæi 
Son, åt t)loitïen nåftföregåenbe Mag: Jacob Grubb Paftoratet 
joå förenåntba år upbraga tnånbe; San Difput: 1: gången 1680 
uti Upfala, uti Medicina; Stnbra gången 1687 utom Sanbö i 
Giefen, de Objecto Adorationis; ftom fjettl Otlt t)Öften flå famttia 
år; 1692 btef Ijan ConRect: Scholæ i Hudicksvall ; od) fift 
Paftor i ttjenna görfamting, åganbeé meb fina förra Ijuftru Gathar: 
Sten, några 23arn, v. g.

1. Sophia Fernœa, font toar förft Mag: 01: Enecopianders 
Rect: Sch: H:vall: fjuftru, od) feberntera §. Lars Norelii 
Stjrfofjerbené i Hamnrånger; ont tjtoilfen nu ftraj mera 
införeö t)är efter.

2: Catharina Fernœa Sît)rfoï)erb : tp. And: Thelai t)uftru i 
Ofvanåker, fe Cap: VIII. b. §: 7.

3. Hans Hantfon Fernœus, Studiofus fingularis.
SDîeb fenare giftermålet font Mag: H: Fernæus ingict når fjan 
tog ©at. Mag: Joh: Vallenii Snta tit tjuftru ifrån Hud:vall, 
Beata Veltman, ågbe Ijan ittga barn, när t)an affomnabe 1727.

gör Sftertomanbom ftut, ftjneö märbt toara tt)et meb flera orb 
ontftänbet. berätta, Ijtoab font ffebbe uti tt)euna görfamlittg, när 
ttjenne Mag: Hans Fernæus loar böber, od) efter nu toaranbc 
9îegementê form en 9?t) Stjrfofjerbe ftutte toäljaö:

fjerr Lars Larffon Norelius, St)rtot)erbenö ©on i Norala; fe min 
©tamgårb, Tab: XIII: Gaff: [I] åtttjbbe ttterenbelå fit tt)de, ioifanbeö 
förft jtrof ttjer af, när Ijan toar bteftoen SrutöifSräft Joå Långwind, 
f)toareft Srutöfolfet t)åtbre fåg t)onom loara ftå et S3rutét)enian tångt 
ifrån S3rutet, än Ijenta in uti Srutet; font förr ftebt tjabe ; Sit gör= 
famtingenö V. D. Comminifter i Gefle när t)an inträngber toar, tefbe tå 
loaranbeå tßroften Mag: Joh: H: Scheffer od) Ijan titfaman, font itteniffor 
t)loitta önfta od) föta loara fiäran ifrån tjloar anbra. 9?är filjrtotjerben 
§. Johan Micrander i Harmånger od) Jättendal loar affontnab, ftaffabe 
tjan fig fultmadjt Joå fantma Pastorat, faft än t)an loät t)örbe tfjet 
Erich Agrivillius, fom tå loar utomtanbö t)o§ Stonung Carl XII, i 
Bender, tjabe låf at ttjet emottaga; bod refte £). Lars Norelius ifrån 
Gefle tit Harmånger, i mening at ttjer ftänbigt btifloa, od) at £). E.



[IX. b. Jerlsö.] 519

Agrivillius ctlbrig [lulle pemfomma; fåfom infört är Cap: X: §: 6: 
A? 1713; SJcen när tpen af Sonungenom tilförorbnabe SprIoperben 
tjtlom, MefttJO ffere orb än ttjifor IjSIbne tpem emellan, i fgnerpet af 
ponom four måfte ti[I]baïa på Sacellanien i Gefle igen. $de långt 
tljer efter, fid tienne £j. Lars Brpta fig fram åt norben igen odj taga 
Hamrånger ©odn i ©eftrilelanb för Harmånger i §elgungalanb; om= 
Bptanbeg intet fit humeur pmarlen meb tjben eller orten; Dcp emeban 
pan tå en ©nlti[n]ge pabe ingått äcpta förbunb meb ©al. Rect: Magift: 
O. Enecopianders ©nia ifrån Hudicksvall Sophia Hans Setter Fernæa, 
ocp penned gaber Magift: H: Fernæus, fom pär ofmanföre Berättat är, 
mat genom ööben afgången, ocp fålebeg Järlsö Paftorat Iebigt; refte pan 
flu£ på [Upsalar] ocp efter påörlanbe fid Mifflve af Venerando Consi- 
ftorio til tpenna görfamling, tpet ponom få lärt mar, at pan tå [trap 
affänbe Bref gerabe ifrån Upfala til Järlsö, föreflrifmanbeg bagen när 
pan tper profprebilan pålla finite; Ipmilfen tjb mar få fort ftälter, at 
pan fom Inapaft pinte mib framfarben gå in po§ tpe fina uti Hamrångers 
ißräftagdrb, fom mit i mögen tigga månbe; än minbre penta pmila; 
Iomanbeg fuller til tpet förefatta målet, på föreffrefmen tjb, par bagar 
in emot, för än profprebilan flulle fie; SJcen på famma fönbag BIef i 
ftället, tadfäjelfe giorb på -JJräbifeftolen för pang böb, fom ponom ifrån 
Befmärliga märlben päbanrpdt pabe.

Tantum!

1729: Mag: Petrus Schisler, Barnföbber i Gefle ©tab, Blef Magift: i 
Upfala .. . tilförenbe ißräft mib Songl. Artigleriet i Stockholm; 
. .. Blef ftraj efter anlomften Betagen af fåban [tard ©minbel, at 
pan intet förmåbbe mara up uti ißrebiloftolen ocp giöra ©ubötiänft.

§: 8.

görtedning på några §eber§män ifrå tpenna görfamling.
Jonas Petri Karfovius, Sonba @on i Sarfiö; BIef Stud: i Upf. 

1646, men febermera tper §anbelgman; IaIlabeg Bold-Jon, bog en 
gantai SJtan, 1684, Iemnabe Sarn efter fig, en Son i fpnerpet näntneg, 
näml. Siåbman Mårten Jonffon Ubbman, fom utmibgabe ©läcpten meb 
fin Barn.

Andreas Petri Coffelius, Sonba @on i Såfjiö, Stud: Upf: 1660, 
fßreft 1671. — ocp feban Irigg ißreft, tå pan bog i ©todpolm 1675, ocp 
Begrafmen i S. Olof, af £j. P. Muhr; SjI=Text: Ef: 57:1.2.
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Ericus Olai Siöling, Sonba @on i Sarfiö; Stud: 1674; BIef feber= 
mera Setiänt Ioib Sfepéflottan t Carlsfrona od) fift tljer ftäbeé fid 
namnet Commiffarius, tjtoareft Ijan od) bog

3d)en Fernœï\ïa Familien, fan od) föraé til tljenna Sodnen af 
$t)rfof): £). Hans tljen älbre; fe §: 7. —

Laurentius Drake SoIbate ©on; Upf. Stud: 1683. Sßreft 1686, 
fom til Stockholm odj ttjer forebifabe mångftäbeé t ftynnerljet mib Songé= 
fjolmen tl)er I)an od) Pædagogus mar; gift nteb St)rfoï). Joh: Bergs 
Slotter i Ferla; fe Cap: XIX. [o: XVIII]

Laurentius Öjer, Sonba Son i Dje; Upf. Stud: 1686. Mag: 1697. 
1699, StjfjIoSOtan Ioib ®omft)rf: i Upf: 1714, Pr[æpofitus] od) P[aftor] 
i Vekholm, Ijtoareft I)an bog 1717, Iemnabe Gnfan Chriftina Flodman 
efter fig, od) ena botter Caiffa Öjer fom utioibgabe Famil[ien] Babe 
meb förra SOtanen Sîtjrfolj. i Norala §. Lars Elfvik, fåfont od) nteb 
fenare SOtanen §. ßtjrfof): Nordlinder; fe min Tab: Geneal: Flodman: 
od) fjär Cap: XIV: b. §: 6.

Marcus Siöling, Sonba Son, Stud: Upf: 1705; Sßreft 1710, Coll: 
Sch: H:vall: 1712, bog tljerftäbeé GnfIinge 1719.

Andreas Ömarck, Sonba Son i Öje, Upf. St: 1708, Sßreft i |jå= 
tuna 1714, od) fift Capellan i GIffarIeBt) 1715, I)toareft Ijan bog 1724.

Olaus Lochner, Stud: Upf: 1710. Sßreft 1716, odj Capellan I)är i 
görfaml. 1734. gift meb fin företräbareé Bergqvists botter.

Cap: X. b. Arberåd Siyrfa
Sång 46. al1
Breb 17 J al.

SMa

2If tf)et Befanta, få mät i forna, fom nu i måra bagar, SOtané 
uamnet Arbe, Arfve ; IjmiIfet od) Brufel. mar Ijoé Öfterläningarna,
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toaranbeâ ide allenaft et färffilbt namn för ntanfolf, ntan jätntoäl et 
algement od) en fjeberåtitul för alla frigg=fämpar, font tvoro raffe od) 
fnälfe meb Arf, fpiut od) boga; fe I: fÇI: Glyf: Cap: IX. b. Ijar tljenna 
Sodnen fit namn; od) orbet Råd, font betttärfer, Ggenbom; toaranbeg 
ide oljft, at ju t)är i orten tljen öefante Ratten od) ôefôungen Arve- 
rodder bobt; fåfom uti Alpta Starckodder, i fpnerlfet uti tljen bpn 
fom fallaé Arfvik ftraj' toib ft)rfan belägen; Gller af någon annan Arfve; 
tt) en gantai ffrift I)abe jag för än 1)11)Ren mina böder ttpbränbe år 
1.721; af tfjet inet)åll at någre nantfuuige farlar Ijaftoa bobt t)är, fåfom 
Thure i Siäffan, en få ftard Stneb, at Ijan burit allena Sprfobören af 
järn fiå fitt Ijamarffaft. Ibbe elf Jäppe, font bobbe på Storön i Sliarne, 
en få rifer man, at när l)an§ Sung font fjonont til giäft, ()ar f)an fjöngbt 
en få ftora od) loiba Silftoerfäbio ut om porten, at Sonungen od) Ijan§ 
följe, funuat riba tf)er igenom; loaranbe än i bag rudera el. qtoarleftoor 
på fantma ö, (poareft tljenne Jäppes l)erregårb ftått. Arfve i sJlrftoif; 
CBubben i S9öf)le toib Vorränge; Gn annar CBubbe i SångmorMngen, 
od) flere tplife; alle ntpfit rife, få at bottet od) ffimranbet af t^eraö 
betsel, ribe= odj åfetpg fjar l)ört§ låttgtoäga; Iftoilfe för än tfje upbpgbe 
l)är fin egna fprfo; ftrar brebe Ioib Liusna Glfloeneö toäftra bräbb, 
Tftoareft nit äftoett färjoftaben är, od) ftore toägen framtöper på föbra 
fibotte toib bogårbsmuren; Tfaftoa reft öfter nt alt til Trönö fprfo, meb 
fitta ffötta fprfofolflar, toaranbe tjba frame för än bager, uti bpn IDag= 
låfan, Tftuilfen tfferföre fid tfjet namnet, äftocn font Arberåd af Tlv 
bråb, od) Sodjn=Sigillet en faille; Tftuar ont är förr berättat, I: gl; 
Glyf: tit: VII [o: VIII] Cap: IX. — od) ffäbanefter tienne II: $1: Gl: 
Cap: XV: b. §: 1. Slten Ijurubana faning tf)etta toara månbe; eller på 
l))oab tjb tTfef?e Tfaftoe leftoat, od) tl)etma fprfan upbpgt; tïfet är ofäfert 
at berätta. Od) epurutoäl inga pergamjents] bref uttoifat mig Sprfang 
Slatttn, när ï)on intuigbeë, efter tfjet fätt font toiblöftel. är framfört, 
Tit: I §: 6. Så fpneg af anbra otnftäubigffeter bod funna aftagag, t£)et 
Tfon är fallab S: Johannis, od) 12 Apostlars Sprfa.

§: 2.

Tffenna ftenfprfa af ftarda gråftenar nturab, faint gobt tegelfjtuaTf, 
lärer od) förmobel. toarit en gång påöfaber til öftern; fåfom merenbelé 
tl)e flera Tfär i lanbet; åganbeé nu \T>apnl>ufet på föbra fibona, när= 
mare åt toäftra änbatt. 0aFerftugun front toib Gfforet på tljen Slorra 
toäggene. Jjenftcropmngar 4: ft: til föbertt; 1: ft: til öfter; 1: ft: ioäfter 
ut; od) 1: ft: norr ut, font nptt uplfuggaé månbe, äftoen bören toäfter
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ut Jid drett ndr Gibran Backmarck Ijdr mar tïjrtoljerbe, 1701.= 
1704. etc. förutan tfjet fenfter, font in i Saterftiget är.

§: 3.
Stjrfan fd mâl til mäggar font ïjmalf, mar tilförenbe tndlab, efter 

gamla maneret; fe Tit: II: N: I. IDcen feban Ijon 1635, af tttdbelb 
bränbeé, blef tljen målningen öfmerljmitftruten, fd at tjou Ijel Ijloiter är.

'Xltaretaflan beftår af 8: ft: ©eläten, nteb tljer öfmer fatt C[h]risti 
crucifix; ©afmeln tljeé utan Jntjbber nteb flera ©eläten, 5: ft: Jid föbre 
fjbotta ont altartaflan, 4: ft: Jtd tljen norra; fontlige ftörre, fontlige 
minbre; några in uti ftdji, några Jid ftolar; ete. Sboct när tljen ntja 
SXItaretaflan ujifattes, uti Stjrfofj : S. G. Backmarks tjb, blef tfjettna 
gamla fäftab öfmer Saterftugubörena.

(£l>or=ffranl'et mar odj Ijär för font flereftäbeé njifatt af fmärfmabe 
träjiinnar; Jtd fjtt>ilfa£ trant; eller öfre ftocf ftob fd ffrifmit, Jtd inre 
fibona:
SALIGE ÄRO THE SOM I TINO HVSE BO, THE LOFVA 
TIGH, etc. Pf: 84.

p tljen tjtra: THETTA MÅSTE WARA ETT HELIGT 
RVM, etc. Gen: 28:17.

KOMMER LÅTER OS TILBEDJA OCH KNEBÖJA OCH 
NEDERFALLA etc. Pf. 95:6.7.

ftåenbel mit öfmer Gljorbören Jid tfjemta frantjen et mädjta ftort 
Christi Crucifix.

IDcen febermera 1716, är alt borttagit, odj i ftället ujtfatta Pyra
mider färgabe meb Contrefaite målning.

prdbiFeftolcn mar ftälter mib föbre mäggene, giorb 1654, meb 
©ilbljuggarearbete, efter algemena fättet, af ttje 4 Evangelift: ©eläten 
odj tljeraë fännentärfen; fe Tit: II: N: I. fjdllanbeé rnnbt ontfring tljenna 
utljuggningen od) ftriften:
SÅ ELSKADE GVDH WERLDENA, AT han VTGAF sin 
ENDA SON, etc. Joh: 3:
IDcen febermera när tfjet norra fenftret ujiljuggaé månbe, blef Ijan fltjtrab 
til norra mäggena.

Häd>tare äro fatte ide allenaft tmärt öfmer tljrtan mib tljen mäftre 
gafmelen, meb utftäfte mib norra mäggene, utan odj fram öfmer Sater= 
ftugubören, mdlab meb Apoft: beläten odj namn.
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§: 4.
Epitapbia finnaå (jät inga af trä utarbetab; bod ena tafla målab 

meb Contrefaite arbete, beftåenbeå af 6: ft: ißerfoner, nämt. Jon Olofffon 
i Vallftad, Ifanå tjuftrn, 2. ©öner od} 2 bättrar; ©tamförälbrarna tit 
Valdners Familien; Stpenna tafia ganger på Storra toäggene utan om 
JMbifeftoten.

§är fan od) tpet til mineåmärfen införaå, at på famma norra mägg 
looro upfatte 4: ft. ftora träbeläten, font för än lädjtaren bpgbeå öfmer 
@a!erftugubören, ftått tffer på ena pplla; men feban fenftret upljuggit 
bief, fatteS ffjepa öfmer föbra !prfobören.

@5ent emot ißrebiteftolen mar fäftab mib mäggene ena målaba tafla 
beftåenbeå af 12: ft: ifkrfoner, od) Chriftus fittianbeå en ®otnare på 
en Sïâgnboga, orngifmen meb Singlar.

§: 5:
©rafmar in uti Stprïon äro mät 7. el. 8: ft; men inga flera Sj!= 

ftenar än tienne meb fåban ffrift :

tf/cfacsr ifa&M cjaausimos
£T/{£V£A£JÜ)VJ%. M-A$JsTJ?A(26ikA 
(J.&OSOAAftff. Q Vo ohJLAtMAcTOA 
Sc/tûÀM fftfrJreAtfcOLSJfaft V/n 
MrfAAMfT JÂÙtfAS V/A- MATVstf/£
8 tf/£tfsisäcro/iH/stfvs/i/éXrifMM

Maao /6b’/tf/£ftf£M. MMtat/s Stf
'TtfMVA VM tf/AAi C VAAV/TAtfliofA 
JfarAOAA AtfA a ui At Aoaasta /Ôaata

§: 6.
©tapckn font ftår bpgber uti Sogårben mäfter om tprïan, fjåller 

2: flåcfor;
Cpcn ftårra lång 13/4 al. Diamet: 2 al1'.

Siunbt omtring of man ftår:

PETRVS JONÆ HVDVICHIVS PASTOR. COMM1NISTER
ANxXO DXT 1637.
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CAMPANA jag höres öfver VATN bärg dalar och 
JORD KOMMER TIL MIG OCH HÖRER GVDZ ORD.

$d Sobra fibona: $d tljen Storra :
dr ArberId=Sodn-- I. N. R. I.
Sigil utfatter, font 
är en ^oble elr

Sïunbt otnïring neban Idfeê:

ANDPIRS HÖÖK ÄR THEN MIG GÖÖT. JON JOHANSSON
LENSMAN.

<Ef>ett ITlittbre Gladan, lång 1 J al. Diam: 1 \ al. 

SrIunbt ontïring ofloatt:

SOLI DEO GLORIA

Ißd ftbone font Sober ut loetter finnaä tfjefta ntineåtnärfen:

REGINÆ VLRICÆ DVM NVNCIO FVNVS HIATVS 
VVLNERIS ANTIQVI LAXIOR INDE VENIT. 

VVLNVS AT HOC FACILI SANATVM EST ARTE METALLO. 
ALTVM SED MORTE HOC SVECIA VVLNVS HABET. 

ANNO CHRISTI 1694. REGNANTE IN SVECIA 
CAROLO XI RENOVATA SVM HOLMIÆ.

sJM tf)en Storra :
LAVRENTIVS GRVBB LOCI PASTOR. 

PISBERNVS HASSEL COMMINISTER. 
JONAS WALDNER ADMINISTER 

JONAS GUDDNER LENSMAN. 
CVRA

LAVRENTI I DRAKES 
ET

JOHAN GENBÄRGS.
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§: 7.
Sîprïoperbamaê Kaum få tupfet man fimnat faman£)ämta, äro tpefje,

1577, finneê på Unardsviks Mda tpet Rembert Nilsson Iuarit i tpenna 
görfamling Sprfoperbe. fJSå famma tib tuar Eccanus eller Ha- 
qvinus Nicolai Capelian.

1593, fp. Nicolaus Martini unberffref Concil: Upf: af pané efterïo= 
maitbe, barn od) barnabarn, äro än pär qtuarleftuor nti bt)n Hen- 
fäter. fpan affontnabe 1621.

1622, btef fp. Olavus Nicolai Kanik Paftor; fpan tom ifrån Upfala; 
iuar tpen tuibtberöml. Mag: Jonæ Larffons Hambræi Præceptor; 
©tamfabren för Kanika ©lädjten I)är i Sanbet, tl) meban ljöt* 
pan Sprfoperbe tuar, til tpe§ pan böbbe 1634, pabe t)an tttång 
barn, iblanb IftuiIfa allenaft £)är nämneä Nils Olofsson Kanik 
font bief fiongl. Satttarerare i ©todpolm; od) 2 bottrar [o: bött= 
rar] : 1. Margareta Kanik, fp. Olofs Albogii Ifuftru, Hprfo= 
perbenå i Kogftab ©odn; fe Cap: VIII. §: 8. ptuilfen ågbe tttång 
barn, nämnanbe fig ©önerne efter Kcobren Kanik, men böttrarne 
efter gabren, Albogier; Spenne OlofKanik tuar fålebeg min 
dkoberê JKoberg faber, emeban pang JKåg fp. Olof Albogius Iuar 
min JKoberfaber, od) fp. Olofs Albogii ©on fp. OlofKanikmin 
JKoberbrober. od) 2: Elifabeta Kanik, Hprfoperb: $>. Chriftoph: 
[Nilffons puftru] i Ferila ©'.'

1636. ,fp. Petrus Jonce Hudvichius barnföbber, font namnet uttuifar, i 
©taben Hudicksvall ; Kär f)att font Ifjt til Paftoratet, på före= 
näntbe år, flpttabeg fßräftegärben; font afbrättbeg til ftörfta belen 
1635, jämte fprfan; längre up åt tuäftern ifrån fprfan, in på 
Xjemyratcuften; tfjer Ijan nu ftår; förärab af en JKan, ilånga 
tjber tilöafa, til fßräftaborbet för fin od) fitta puftrug ©iäfamäffor; 
på tl)en få fallabe (Btljetnallcn; fe Tit: VI. fpan I)abe ©öner 
od) böttrar, meb Karin Anders Sotter Grubb, af IpuiIfa pär 
nätttnaé: fp. Jonas, font font efter fahren til Paftoratet, od) fp. 
Nils, font bief V. D. Comm: pär i Arberåd. Helena Hudvikia, 
•fp. Måns Rogftadii 1: puftrn. Spenne gamle fp. Petrus Hud- 
vichius affontnabe 1670.

1663. fp. Jonas Pelri Hudvichius, fid Pastoratet meban pang faber 
lefbe, febati pan förft toarit V. D. Commin: i Hud:vall od) feber= 
mera i Dilsbo; JKen pan böbbe för än fabern, 1665.
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1671. Mag: Olavus Prosperius, j: förtnobel. .0. Ol: Jonæ Profperii 
©ona=©on; farfabern roar Capel: i S. Clara, feban Paftor t 
Sanmart ©odn 1630, odj fift i Lena 1635, ttjer Ijan bog. :/ til* 
träbbe Paftoratet, ïotrtanbeê ifrån Gefle Ijtoareft Ijan Sch: Triv: 
Rector ttmrit fjabe i några år; böbbe 1681; fe anmärtta tjan§ 
©rafften.

1683, Sq. Andreas Enecopiander, tont Ijjt ifrån Upfala, tljer Ijan ttrnr 
V. D. Comm: i Sonbatrjrtan. SIcen böbbe fod fatnnta ar, nanti. 
1683; ja! för än Ijjtrefan ftebbe. 9lf IjanS 23ant äro Ijär rtatnn-- 
tunig, Mag: Olavus Enecopiander font böbbe Reet: Sch: Tri
vial: i Hud:vall; odj Sottren font Ijabe §. Magnus Thelaus, 
Paft: i Ofttmndter til Silan, SIcober åt Thelaerne; fe Cap: VIII. b, 
§: 7.

1685. £j. Laurent: Vilhelmi Grubb; Ätjrtoljerb; §. Vilhelmi Grubbs 
©on i Norbo; fe Cap: V: [o: XV] §: 7. af tljen toibtfpribba 
Grubbe=Familien. ^jan ttmr ioib början V. D. Comm: i Norbo 
odj Biuråker, dganbeê til Ijuftrn Stjrfolj: §: Ol: Albogii i sJtng= 
ftab botter Chriftina, meb îjloilîa Ijan Ijabe tndng S3arn: v. g. 

Catharina Grubb, .fj. Hans Vjks Ijltftru Ätjrfolj: i Schoug, 
§. Lars Elfviks SJtober, P. i Norala.
Chriftina Grubb, Ip. Jon Valdners Ijuftru.
§. Vilhelmus Grubb, V. D. Comm: i Warmonger net) 
Sättenbal.
Johannes Grubb, en Capitain för fpelfinge ïïegemente. 
Maria Grubb, §. Georgs Backmarks Ijuftrn font tont efter 
©ttmrf: til tfjetta Paftoratet.

Sienne garni. §! Lars Grubb affontnabe 1699.
1700; §. Georgius Erici Backmarck barnföbber i Hudiksvall ntebin 

Ijanê faber §. Flric Backman tear tljer V. D. Comm: font feber= 
mera antog Ofvanåkers Paftorat. SIjenne £j. Georg: tallabe ig 
förft Bunander odj febermera Backmarck, BIef t Upfala tallater 
af SomSafiittet til t|3räft, Ijtoareft Ijan fm några åtjr h>iftabe§, til 
tfje§ förenämbe ßtjrfofjerbe £j. Lars Grubb böbbe, tå Ijan Bg 
fjanë botter Maria Grubb til Ijuftru odj Bief fdlebeê Paftor efier 
©ttmrfabren. §att Iefbe Ijär intet mtjdet länge, ttj tjan böbte 
1712.

1714. §1 Petrus Petri Aurivillius, en Profeff: ©on ifrån Upfala, tl= 
fönte trigêfttdft Joib Ipelfinge Bataillon, tom Ijjt til Paftoratet; 
men fltjttabe til Norala, 1715. fe Cap: XIV. b. §: 6.
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1715: Sq. Lars Johannis Lingzelius, en Styrtoberbe ©on ifrån ©tnttnnge 
i Upland; Iom ifrån Upfala; btoareft Ijan toar V. D. Comm: 
uti Somttyrtan; Juft: Sorgmäft: Laurmans SKdg Ujer ftäbeå; od) 
antog tfjetta paftoratet tyå förendmbe dr; dganbeö ingen ©on, 
utan altenaft 2 böttrar; af IjtoUta ttjen ena är Mag: Qvists tjuftru. 
SKen ban bog 1740. ïfjen anb i ra] Capit: Aftners fenare gru.

NB. Slf Lingzelierna äro månge Styrtoberbar uti Skutunge 
©ocfn ttjen ene efter Ujen anbre tilfatte: v. g.
•Ö. Johannes Andrew, St. Johans III. |joftyrebifant, blef Paftor 
1608; men 1640, affatter od) Sanböfltydtyig. (Sfter t)onont 
©. Johannes Joh: Lingzelius, ©onen, Paftor; när tyan titförenbe 
Capellan toarit; 1642; affontnabe 1650. £)r J: Schomerus tom 
efter bottom 1651; bog 1671. od) §. Er: Haggæus, 1672, bog 
1684.
Ö. Laurent: Joh: Lingzelius, Capellan i Skutunge; Paftor, 
1686, bog 1691.
$. Johan L: Lingzelius; fört Capellan i |jebfunba; Paft: 1693. 
bog 1722. X^enrte §r Lars är bemälte |j. Joh: Lingzelii ©on.

Sfrd tbenna SKoberftyrfan, ligger uti Storbmäftern toib Liusna 
Sllftoen od) ftora fiön Ore, Annexan Unardsvik, 1 J mjler, tårtorna 
emellan; font näftföljanbe Cap: XI. ntmifar; btoareft nu för tiben, feban 
•6- P. Jätte V. D. Comminister blef, Capelan bor; men titförenbe l)dbe 
od) tbe fina boningar Ioib SKoberttyrton i Arberåd ©odn.

Lars Lingzelius en gamal odj tyrtémärb Sßreft, affomnabe i 
Ijerranom i Aug: [o: Sept.] månab, 1743. nåenbe ålbern 69 år, 
oib 9: månaber.

1744. Mag: Lars [o: Johan} Verner, bamfföbber] i Gefle1 SanbS=Gevald: 
©on blef Mag: i Upf: 17 [40]. ißreft 17 [40]. tom til tbetta Paftorat 
när bmt tog til buftrn näftfören: Sltyrtot):5 Lars Lingzelii botter, 
font loar Magill: Qvists ©nia l)ûnê Adjuncti1 Ityoilten bog 1740, 
för än ©märfabern 1743.

§: 8.

görtedning tyd några §eberå9Kän föbbe i tbenna ©odnen.
Andreas Petri, Sonba ©on i Arfvik1 Upf: Stud: 1600; §an tom 

at bo uti Örebro, men uti tyloab ©tånb, Ujet met iag mät intet.
Olaus Nicol: Kanik, Paftor bör i förfamlingen; fe §: 7. |jan ågbe 

3: ft: Slant, font Iefbe efter bottom, Nils, Eli fab: odj Margareta; tbe
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förfte ågbe inga barn efter fig; men tljen fifta et Margareta, ganfla 
ntång, meb fin SJcan StyrIoIjerben i Rogftad od) Ilsbo, $. Olof Al- 
hogius; ïjtuiïfa äro införbe til fantnta ©od)n; fe Cap: VIII. a. §: 10.

[Ericus Erici, K. Bror till nedannämnde Paft. i Torshälla]
Michael Erici Kolmodinus, Schtêntanâ [Erik Jonsfon och H-. Gert

ruds] ©on i Kolmo ; föbb 1597. Scholæ if?ilt i Enecop: tit 1712 
[o: 1612]; Gymnaf: i Stregnäs til 1619. Upf: Stud 1619. Magifter 
1625. fßreft 1628, od) Notar: Conf: faint Adjunct: Pbiæ. Rect: Scholæ 
i Enköping 1633. Paft: et Pr. i Simtuna 1641; affontnabe 1677. 
åganbe meb fina tyuftru Chriftin Emporagria font I)an tog 1635, — 
ntång 33arn 16: ft. af Ijioilfa 8: ft: Iefbe efter fabern; i ftynerljet in= 
föreé I)år

1. Ifrael Kolmodin, — — — föbb 1743 [o: 1643], när fabern 
loar P. i Simtuna; bief Mag: 1672. refte ut til TtyfIa orter; toib Ijem= 
Iomften Adjunct: od) Th: Prof: ExtraOrd: 1688 /: å fantnta år iag 
Iom til Upf: Acad :/ loaranbeë tfjer til 1692; tå Ijan bief Super
intendent] Jiå Gotland; % mellan tjb, toar meb iblanb tl)e flera, font 
Ijabe at öfmerfe 93ibl[enë] ©toenfla förbät[ring] i Stockholm. Theol: 
Doct: tyå igubelf: i uPf-' Th: Doct: iblanb tttåttga flera, toigber af 
Prim: Th: Prof: od) ®om=ißr. D. Pehr Rudbeck; tå Haq: Spegel 
ftoarabe til ttje oppof: Mag: Dan: Diurberg, nt)I. tyemfomen ifrån ut= 
rifeê orter; framftälla ntånbe; §an gifte fig i Upf: meb Med: Doct: 
P. Hofvenii Softer Margareta Hofvenia; men Ijabe meb Ijenna intet 
barn font Iefbe efter Ijonom når Ijan affontnabe i Vifby 1709, i April 
månab, od) begraftoen i Octob: af ißroften Mag: N. Sepelius.

2. Michael Kolmodin Lect: Math: et Hift: i Gefle Gymn:

Andreas Clai Helling, SBonba ©on. Upf. Stud: 1652. SJ?reft 1640, 
Verb: D. Comm: i Harg ©odjn; feban Paftor i Hofvedal 1669 od) 
tl)er böb, 1680.

Jonas Valdner, Sänétttan» Son i Vallftad. Upf. St: 1681. ißteft 
1686, gift meb Styrlof): bott: Chriftina Grubb, bog 1696, Ienmar.be 
allenaft af ntång barn efter fig en ©on Lars Valdner; fe min Tab: 
Geneal: 1: Cl: II. Tab: VII. Cl: I. N: III.

Elias Jonce Gedner, Senêmanê ©on; Upf. Stud: 1706; Sßieft 
1710, V. D. Com: i SSålittge 1714. StyrIoIjerbe i SBittinge 1718, rår 
f)att tog StyrIoIj: Brunelii botter tit Skala, böb 1731; Iemnanbe ©nian 
od) barn efter fig.
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Cap: XI. Unarsviks SRyrFa.

33. al*
13: al’
21. al'

SBâfter.

MHM

Sfrdn ÜDtoberfprfone Arberåd, 1 \ mjl, i Jcorbmâft, dr Unarsviks 
Iprfa belägen, på en jämn ort, å föbra bräbbene toib fiiuêtta Sllfmene, 
font l)är nttoibgar fig til en ftor od) läng fiö, Ohr, fallab, mib IjmiIfeng 
irjF Iprfan flår; fparföre mena fomlige at Sodumamnet flat mara I)âr 
af, od) böra nârnnaê Ohrs-- el. UArstrjF, tp loatnet prar mpfet in nti 
tljenna milan när fpboftmäber blåfer; JJten tf)e finna fig i gipingen 
Ijfa fafte nteb tfjent font anten af llnber; infra; et od) af I1Inbcr; et 
flagg fiöfoglar, Annates Iallabe; ortbela Unarsvik; fe I. fp Glyf: 
Cap: X; tp af tfjet befante JJIangnamnet Unar, Une, Uno, Unard, 
Auni el. Åre, IallaS tf)enna Socfnen; Ipar af od) toifen fit namn åger; 
maranbeS fuller en gantul fägn, at 4: ft: pgfäber, I)afma förft bpgt 
ffjenna Iprfan af Steen, näml. Simon, fom bobbe i bpn Sime ; fe I: fp 
Glyf: Cap: X. N: 1. Bo i Sogårben, fom näntneS nu unber Löfvik. 
Spiute, i Spiutnäg, font nu IallaS Iprlbpn, od) Unar, i SKifen; Ijtoilfe 
marit ntädp förntögne, ribanbe pä tljerag raffa foliar, meb Silf [me] r= 
fntibe od) bragber ntftofferabe; at tf)et prbeS långa mögen, brufanbe 
od) förr refa til Trönö fplfisfprfo; Ipar om tilförenbe är berättat; 
I: fp Glyf: tit: VII [XIV b] — od) II: fp Cap: X. §. 1.

JJlen fig til I)eber, od) at afforta mögen, pfma tfjefje tagit fig före 
at bpgga fig I)är ena egna Iprfo ; SJIen på fpab tjb ffjetta är flebt, 
tljet fan man intet meta. SDod är tljet fäfert, at tljenna Stenfprfa är 
tit tljen öftra belen förft bpgber, od) febermera tilöfaber i mäftern en 
gob tribie=bel; åganbeg namnet S. Olofs odj S. Eriks Capel et fprfa.

§: 2.

tt>aptt=pfet är nu bpgbt af trä pä föbra mäggene, mit uppä tljen 
npare tilffötningen i mäftern; ©aFcrftugun mib tljen norra fibonas öftra

Glysisvallur II 34
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anbei af fteen. ,fenfteropmngarne äro nu 35! på föbra fibone; 1: ft: 
på öftra, od) 1 ft. på mäftra gafmelen; od] 1: ft. in uti ©aferftiget; 
maranbeë ännu at ögonffent. finna, tfjet ide attenaft förr marit ena bör 
på tijen gantlare fprfan; utan od) runtet på attare fpttan pmareft tfje 
forna tjberö brutet. 2Htare=0ten toarit inhuggen tigganbeö; fe tit: IX. 
2lltare=0ten.

§: 3.
Sprtan toar pär font anorftäbeé ntåtaber; fe tit: II: — SRen emeban 

t)on är odf af Stb bränber; åratalet fan fag intet få igen; tt) när Ijon 
rappabeé, år 1706, funnoö uti muren bränbe branbar od) fåpl ; få finneö 
pon nu få mät up unber pmalfmen, font ntäftabefö tit mäggarne, I)et 
Smiter; 3)ocf Ijar jag febt up unber IjmaIfmet ftå: 1632.

?Utaretaflan beftår af 3 ft. ftörre oet) ntåtabe trä=bilber, nteb tperaä 
unberfatt namn, nämt. S. Olofif; 0. ÎTÏ21&0TI od) s. arriF; förutan 
ftere på båba fibor; 25! på ttjen Siorra, od) 25! på tfjen ©öbra; tpär* 
jämte Chrifti crucifix, font atloftâbeë ftår, betê ntinbre, belë ftörre, i 
alta fprfor. ißä tpen norra mäggena äro od) öfmer ©aferftugu böreit 
upfatt 4 ft. träbeläten.

£l>or=0Fra»Fet; fe tit: IX. Spor; mar giorbt af fmarfmabe trä» 
pinnar, odj 25! fmå Crucifixer tt)er öfmer fatt; ©om nu är att borttagit.

PrebtFcftolen af trä, meb Evangel: utpuggen betäten fjrab, giörb, 
1657; pafmanbes tfjen fring«ffriftena:

BEVARA TIN FOT NÄR TV GÅR TILL GVDZ HVVS1 OCH
etc: Pred: 5. —

ftpttabeë ifrån föbra tit Siorra mäggene i Sprfob- Lars Grubbs 
tjber, när pan fiöpt loar ifra [o: ifrå] Alpta ©odtt.

Jincbtaren är fatter tmärt öfmer fprfan mäfter ut, meb et litet 
utffäfte upföre; måtab nteb gamal målning.

§: 4.
(Srafftenar finnaö pär i fprfan inga; faft än ntång tjf äro båt 

begrafmen. — Sod utom fprfan, i fpnerpet mib bpame Offerbärg, 
Söfmif od) Sime mifa fig ättebadar od) grafpögar, i pebenbomen up- 
faftabe; fåfom ftereftäbeå pär i §et§ungatanb. åfmen mät finneö fjär t 
tpenrta, font i flera fprfor, Sîôfetfefar, ,fjelgebonta far, etc. forfj af metall 
meb ftenar infatta, etc. fe tit: IX.
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§: 5.
©tapelen, ftàenbeê tljen lägfta I)är i lanbet, i ftjbtoäftern ifrdtt 

ftjrfan, uti bogårbåmurenom; fe tit: IV: §. 1. Ijdller 2nc SlIdcfor;
<Et>en ©tôrra är lang 1} at. Diamet: 1 J at.

sJiimbt of loan ontfring läfeé t 3“ raber fdlebeë:

Beatus : vir : qvi : timet : Dominum : et : in : lege : Domini : meditatur :

die : ac : Nocte.

Verbum : Domini : manet : in : eternum : Evann : Olai : A? Domini : 1577.

A. F. S. PASTORE C: Lamberto : Nicolai : Sefre : PV : OP :

<El>en MTtnbre, lång 1§ al. Diamet: 1 J at.

sJlunbt ontfring oftunn i 3'tc sJiabar.

Qvid : mortalis : homo : nifi : bulla : brevis : disce : mori : moneo:

Pvlvis : fumbra [o: et umbra] : sumus : haec : campana : tempore :

S : F : P : D : L:

N : Evanus : Olai : A? Domini : 1677 [o: 1577] : •—• ■—

§: 6.
Tfjenna ftjrfa är Annexa til Arberåd; ligganbeê nti norbloäftern 

1 \ ntjl ifrån !jeune, odj fôrtljenffut finnaê ftjrfofjerbarnaS natnn tljer 
antecfnab, i foregdenbe Cap: X: §: 7. —. Seban £j. P. Jätte Ijdr V. D. 
Comminift: bief, år nu Capelan Ijcir jänxt boenbeë; SDÎen intet få til» 
förenbe.

§: 7.
sJM året 1742, Blef tljen MTinbre IKlaefnn omguten uti Dilsbo Socfn 

af SIIdcfgiutaren [E. Hillström] font tljer giuta ntånbe 2 ntja !lådfor; 
toaranbeå tfjenna flåcfa Idng 11 aln. oefj diam: neberft Ioib 1 J at.

SJfinneémtärfen äro tljejja: loigten 2 \ Sfepfmnb.
Xnnbt ofrcatt: ingen ffrift; et) geller ncban.
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ißd tïjen ena ftbona dro tpefja ntineëtndrïen :
Gvdi Til äro

SAMT VNDERSVIKS FÖRSAMLINGS TIENST 
ÄR THENNA KLÅCKA, ÅR 1742, I DILSBO 
AF MÄSTER Eric HILLSTRÖM OMGVTEN. 
KYRKOHERDE VAR TÅ Herr LARS LINGZELIVS, 
COMMINISTER Herr LARS SÖDERVALL, 
KYRKOVÄRDAR OLOF ERichsSon i OFFERBERG 
OCH HANS NILSSON i KYRKBYN.

ißd tt>e» anbra:
KOMMER I AF IACOBS HVS
LÄT OS VANDRA VTI HERRANS LIVS.

§: 8.

^brtecEmng på några Capellaner t Arberåd od) UnardsSSjL

SBtb börjon när piälpe ißräfterna post Sprfo pcrberna pär i ,fjetéunga= 
tanb, blefloo gifte od) fatte cgit bo; t)abe tpe puêrunt uti ipreftegdrbarna, 
font fallabeê Capellans ftugan nteb tamaren; bod) febennera uprdttabeë 
afbelta gärbar, pd tidnlig ftällen, toib Dïoberfprfan, od) nu efter panben 
toib Adnexan. Sd ffebbe od) t)dr i Arberåd od) Unardsvik.

EIbiörn Hali'ell, font ttiib början nätttbe fig May; bobbe i 
Arberåd if[rdn] 1674, tit fin böb 1696; §an§ (Snfa Chr: Damin tog 
fig fenare sDtanen dr 1700 £j. Mart: Rogftadius, font btef efter fin gober 
fprfoperbe i Norbo od) Beråker; §on bog barntöé 1730.

§. Pälir Jätte, Sonba Son i Jättendal, Upf. St: 1677. ipreft 
1684 i Eftuna, Collega I: Claff: i Hud: Tr: Schola 1688, od) fift 
Capellan t)är 1698; ftpttanbeë pan ttjen förfte tit adnexan Unardsvik; 
bog 173 [8],

£j. Hans Lundman, Sprfoperba Son i Oggelbo, tout tit tpenna 
Sacellanien efter fin Stodrfaber §. P. Jätte, 173 . . Dten avangerade 
tit Capellan i Liusdal 1738.
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Cap. XII. b. UTo=Ky r t’a

MHi Sång 40. ctlL 
breb 13. — 
§ög 20. alb

öfter

§: 1.

Itti Mo Soden, font ncunneê cf tlje befanta ftora Uîoar, fait odj 
flattmarcFer, font tt)er ligga, ide allenaft UTo=l>e&en; utan odj btjarne 
,1Jlorn ; ,iJIofbebnt, (Dfrcerbo, lat: terra hyperboreorum; odj ftraj 
ofttmnföre, (Blö^bo ei. Glyfisbo, etc. fe I: fÇIod: Cap: XI. N. 10. 11. 
etc. Cap: XII. N. 5. ftdr Sfirfan btjgber pd en fiten upfjögb jäntn 
bada; meb dfrar ontgiftoen, ide langt ifrån en fiten bäd font på föbra 
fibone fratnrinner, fimareft od) mögen fig fträdcr, ifrån tljen ftora fträf* 
mögen, font löper up genom Sanbet til tfje attbra Sodnar; maranbeö, 
font mäft alla !prior Ijär i lanbet, nturab af ftarfa gråftenar, od) nu 
för tfben Ijel od) Ijdfita bdbe utan od) inan fd mäl ontbemarab nteb 
§mjt=!ald=f(agning, at man ide finna îan, om eller Ijmareft någon pd= 
ftötning tljär marit; bod dr troligit, at od) tfienna fi)r!a är blefmen ut* 
loibgab til öftern, Ijmareft Saterftiget förr ftdtt, efter gamlefta maneret; 
fe tit: I: §: 5. SJcen pd Ijmilfa tiber alt tfjetta Ijar gått för fig, tljet är 
intet mift at berätta, mera än tljet i gemen är anfört tilförenbe, tit: I: 
§: 2. $od af pergaments bref, odj flera omftänbigljeter, är tljet flart, 
at när ffirfan inmigbeê, pd tljet fätt, font förmäleö tit: I: §: 6, är Ijon 
!altab S. Johans Fyrfa; San mäl Ijänba äftoen mib annat tilfälle 
S. Olofs, S : Lars, S: Erics Capell.

Vbapit= el. VbocFn=Ijufet, fe tit: IX. SBapn; är f)är pd Söbre mäg= 
gene, mera dt mäfter än öfter, belägit; ©aFcrfttgct pd tljen Horra, 
i fjörnet dt öftern, tilförenbe litet, men dr 1698 mtjfet utmibgat; fdfotn 
ffriften tbjer in uti ftdenbe pd mäggene öfmer börena utmifar:

IN DEI T. O. M. HONOREM 
ET ECCLESIÆ MOGENSIS USUM 

HOC SACRARIUM REPARATUM ET AMPLIATUM EST
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PROCURANTIBUS PASTORE L: FERNÆO 
ET OECONOMIS TEMPLI 
A: 1698. MENSE JUNTO.

^enfterbpmngarne, förutan tpet etta in uti SaIerftiget äro nu 3 
på Stibra tuäggene; 1: ft: på öftra gaftoelen, act) 1: ft: runbt på tpen 
toäftra.

§: 3.
Så irai I)lx)aïf [ir] en font toäggerna öftrer alt, in uti, äro Ijlrjt= 

Ijmabe, ocp ftardt IaIIftagna; i fpnerpet feban IpoaIfbogarne börjabe 
remua; td odj IprIang alia fpra Ijörn itteb järnbanb mdfte otngiorbag 
utantil; ploarföre fpneg uu ingen gamut målning.

?Utaretaflan beftår af 11: ft: träbeläten tnålab; ptoar iblattb 3: ft: 
mitt uppå, nteb 6 ft: änglar, äro omgiftoen; od) tper mitt rflrer Chrifti 
crucifix uti ftor ffapnab fatt.

ipå Ptorra toäggene öftrer Salerft:böreue, äro od) upfatte 9: ft: 
Silber, iblanb IjtriIfa äro S. Olof, od) S. Maria, nteb et barn på armen, 
fom altib borbe loara nteb; fe tit: II: §: 1. 2.

Cpor=©FranFet, font i fortta bagar afbelte Iprlan; fe tit: IX: Chor; 
är od) nu I)är borttagit.

PrebtFeftoleti, af trä* utarbetab od) omdlab, är fatter Ioib föbra 
toäggene, paftoanbeg i Iranpen et tpeg pinte! tpef?a orben:

OM NÅGOR TALAR HAN TALE SÅSOM GVDS ORD.
I: PET: 4. I. A. S. E.

üädnaren är ide allenaft giorb tloärt öftoer IprIan Ioib loäftra 
gaftoelen; utan od) utbragen et ftpcfe up åt loib 9?orra toäggene, men 
febermera 1732 fålebeé änbrab at utfläftet loib norra toäggen borttogg, 
od) toäfter beten ittlängb.

§: 4.
5n uti SlprIan finnag inga @raf= et SjI=Stenar, faft än mange 

JlprIoperbar od) tperag puftrur odj barn äro pär ine begrafne.

§: 5.
2UåcF=0tapelen, font ftår i bogårben på Sobra fibone emot toäftern; 

fe--------- tit: IV: §: 1. påller 2 !lådor:
Cpen 0torra, Sång 1 J al.t diamet: neberft 1 s/4 at
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Siunbt of ft) an:

535

olaus Iavrcntius et criais curant ecclcsias © anno öm LTlöp.

tfjenna !låda är nu omguten ocf) Ijaftoer tlfetta It)nbe : 
nanti: Säng 13/4 al", diamet: 2 J al.

Stunbt ontfetng oftoan:

DVM TRAHOR AVIDITE. VOCO VOS AD GAVDIA VITÆ.

ipä Bftra ftbone: tfjen toâftra:
FRIEDERICVS Lus R. S. 
mitt ttnber £cmttngenê Btlb 
ribanbeê Jtd en Ijdft ttteb 
ftodrbet t Ijanbetta, ocïj tîjer 
ttnber:

ANNO 1726.

PETRVS BERG O: E: och I: I:
L. PAST: KYRCKIO WARDER. 

DENNA KLÅCKAN ÄR GVTEN AF 
KONGL: STYCKG1VTAREN GER
HARDT MEYER 1 STOCKHOLM.

Stunbt ontfeing neban:

MITT DÅN, MITT LIVD, MITT KOM, NÄR LIVMMAR THET 
I ÖRA, TIL TEMPLET SKYNDA TIG THES ORD ANDÄCH
TIG!' HÖRA: DOCH ACHTA TIG AT EY BLOTT LIVD TIG 
TAGER IN, LÄTT ORDETz SAFT OCH KRAFT INTRYCKIAS

I TITT SIN.

Cl>en FITinÖra, Sång: 11-: al. diamet: 1 J al.

Stunbt oflnan :

GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET PAX HOMINIBVS. A: 1669.

ißd öftra fibone
OLAVS STEPHANI PASTOR MOENSiVM 

ANDREAS GRVBB 
S. S. THEOLOG: ADIVNCTUS 

VBSAL,:

ißä tl)en SBdftra :
CAROLVS XI REX 

SVECIÆ1.



53G [XII. b. Mo.]

StIunbt omfring neban:

LAVDATE DOMINVM IN CŸMBALIS IN CŸMBALIS BENE 

SONANTIBVS HOLMIÆ ME FVNDEBAT JOHAN MEYER.

§: 6.

3ît)rïoI)erbflrnaë SIanm äro l)är i görfantlingen fålebeé i orbning
igenfunnen, efter Reformat: tfben:
1593. Michael Jonœ unberfïref Concil: Upfal: böbbe 1612.
1614. fj. Petrus Jonce, föbber t fpbenor Socttt ; unberftref et pergam 

bref, när Ifan BIef Ifär Paftor, brutanbeê et fåbant bomärte $£ ; 
Särer mara böb, 1625.

1627. fj. Lars Mån ITon Colstadius, föbber en bonba Son t Norala 
Soctn odf blpn Kolftad, Ifmar af namnet är tagit; SUen feban 
Ifan blef f)är Paftor, nämbe Ifan fig Modinus; älfeft af anbrom 
IaIIab Cråfot, emeban Ifan mäfte bruta träben at gårneb; fjan 
Ijabe 2"f namnfunige Söner, näml.

Laurentius Modinus1 font blef Affeffor i Åbo fjofrätt.
Johannes Modinus, V. D. Comm: t)är i Mo Socfn, 

SHoberfaber ät Grifernas Familia Ifär i Sanbet. 
tienne fj. Lars Colftadius affomnabe 1649.

1651. Ig. Olof Stephani Pagander, en bonba Son ifrå Gnarp Soctn 
odf blpn, -Sytt; Ijtoar af namnet är tagit; fpan mar tilförenbe 
V. D. Comm: i Alpta; ttmranbeå när Ifan Ifft til Paftoratet [tom] 
en af tfje bäfta tJMfter f)är i lanbet, jämte ,fp. Lars Norelius i 
SfIorala, odf fp. Olof Albogius i Rogftad1 font mani. ftribbe emot 
tå Ipranbe trulbontenmfenöet. blef böb på aret 1678, Ienman= 
beê en Son efter fig, Petrus, font febermera f)jt til Paftoratet 
tom, meb fina Ifuftru Anna Halenia, fe S[Iädft] 9Î [egifter].

1680. fp. Johannes Schalin, Ätprtolperb: !g. Lars Schalins Son i Sö- 
derala; fe Cap: III: b. §: 6. mar tilförenbe V. D. C. i Söderala; 
blef l)är böber paftor 1682.

1683. fj. Petrus Pagander, tlfen förenämbe lg. Sltprfol) : Olai Paganders 
Son; affomnabe 1693; fmftrun mar Gr: Hagelft[en] tlfen förra 
odf fenare [Elisabet Celsia].

1694. fj. Lars Fernceus, Stlprtolferben Johan: Fernæi Son i fjärléö; fe 
Cap: IX. § 7. fj. Jon Schalins SHåg i Söderala; fjan loar til= 
förenbe mib en Schola i Stockholm; lefioanbeê Ipär StlprtoIperbe
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til året 1704, tå Ijan böbbe. Om pan§ ©läcptregister tan fe§ af 
mina upråttabe ©tamgårbar Tab: XV. Claff: II. N. 12.

1706, £). Petrus Berg, S'tjrfo^erbenê i Ferla ,*£). Joh: Bergs ©on; 
toiftabeå mib början af fit ißräftaämbete i Stockholm pär ocf) 
tper, til tpe§ pan blef pär Paftor ; I)abe mång barn båbe meb 
förra od) fenare puftrun, men tomma pär inga at ipugtomaë. 
§an böbbe 1730.

1732. .§. Samuel GeHrinius, Stjrtop: i Oftuanåfer !q. Eric Geftrinii 
©on, af tpen loiba Geftrinifta ©lädjten. fe Cap: XVIII: §: 7. oct) 
Cap: IV. b. §: 7. Som Ijjt V. D. Comm: efter fin ©mårfaber 
§. Magnus Thelaus; feban pan länge tiänt finom j^aber l)errta 
i Oftoanåter; Od) loanbt omfiber tIjetta Paftoratet ; men Iefbe 
intet längre än på 1736.

1738, §. Lars Vahlman, af Vahlmanfta ©lädjten, fe Gap: XVIII. a. 
§: 7. tilförenbe V. D. Comminifter uti Liusdal, meöan pan§ 
f^aber fjj. Pet: Vahlman od) pané Srober Mag: Abrah: Vahl
man Stjrfoöerbar tper Ieftoa månbe.

§: 7.
SiI Mo ©odn§ Sprto pörcr nu Rengfiö Annexa uti SMftern be= 

lägen, 11 ©toenft ntjmilar tprtorna emellan, tå man refer ftora Sanbé= 
toägen. —

§: 8.

Æômcfmng på några ^ebetramån af tpcmta 0ocbnen.
Olaus Simonis, Capellans ©on pär i Qförfaml. Upf: Stud: 1598; 

sUien om pan ftabnabe uti ißreftaftänbet, eller Militair= font troligare är; 
tpet är mig ofunigt.

Abraham Brynte f. Brynjals-@on, blef Student 1601 — OCp feber= 
mera Paftor i Spånga 1621 [1604], nffontnabe tperftäbeé 16. .

Laurentius Johannis, Moenfis, Upf. Stud: 1601. Ißreft= Commin: 
i Rogftad od) Ilsbo, nämbe fig ©taffare, al: ©taftoare; ontfiber Paftor 
i Hillö ©ocpn för än tpen bief Th: Præpenda [o: Praebenda] ; od) tper 
affomnabe, Semnanbe efter fig Sntan Staftoare=Giblin od) penneé barn 
i btjn ©ätra.

Daniel Laurentii Kolftadius, Sprtop: @on pär i förfaml. Upf. St: 
1624. ißreft od) Capellan i Fernbo, ptoareft pan bog.

Laurentius Laurentii Kolftad; Srobern åt Daniel, Upf: Stud 1626 
Juris Stud. od) fift Affeffor i Åbo ,fjofrätt.
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Johannes Kolftad: el. Modinus, tt)e förenäntbaé Srober, St: Upf 
1630. ißreft odj Capellan pär i Sodjnen, difp: t Upf: 1634. BIef böb 
på famnta bag font panë puftru pär i Socpnen.

Ericus Benedicti Tybelius, föbber i Tybyn; Upf. Stud: 1636. 
Mag: 1649; ConR. Sch: Enecop: od) när Scholan flpttabe til Hud:vall; 
fe §: 9: om Hud:valls Tr: Schol: 1656, Rector; feberntera Paftor t 
Ogelbo, 1659, tå pan od) ^5reft migbeé; ptoareft Ijan bog en g[amma]l 
SIcan 1696 t Nov: men Begraftoen af SlrcpiS. D. Ol. Svebilius 1697, 
i Feb: §ané Srober

Laurentius Tybelius, Stuberabe en tjb, men Iemnabe Soten odj 
bief en ,Çanbefëman.

Cap: XIII. b. Rengsiö IKyrFa.

Sång— 39. al1'. 
Breb — 13. — 
§ög — 20 al1'.

Rengsiö ßprta är nu Annexa til Mo Sodtt ; ftåenbeå på föbra 
fibone ftraj Iotb ftora ftråttoägen font brager up dt lanbet, på en jäntner 
åfermarcf, et litet ftpde ifrån tpen långa fiön font öfter ut ifrån tprtan 
löper åt ^åle, od) tf)erföre §öle=fiön tallab; fe I: ^lt Cap: XII. N. 2. 
Säje§ loara förft upbpgb af en font tallabeê Bredde, pmilfen Bobbe tper 
i Bpn 4Srobbeebole, norr ut ifrån ïprïan, ocp mar tommen ifrån Rog- 
ftad Sodtt, Lönnes Son, od) Frodes Sonafon, i bemälte Sodn; BjmiIfaS 
Stamfaber mar Tatte, font jämte fina 3 Söner förft pabe Bpgbt Hög 
Sodn» tprto, iblanb IjmiIta 3 Söner Vafte mar tpen pngfte, font od) 
ågbe 3 Söner, Helge, Fin odj Tune, upBpgganbe Tuna tprto. Tunes 
Söner rnoro Vigge od) Frode; Frodes Barn Lönne od) Arn; Lönnes 
Son, jämte Rogge, mar tpenne Brodde ; Såfom Släcptregiftret anföres» 
Cap: VII. §: 8. Cap: VIII. §: 1. Tienne Brodde fäjes paftoa marit 
ide allenaft en tonftig Sttteb, font tunnat tilmärda SItprjärn, etc. utan 
jämmäl mäcpta riter få at I)an ttteb fin omfoftnab låtit ttpbpgga tpenna 
tprtan, od) nåbt tpen äran, at ingen fid röra tlådan eller ringa til tibe*
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giårben, för än tlje fjörbe od) fägo Ijonom lomma faranbeé t tljen badan, 
font Siorr om Irjrfan ligger, ocf) falla§ än i bag XitigbacFen, od) 
Stfrfan jämte Sodnen tfjär af Xingfto el. Xångfto. SJien Ijuru meb 
tfetta må loara beffaffat, tfet lemnaé tt)är I)än; $t minftone far man 
ingen loijj unberrättelfe om åratalen, när fIjenne Brodde bpgttaben 
anlabe. Sod är tfjet ofelbart, at tfenna fprfaé Cftre bel, är tljen älbre, 
näftan i fprfant bt)gb; fåfont tfe älfta bt)gnaber i §ebenbomen; fe tit: 
I: §: 5. £ljen ioäftre belen är båbe brebare od) ml)fet längre; altfaman 
af gråften§mnrar faftftält, jämte ftoalftoen af ftarda tegelbanb, ^nan od) 
utan ftojtlimab; toaranbeë få tf)en tiben Sîfrfan toigbeê; fom meb ftor 
pomp ffebbe; fe tit: I: §: 6. fallab S. Johannis XyrFa.

fDapmfufet är Ioib Sobra toäggena, näftan mitt få; i anfeenbe 
til tfjeu fåbpgningen, fom feban tljen öftra, gamlare odj fntalare; för= 
färbigabeé. ©aFerftiget få tljen Siorra, meb traffar neberåt, fom til 
en fällare. Dårar e(. Otigångar finnaê fär 25?; tljen ena i loapnfufet; 
tfjen attbra, fom feberntera bief uffuggen, få loäftra loäggene. Jfenjter= 
åpningar 3 ft: få föbra fibone; 1: ft: få öftra gaftoelen; odj 1: ft: 
runbt, öftoer loäftra börene; förutan tfjet IifIa i Saferftiget.

§: 3.
Sfjen gamla SJiålningen, båbe in unber tafet, fåfont fring toäggame, 

loar tilförenbe font merenbefé anorftäbeé fjär i §eIfinge=fprforna; fe 
tit: II: §: 1. 2. -— SJcen år 1621, när loåbelbett afbräube ftjrfan, fom 
uffont i ißräftegärben; måfte IjeIa ftjrfan raffaé, od) alla målningar 
utftrpfaé.

?UtarctafIan, fom näftan räder öfloer fjela loäggene; beftår af 9 ft: 
träbeläten, nog fmå, bod niålab; Ifoar iblanb ftår Maria 2"? gånger; 
Gn gång meb et barn få aroten; od) äfloett meb 2nc barn. Johannes; 
Andreas; Olof; etc. SJiitt tfjär öfloer, Chrifti Crucifix, uti ftor ffaf= 
nab. ^n uti Ijloartfera fjörnet af loäftra gaftoelen, fitta fäftabe Jliue= 
plåtar, af ntfuggit träarbete, nteb förgt)II=målning öfloerbragen; ftåenbeS 
få tfjen ena: A. B. S. B. fom bemärfer: Anders Bengtsson Berg; odj 
få tfjen anbra: C. I. D. P. font uttoifar Ijuftrung namn: Cathar: I: SDotter 
Pålack. NB. fe SJIIfatfen N: 2.

•23oF=ftoIarne äro ufrättabe Ioib föbra loäggene, in i Gtjoret, uti 
^tjrfofj. 01: Stephani tjb; fåfont tfjen tljer, meb Sf)een=inlagbe bof= 
ftäftoer, ffriften uttoifar.
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Storre loäggene in i Etjoret äro ide allenaft målaba taflor 
om SIjrifti boop etc. etc. utan tf)är ofioanföre ftår od) få f frifmit :

IN
NOMINIS DIVINI gloriam 

ET
ECCLESIÆ ORNAMENTÜM INSIGNE 
INAVRATA COLORATAQVE SÜNT 

TEMPLI HÜIÜS INTERIORA 
PROCÜRANTIBUS PASTORE L: FERNÆO 

NEC NON tp:mpli OECONOMIS.
ANNO M.DCCIV.

Cbor=0FranFet, font förr toar af träpinnar, od) Iiftor; meb tl)är 
inlagbe botftäftoer af ïfjeen; uttoifanbeë fprfofjerb: Ol: Stephani Pa- 
ganders namn, od) åratalet 1661; bief nebertagit 1703, od) i ftället up= 
fatta piramider, font febertnera bleftoo meb Contref[ait] målning öftoer= 
bragna; äfmen toäl

PrebtFeftolctt; ftôenbeê Ioib föbre loäggene; Ijtoareft tlje 4 Evan
gel ift: äro aftagne; åratalet på tljeê tränt) el. f)imel är utfått, jämte 
tljefja orb:

OM NÂGOR TALAR, HAN TALE SÅSOM GVDZ ORD.
I: PET: 4: A: 1680.

@ent emot iprebifeftolen på Siorre loäggene l)änger ena liten fioart 
fana, meb tienne ffrift af förgtjlta bolftäftoer:

iDcn forbottt iltyvebotm od> tlîanbaftigc ^errett, 0alig Cars 
Ungebrecbtfott Capiten öftrer ^jelftttge od> en bel (BeftrycFe Xcgc= 
mente, föbb åbr 1612, på fttt VItttoiibe åbr antog ban TRrigs= 
tienften od) meb beröm ben föreftob t 42 åbr, affotttttabe på fit 
61 ålbers åbr ben 24 Aprilis Anno 1672, od) ligger i tl>etta ^er= 
ratts Cctnpel begraftnen. .

sJM SfIorre loäggene ftå od) 3nc ftor od) ntålab träbeläten, näml. 
Maria, meb 2"l barn på armante. $ter Maria meb boot i l)anbena; 
od) Johannes Söparen, meb fit toanl. märte; fe tit: II. §: 1. 2. —

Smärt öftoer tprtan ioib toäftre loäggene är Cåd>tare, målab efter 
Abrah: Ifaac: Jacob: Mof: Aron: od) fleraé bilber, meb tfjeraë bifogab 
namn in unber.
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§: 4.
^nge* ©rafftenar finna3 in uti tljenna ftjrfo; faft än dtffillige per= 

foner tjafroa f)är tljerag fjtoiloïamrar; gde Ifdler något annat färbeleé 
gamalt märttoärbigt, mera än anorftäbe§;

ißa en gamal liten fatt, finneë l)är, font flereftäbeé, pä Ijanbtaget 
uti tlje utftåenbe bttflot tf)e orben O. ©. U. 0. Siunbt neber 
mib foten falebeå: 2T>t n&J££«*0[?] OtJOS 0&2tC£ pX(T>
Tinomn æo 110.

§: 5.
7Rlådf«0tapeln ftår l)är, font i forna bagar merettbefê anmärft 

bliftoit; fe tit: IV: §: 1. uti Spbdoäftra Iprfogårbétjörnet, efter ttjet 
fättet bpgber, font i Mo, od) flere Sodnar; pållanbeé 2: Slådor, gutna 
tt)är i Sodnen af en bonba;

Cben ©tdrra, lång — 1 £ al. diamet: 13/4 alr.

sJinnbt ofloan ontlring i 2nc raber ftår få:

DVM TRAHOR AVDITE VOCO VOS AD GAVDIA VITÆ. 
PASTOR L. M.

SACEL: M: A: I. OS. I: E: S: I: OS. NB CIO MOEES. GVTIN 
AF I. P. S. ANNO. M.DC.XXX3.

NB. ^tioab SprfoIjerba namnet L: M: angår, bemärta bolftäfmerna 
Lars Modin, font på tljen tiben toar Paftor, od) Mlabe§ tilförenbe 
Kolstadius; tttett nf SIlmogan Cråfot, entebatt Ifan måfte brnïa Trä= 
been. sDien tf)e tttång flera orb i tlfen anbta raben äro ntörf at förftå; 
bod Ijaftoa ttje at inebära få toål Sacellanens Måns Anderffons, fottt 
Sprfotoärbartmé od) ©ejmânenë natttn.

ißä öftra fibone: sJM tljen SBäftra:
I. H. S. BENGT BENGTS:

LŸTNAT.

Cben tTUnöra, Sång 1 \ al. diamet: 1 J al.

Jinnbt of loan:

ANNO DOMINT. I.5.8.7. EVEN OLSON.
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§: 6.

&'t)rfoI)erberna$) 9îamn, fä långt tilbafa jag tunnat ttfent upleta, 
ftnnaê upförb tuib IDtoberfprtan Mo ©ocfn, Cap: XII. b. §: 6. ©ont 
berätteé orfj tunigt är af ffrifter, I)aftna Capelanerne länge titbata bobt 
uti ttjenna görfatnlingen fäfont än tilgär.

Suplem[entum\ N: 1.
görenäittba ntinbre Städa, §: 5. bief otnguten ocE) päötab 1743, uti 

Gefle, fäfotn ttjetta nebanftrefna uttoifar: tnib begpnetfen af 1744, d: 
21: Jan: !om Ijon at Ifentföraä tit ©odn; loaranbeë til tnigten 4: ©fepp®.

Sängben 1 \ at. Srebben 1 £ all.
9îunbt oftoan ftär ffriftoit:

CVM TRAHOR AVDITE, VOCO VOS AD GAVDIA VITÆ.

ißä Öftra fibona:

ÅR 1743 ÆR THENNA KLOCKA OMGVTEN 
DÅ WORO

LAVRENTIVS PETRI VAHLMAN PASTOR 
PETRVS SVND COMMINISTER 

JON ANDERSON I WÆSTERBY OCH JON 
OLOFSON I BYN 

KYRCKO WÅRDAR 
AF

MTESTER ERIC HILSTRÖM Ï GEFLE

ißä SBäftra ©iban:
§an§ Songt. 9Jîat)ü SiIb, itteb ôfmerfïrif[t] i runbtojé: 

FREDERICVS. I. R. S.

9îunbt neban om tläcfan:

NÆR SOM MITT DÅN OCH LIVD THET LIUMMAR TIG I 
ÖRA, TIL TEMBLET SKYNDA TIG GVDS ORD ANDÆCH-
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TIGT HÖRA, DOCH ACHTA TIG AT EI BLOTT LIVD TIG 
TAGER IN, LÄT ORDETS SAFT OCH KRAFT INTRYCKAS

I TITT SINN.

N: 2.
TfRit i § : 3, ttäiitöa g[amfa] SIftare TafIati af inånga Silber, bief 

afbeleë borttagen 1748 ocf) en ntja af Silbljuggare SSärt förfärbigab, 
oct) ttteb Contrefait=TttaIning prpbber 1749; beftåenbeé af bilbtfjuggare 
ftranttoärd rnnbt onttring od) något in uti feuftrct pd öftra gaftoeftt. 
Dftoan fenftret ät en bifb tneb fofftråfar på fjuftoubet, fittianbeê på et 
tfot. IJM I)toartf)era fibona en Zeraphim, Tf)er nebanföre ttoärt öftoer, 
ät ntfträdt et tunt od) fmaft bräbe, font på tjtoar änba fjålfeé af en 
Singel, tneb bafun i fjänberna; ©triften på förenämba bräbe, tneb för= 
gplta bolftäftoer är af Pf: 93. Tin ord äro en rätt iära: helighet, 
Herre, är tins hus prydning ewinnerliga. ffjär neban ont är en Singel 
å I)toart()era fibona, tfjen ene I)ålfer i Ijanben en Halt; tf)en anbre et 
paten. Steberft toib foten ftår en ftor Sifb til I)öger, Ijållaubeä en 
SIntare i fjanbena; od) en tplit til toänfter, tneb taft i I)anbena. IDcit t 
fenftret ftår Chr: Crucifix.

§: 7.
$örtedning pä några §eberé SDtän ifrä tl)enne ©odpten.

Olaus Erici Monten, Sonba ©on t Särge; Upf. Stud: 1697. 
IjSreft 1699 t Mo; V. D. Com: i Söderhamn 1701. ©eberntera Paftor 
tf)er i Stab[en] 1713; bog 1737. fentnanbeå efter fig ttteb förra Ijufttun 
Marg: Bergqvift (Sn ©on §. Eric Monten; fe Geneal. Bergqviftian:

Laurentius Regner, Sonba ©on i SÖäfterbt). Upf. Stud: 1698. 
Collega Scholæ Gevalienf: 1703; böb Dgifter 1713.

Benedictus Berg lien, Senêntanê ©on i Särge; Upf. St: 1708, bfef 
unber militien 1709 IDcönfterftriftoare od) febertnera Adjutant.

Olaus Lindqvist, UnberOff: ©on; Upf: Stud: 1708, Ienmabe Soten 
od) bief ïrigêtnan od) fift genbrid); bog i Töningcn 1712.
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Cap: XIV. b. Norala KyrFa

Norala Sprfa, foin är belägen på üftorra fiöona, af en a, ftraj Iotb 
Sanbötoägen, fmn löper öfter ut til Söderhamn Stab, på en tulla od) 
öpna fältet, är af graften murab, od) nteb ftarda Ijtoalfbogar upbpgb, 
od) tfjet 3 gånger; ïlfen belen, font är öfter ut, är tljen förfte od) 
älfte, näftan fpriant; fe tit: I: §: 5. Sf)ör näft tfjen meölarfte, ttteb 
Cornet; fout til trä=refningen loar tilförenbe ntpfit f)ögt od) fpetjigt, in 
til året 1549, tå tljet afbränbeé; SS)ett »oåftra belen är fenafte Up= 
ttturab; Sften på f)toab tjb, båbe tfjen förfta, fåfout od) tfje fenare ttturar 
äro giorbe; tfjet är nog otoift at berätta; fe tit: I: §: 2. Sften få ntptet 
man tnnnat inhämta, är tl)en förfta belen nog gantai, upbpgb i fiieben= 
bonten; toaranbeö i tfje fenare tiber tljenna fprta, fåfottt tf)e flera, på 
tfjet bruteliga fättet intoigber, od) FaIlaber S. Olofs, od) S. Marice FyrFa; 
fe tit: I: §: 6.

§: 2.

Stprïan, font t)ort nu ftår, l)ar ena bör »rafter ut; od) ena bör 
uti »vapnbufet, näftan mit på föbre toäggene; ©aFerfttgct Ioib öftra 
änban tftorr ut; alt af Sten; jäintoäl Ipoitfärgat utanpå.

^enfteröpningarne, äro intet jäntnftora, 1, på öftra gafloelen; 
4: ft: på t£)en föbra fibone, od) 1, ftraj oftoan mäftra börene; förutan
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et litet in uti ©alerftiget. 1729. upfyöggoå, å tU)o, 1: ft. fenfter å S1Jom 
toäggene, odf 1: ft. fiå tfyen föbra, unber tornet.

§: 3.
*3tr>alfvoen od) ioäggarna äro nu merenbels» öfloerftrulna nteb 

iptoitfärgo, förutan tfyet mäfterfta, I)tx>areft än fpneö tfyen garnie mal* 
ningen af Sfyrifti föbelfe, etc. tfye 4 Stoangelifter, ocfy några gtninnor; 
fe tit: II: §: 1.

2lltamaf!an, et ffåp meb fine Sulor, beftår af 3 ftora bilber, näml. 
Maria nteb barnet på arnten; S. Olof, å tfyen ena, ocfy S. Gertrud på 
tfyen anbra fibone. SIItaret ftår et IRorß nteb Ionftigt ocfy tiodt beflag 
af metall ocfy glal; font ide allenaft blef i forna bagar burit af ißräfto= 
tuen loib åtflilliga titfällen; utan od) nteb ftor ioörbnab framfatt på 
SIItaret, i fpnerfyet på alla lKor$inå$o bagar; fe tit: IX. lKor$.

©FranFct af pinnetnärle, blef ide längefeban nebertagit, od) i ftället 
piramider upfatte, å bägge fibor om Sfyor=börena.

PrebtFeftolen är prpbb meb 4 Evangel:5 bilber, od) målab; fyaftoam 
be§ tfye orben oftoau: Pf: 85:9. Ach, at iag höra måtte tliet Herren 
Gud talar, at han fino folke och finom heligom frid tilsade.

Siäftan mit emot på Siorra mäggene toar sJkebiIeftoIen förr ftåenbe, 
fytoar ifrån fyatt blef tagen 1660, od) fäftab toib tfyen föbra; Så i ftället 
tfyär utanföre npfatteö några ftora bilber, iblanb fyloilfa 3lt tfye ftörfta 
äro, näml. S. Maria 2 gånger, od) S. Olof; tfyenna Iprlanö patroner; 
fe tit: II. §: 2. Sieban ont tfyefya träbeläten fitta nu 8: ft: Contrefay= 
IDiålningar näml. Sung Erik; Sung Johan; Carl IX. X. od) flere 
©toerigeë Sonungar; til Iprfan förärabe, befö ifrån VIarbyn, af Ner- 
beliorum Familia1 fom tfyetta fyeman i ©odnen ågbe; ®efê ifrån IRunge* 
gårben, äfmen en bp i Norala ©odn; fe I: glod: Cap: XIII. N° 6. od) 28. 
Norelii fläcfyten tilfyörig.

tare äre nu 3lt; Sn öftoer ©alerftig=bören fram i Sfyoret, 
tftfatter, 1660, när ißrebiloftolen flptteê på föbra fibone; 2lî ft: gent 
emot fytoar anbront på föbra od) norra toäggarna, längft utföre til toäftre 
gaftoelen, ifrån börena; målabe alfefantan meb SiblifIa hiftorier, od) 
Apoftlarnas ©inebilber. ©trap utan om främre Säcfytaren Utib norra 
toäggene, fyänger ena btrita fana, på en ftång utur muren, på fytoilfen 
meb gpllenbe bofftäftoer tfyetta läfeé:

INGENIO NON ENSE.
1746 od) 1747 utmibgabeö SprIan å SJorra fibona, fåfom en Iorf)= 

IprIa meb alt tfyet fom tfyer til focbrabeé. •—
Glysisvallur II 35
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gn uti tfjenna fprta finneå inga @raf= eder Sjf=ftenar, el)urutoäl 
nxånge Sprfoberbar ligga l)är begrafne, od) anbra förnäma iperfoner, i 
ftjnerfjet af tffen miba namnfuniga Nerbelifta Familien, font af 33pn 
Närby tilnamnet taga månbe; fe Glyfisvall: I: glod, om tfjenna 23pn. 
TJten en Xunftcn är uti SBapnbuågålffoet Iagber ; uär fprfan påöfabeå ; 
åratalet är ofäfert;

fDiinneåäJcärten äro fåban:

mm. HHH HTKlPK THK HIKBIHKf Ml NTH KITI HTII- TIKTlA 
NTIHBIHKh HHK =IhHh HHh NhH -IHK HHhPIKIT KHh THhBI -IH> 
HKI --- KTI THKKI TIHI

XI)entra ftenen, at ide albefeå förnötaå, uti ingången i toapenfjufet 
font fgnteê ffe; lät fprfo()erben Lars Elfvik, A: 1726; efter min 
begiäran, four loar I)anå iDtoberå Coufm, uttaga, od) refa l)onom up 
utanföre föbre loapnf)uje=bören på fprfogårben; tl)er l)an än ftår bel)ållen.

®od) är ute på fprfogårben ena 0tupa ftåenbe; fe Tit: IX: i 
förtnäle, om algenteua Ttamn i Ecelefiaftiq: Ttamnet: 0tupa. uti Sprto= 
S3ogårbåf)örnet i Spb=often; S. StapJians 0tupa, än i bag fallab; af= 
tagna uti ÖrnHiälms Hift: Ecclef: lib. III. Cap: XV; fåfotit afrit= 
ningen netto tf)er fpneå; I)onont mebbelab af tp. §ärabå«fSöfb: i lanbet, 
£>. E. N. od) tå loaranbe tprtofjerbe S: G. i Norala ; tfjen iag od) i 
ögnafid)te taga ntånbe, 1700, men floåra förfallen; fyoarföre lät Sprto=

f) erb en !&- Mag: Ifaac Kraft, feban bun 
til Norala tom, på aret 1718; ombeloara 
tfiemta gamla Stupo, giorber af goba 
guru plantor, od) meb tf)e tiberå gentena 
utffiärningar, lita font på Sorfjen, font 
fatteë Ioib tl)e böbaå grifter; od) än nog

11511) Il

gängfe är, i fomliga fprtogårbar; meb 23räbe=ftiuf)l; fout ttjet än i bag 
ftå månbe.

Om tpenne Sanct: Staph an, IjloiIfen pär uttber tt)enna Stupa 
begrofé, räfnab för tl)en förfte öelsingalanb» Säraren til Ebriftenbomen 
uti Ipebniffa tiber; tfjet borbe bär loäl något införaé; bod) enteban om 
bonont är loiblöftel. införbt uti görmäle Tit: VII: om Cpnftenbomene 
fdrfta PTnFomft pår t lanbet; §: 8. Lit: A. B. C. D. E. F. få är 
onöbigt fåbant pär rtprepa.



[XIV. b. Norala.] 547

§: 3 [o: 5]
XlåcFÖtapelen, ftåenbe öfter om Iprtan in ont Sogårben, Ijdtler 

2: Kådor, nu font tilförenbe; Kje gamla fjabe fåöan ntinneémätfen; 
Cbcn ftorra, lång 1 3/4 al" diam: neberft 2. alnar.

SfJunbt oftoan» OtnMng läfeå:

d> beus et «onus tnO(L7b£Z mMHDU0 0X0U0; <S> 

X»i:X PeiO Criotc milen 71H0> bomtnt m.Ct.VI.

SIien intet mera Ijtoarfen på ena el1- anbra fibona;
Cl>en minbra, lång 13/4 al. diamet: 2: at

Xunbt ofivan omFring

ALT THET ANDA HAFWER LOFVER HERRAN HALE- 
LVIAH. PS. CL: v. 6. LAVR: NORELIVS PASTOR.

sJM öftra fibona $å SBäftra fibona
DUM SCRIBITVR 0CTVAGES1MVS ANNVS E. S. GESTRINIVS 
IN SIGNVM CVLTVS SVM RENOVATVS DEI COMM:

E. L. NERBELIVS.

Siunbt omlring neban

ESA: 2: 3. KOMMER OCH LÅTER OSS GÅ VP PÅ HERRANS 
BER[G] TIL JACOBS GVDZ HVVS: M: ANDERS HÖÖK ÄR

THEN MIG GÖÖT. 1680.

Xljefta förnämba Kådor af tagna fprpdor, äro feberntera omgutne, 
od) i ftället finttaé tfjer i StapeIen fatta ttjefta följanba, meb tfjeraö 
minneömärfen :

Cbcn ftorrc lång 2 \ al. diam: neberft 2 \ al.

Siunbt omMng oftoan:

KOM HERRANS FÖRSAMBLING Ï NORALA FLITIGT HIT 

OCH HÖR GVDZ ORD ACHTSAMSIGA [o: -LIGArl
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SJd £>ftra ftborte :
O! HERRE HÖGSTA GVD OCH KONVNG 
TV SOM SÄTTER PÅ KONVNGENS HVFWD DEN GYLLEN 
DE KRONA, LÄT HENNE ÖFWER HONOM 
BLOMSTRAS. MEN BEKLÄD HANS FIENDER 
MED SKAM. PS: 21.4. 132:15.

Sßd SBciftra :
OMGVTEN FÖRSTA GÅNGEN ÅHR 1506.
ANDRA GÅNGEN OLYCKSAMT DEN 12 IVLY 
1680. TRIDiE GÅNGEN HOOS MADAM 
CATHARINA MEYER DEN 30 AVGVSTi 1718.
DÅ WARANDE KYRCKIOHERDE OCH WÅRDAR 

PETRVS PETRI AVRIVILLIVS 
OLOF MICHELSON I STYFJE 
OCH OLOF JONSON I ALA.

9ïimbt omtring neban

TAGER HERRANS ORD MED EDER OCH VARER ICKE 
ALLENAST ORDETZ HÖRARE VTHAN OCH THES GIÖ-

RARE.
Ttien JHtnbre JRlådfan, Sång 2: alL Diam: 2 J. at. 

sJiunbt omtring ofttmn:

KOMMER LÅTER OSS GÂ VP TIL HERRANS BERG OCH 

TIL JACOBS GVDS HVVS MICH. IV. v. 2.

SJd fibona toäjter ut:
CAROLVS XII: REX SVECIÆ 

t) är uitber är honungen affatter, ribanbeé 
Jm en I)äft meb Stodrbet i tjanbena.

SJd tfjen öftra:
NÄR SIVTAN HVNDRAD ÅHR OCH TOLF BLEF CHRISNOM

SKRI FIT
SÅ BEEF MIG HÄRLIGT LIVD NY FORM OCH SKAPNAD GIFW1T,
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JAG SAMMANKALLAR FOLK SOM I NORALA BOR,
WÄL DEN SOM CH[R]ISTI ORD OCH SANNA LÖFTE TROR. 
NÄR OFVAN NÄMDE HIORD HAR MIST SIN HERDE SÄTA 
MAGISTER ISAAC KRAFT, SÅ MÄ EY VNDERLÅTA,
AT DRA FÖRSORG OM MIG THE SOM HÄR NÄMDE STÅ 
JA HVVAR EN SOCHNEMAN SIG EY VNDRAGA MÄ.

PET: JANSONIVS HÄRADSHÖF:
ERIC HALL BEFALNINGSM:

OLOF MICHELSS: OLOF JONSS: 
KYRKIOWÄRDAR.

SJunb oiniring neban:

MED GVDS HIELP ÄR DENNA KLOCKA GIVTEN I STOCK
HOLM HOOS KONGL: STYCKGIVTARE ENKAN CATHA

RINA MEYI ER. ANNO: 1712.

NB. Dnt Sanct Staphan diet Stenphi font ocfj Simon ïallctê 
Qelfinga- od) Norala JJreften, är inforbt [o: införbt] Tit: VII. §: 3. 
[o: 8], ocf) I)är frantanföre §: 4.

§: 6:

Sît)rïoï)erbanta§ Nantit nti tljennn görfamling öro fålebeö igen= 
funnen; bod förutan Ioifi åratal för niånga:
1374. Q. Matthias, ftår ttäntber f>å 9(rd)ieb: Birgeri bref i Upfala tå 

många förnäma JJerfoner tuoro f)är i Sodnen t 0nurtftmbct 
förfamlabe, at ranfala om SIatta sJIdfIiInaben entellan Sioerige 
od) Sîorige; Ijaftoanbeë fränt gamla QeIfinga Sagböderna; fjloar 
ont berättat är, uti I: $1: Glyfisv: Tit: IX. §: 3.

Thorsten Storbiörnafon Uiar tå Sagntan t)är i Sanbet; Hans 
Langer ©tt)re3JIan Jm farttjget font förbe Jlrdjiebiffopen.

1490, Q. Erich, nnberffref et pergam:bref, jämte flere JJräfter l)är i 
Qeföingalanb, angåenbe et jorbaföf) eller bt)te.

1529: Q. Erich rcfte meb Norala Sodttemän til Boldnäs, at förbriftoa 
S)om sJIroften SRäft: Giöran, font tjt loar Ionten ifrå Upfala at 
meb madjt af 100 sDIan, tioinga .Qelfingarna til at pila fig fafte 
loib ffjen JJdloiffa älcäfjan; Ijtoar om od) läfaé Ian S: GuiJ: 
Erichffons Slo: Hift: af Gierfen ffriftoen, fol: m: 107.



550 [XIV. b. Norala.]

1593: £). Jonas Olavi unberffref tïjet ftora SDcöte i Upfala ; §an» 23arn 
Itchnbe ftg Krokar;

1632. Olavus Jonce Krok, föbb 1560, Iom efter fin faber til Pasto
ratet, emeban Ifan toarit tilförenbe V. D. Comminifter; Bliftrmn= 
be§ Stantfaber för Nerbeliorum Familia; tt) feban Ifan !ont at 
åga Inäfterfta gårben af Närby, Stor=IltarBl] ïallab ; fe I: $1: 
Cap: XIII. b. N: 6: antog Ijan namnet Nerbelius af fanttna Bt); 
fe mina Genealog: Tab: XII. §an§ Ifuftru l)et Cecilia, font af= 
fomnabe 1641, oh) Ijan 2 månaber ttjer efter, Dnca Trinit: af 
fantma år 1641.

1643 : & Biörn
16 = = .Ç. Olavus Beronis, fljen näftförenämbe §1 Biörns Son !ont efter 

fin faber til Paftoratet.
61 = = Jonas Olavi Krok Blef I)är Stt)rfoI)erbe efter fin faber; men 

om Ifan toarit tfjen näftförenämbe Olof Beronis Son; el. Ol: 
Jonæ Kroks Son; tljet är mig otoift.

16 = = ,$}. Olavus Jonce Krok, fuccederade fabern til Paftoratet när 
I)an nnber fin faberë Ijfåtjb, loarit l)är V. D. Commi[nister

16 = = §. Anders Olavi Krok, Upf: Stud: 1608, !om od) efter fin faber 
tit ^-örfamling [ante] Norala od) Trönö, loaranbeé tilförenbe 
V. D. Comm: I)ärftäbe§ od) emeban I)an ågbe 8 23arn, 3 Söner 
od) 5: ft: böttrar, få ntfpribbeé Kroka=Familien nog toiba; Slan 
l)änba än i bag Bef)ållen uti tfje Krokar font Boenbe äro uti 
staben Söderhamn; fe mit Geneal: Silfattg, gl: VII: äftoett 
Tab: XI [od) Tab. XVj.

1648. |). Samuel Geftrinius, Slt)rfol)erben§ Erich Nilffons Geftrinii 
Son i Liusdal, tl)en 6. i orbningen af Ifané 9: ft: Slant; fe min 
Geneal: Tab: VI. Claff: VI; loar för V. D. Comm: i Nordifngej- 
råd af ångerntanlanb; /: febermera i Ullånger fm 8: år; tf)er 
efter i Vibyggeråd od) i 8: år; ;/ l)loareft I)an§ faberfaber en 
fifïare föbber loar Nils ißäberffon Grå, loib namn; !omanbeé 
febermera I)jt til tfjetta Paftoratet; od) emeban ïjan ågbe 15: ft: 
Slant, få utloi(g)bgabe I)an Familien ganfta mt)det, font af före= 
näfntba] Tab: XI, ont Geftrinisffa Famil: är loibare at igen= 
finna; §an affotttnabe fm året 1677.

1679: tp. Lars JacobsSon Norelius, föbber i Norala Sodn od) Stung»= 
gårben; Blef förenämbe §: Samuels Geftrinii 3Mg, meb Ifané 
botter Catharina Geftrinia; loar tilförenbe V: D. Commin: i 
Gefle, od) font til tljetta Pastorat fm förenämba år efter Sloär=



[XIV. b. Norala.] 551

fabern. §an ntmibgabe tf)en Noreliffa Familien, fåfom är at 
igenfinna af mina Geneal: Tab: XIII, af fina 6: ft: Sarn; @n 
mpdet prjètüârb SJcan, jäntmäl tfjer af, at Ijan [mar] en iblanb 
tlje bäfta, font ftribbe einot tå illa maranbe CnilIbotiistrafenbc 
I)är i lanbet. §an böbbe mätt af ålber odj Iefnab 1704.

1706: Mag: Ifaac Kraft, |jan bief Mag: i Upf: 1691, feban Ijan difput: 
I)abe 1: gången 1688, de Vacuo; od) 2 refan, 1691, de Idea 
Platonis. Ißräft od) v. P. toib S. Claræ ffiörfaml. i Stockholm, 
efter Mag: Ol: Bergii böb, 1692; Rector Scholæ tfjerftâbeë, font 
mar inrättab od) fallabeg Collegium Claræmontanum; iîfjer ifrån 
til Lector: mib Gefle Gymnafium 1695; od) fift ï)ft til förfam= 
lingarna, fad forenätnba året, 1706; maranbeg 2:"f gånger gift; 
förre meb ena Micrander [annan stil: Chrift Halenius i Weddö], 
od) feöermera ttteb Erich Vargs botter i Gefle, Ingerid Varg; 
fom är at mera igenfinna uti min Geneal: Tab: XX: Claff: II. 
N. 4. — §an affomnabe, 1711.

1711; £)• Olof Holm, en Uplandus, 61rig»f]?rdft mib Upl: Infant: Dïege* 
mänte, od) emeban Ijan mar utomlanbg i Bender Ijog |j. $. SR. 
Carl XII; få ftjneö faitgoblift at ofant rt)dte fotnntit ont tffetta 
Paftorats öfming, emeban I)ang gifna fnllmadjt mar älbre än 
Mag: I. Krafts böbg bag. SRen tienne £j. O. Holm fom intet 
Ijent, utan böbbe af ißeften i Bender, fåfom ntånge flere 1713. 
Sod fief fjang Gnfa bo Ijar mib Iägenl)etena i 2 åren.

1715. §. Petrus Petri Aurivillius, Prof: Mag: Pet: Aurivilli Son i 
Upfala; loar mib börjott Striggißräft mib SjeIfinge Bataillon; bief 
förorbnab af Cons: Upfal: til Pallor uti Arberåd od] Unards- 
vik, 1714; I)toareft 'I)an od) bobbe od) fförfamlingarna beloafabe; 
fe Cap: X: b: §: 7; Sod genom fjanë Sroberg bemeblaube, 
Magift: Magni Aurivillii, IjtoiIfen uti Bender f)Og §. £. Sit. 
Carl XII; foam mdnbe, fid Ijan, efter tlje tfberg Dtegeringg form, 
fulltuadjt på tljetta Paftoratet; loaranbeg 2 refor gift; förre gången 
nteb ißrofteng botter i Boldnäs, C: Clewberg ; od) feban meb 
fal. Mag: Lars Öjers ©nfa, Chriftina Flodman; fe Geneal: Tab: 
II [o: IV], Cl: I: B. §an affomnabe 1726.

1728: £). Lars Elfvik, St)rfof)erbeng £>• Hans Vjks Son i Skog: fe 
Cap: II: b. §: 6; font Ijan Ijabe meb Catharina Lars IOotter 
Grubb, af förra giftet; fe Geneal: Tab: VII. Claf: I. N. III. A; 
2"f)enne omöptte namnet Vjk i Elfvik; Difput: i Upfala de Helf: 
Antiqva; 1713; 1716 Ißräft på SfebgfIottan en tjb f)Og Amiral
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Taube; febermera f)oê flera fgerrar; lomanbeö på förutfatta året 
tit tpetta Paftorat, när §an tog fig til Ijuftro Catharina Lars 
HDotter Öjer, font Inar pans» Antecefforis ©tiufbotter. Sarnen 
tperaö äro införb uti förenämba Geneal: Taflo : Tienne blef bob, 
när pan tilförenbe foar förbuben prebila; 1738, d.= 20 Junii. 
.Çanê ©nia unbfid af §. SL 3JÎ. på tRjlöbagen 1739: tu Slåbår. 

1739. Ô. Olof Norlinder, Sonba=Son i Å af Norala, §. Elfwiks ad- 
junctus ocp fal: Pet: Aurivilli SJtåg; fid tpe fleftaë vota; men 
miffivet loar ponont gifloit för pan§ puftru§ ffull, af tpet [o: tpen] 
foibtbelanta Aurivillii Familien, mebelft Siffop: i Strengnäs 
bearbetanbe, font loar pan§ puftrué gaberbrober; ocp entebau pan 
loar inföbber i ©odnen, bonbenö Sven Månffons ©on i Å; för 
Åberg tperföre laltab; tp ärpölt pan tpe fleftaê vota; inen panö 
puftru Margareta Päd: Sb Aurivillia bög [o: bog] i barnfång 
1739. d.= 14 Febr: Sod ärnåbbe fal. Elfviks ©terbpuö 2 nåbår; 
tp Iom tpenne §. 01. Nordlinder at 1740, in Majo förft antaga 
Paftoratet; taganbe til puftru Sprlop: fal. §L Lars Elfviks ©nia 
Catharina Öjer.
NB. uti panå tjb, 1747, blef Iprlan utloibgab, af Slorra loäggene 
fåfom en ïorêlprfa, nteb murar, tal ocp fenfter, p. p.

§: 7:
Til tpenna Norala görfautling, pörer Annexan Trönö ©odn, be= 

lägen \ mfl i toäftern, ploareft V. D. Comminiftri itu på en tjb paftoa 
bobt; mång åren loib bpn Orften ; men nu febau P. Bolinder blef 
Capelan är gårben flpttab ocp up upbp[g]ber norr om Iprlan, ftraj loib 
Sprloperbepufen til öfter.

NB. ^örtecEning på några Capellaner fimtaö i §: 9. tit. C: XVI. 
[o: XV] af Trönö ©odjn.

§: 8-

görtedning på §eberö3)cän Iotnne ifrd tpenna ©odjen.
Kroka--Familien, font toiba är utloibgab; fe min Geneal: Tafia XI 

i orbning, fyörra Sel; äger ftamen af en Sonba i bpn Särge i tpen[n]a 
©ocpn: fe föregåenbe §: 6. om Äprfop: pär i förfaml. af Kroka namnet.

Nerbeliska Familien, mpdet namnlnnig ocp utloibgab, åger ©tamen 
af en gantai SJcan uti bpn Närby. fe min Sttar=Tab: XII. om Nerbelifla 
Familien.
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Laurentius Magni, Sonba ©on t Kolftad ; lallabeå Kolftadius när 
f)an blef ©tubent 1604. SRen när Ijan blef Pallor i Mo od) Rengfiö, 
1627, Modinus, af Sönberna Sräfot, enteban Ijan mäfte brûla Stäben; 
Dog 1649.

Ericus Petri Tiernften, Santarerare ©on när fabern bobbe i 
StoarttojI ; Ijan blef Upf: Stud: 1642, men febermera Srono=^ogbe i 
Finland, Ijtoareft Ijan bog

Sveno Petri Tiernften, brobern, Stud: jämte brobern. JJreft odj 
Capellan; febernte[ra] SegemenL Paftor, od) fift P. od) P. uti Bunke
flod od) Hyllen i ©fånö; blef Magift: i Lund; od) nttoibgabe Famil: 
meb fina Ijuftru ena Capitan: gru.

Laurent: Jacobi Norélius, Upf: Stud: 1644. — fe §: 6: om Sprlof): 
Ijär i görfaml. od) min Geneal: Tab: XIII. Ijtoareft NorelifIa Famil: 
upräfnaé.

Petrus Petri Edh, Sonba @on i ©btoif; rättare fagt Idvik; Upf: 
Stud: 1645. Capellan i Mo od) Rengfiö 1652. feban SegemenL Paftor 
för Ipetfing : odj fift Äprlolj. i Liusdal 1664; od) tljer bog 1679.

Samuel 01: For fell, Jur: Stud: 1660; Aufcult: i Stockholm; No- 
tarius i Calmar; * Sanbö Secreterare i Upland; tl)er näft Flxped: Com- 
miffarius på ©fefLflottan. ©ift tpärabs>I)öfbinge i ©eftrifelanb, Ijtoareft 
I)an bog 1708.

Jonas Månffon i *3«ga, IRämbeSRan odj Sprlotoärb, ågbe af fina 
2— ©öner Jöns Jonffon od) Pähr Jonffon, barn font til Ijeber odj barn, 
berörnl. tooro; fe min Tab: Geneal. Tab: XVI: Thelfk[a]

Jonas Aling, bonba @on i 211a; Upf. Stud: 1685; sJJreft 1687, 
uti Boldnäs, gift meb föt)rfol)erbe £j. Joh: Bergs i Ferla [botter] ; bog 
1731.

Petrus Stillmark, Sonba ©on i ©tt)fö; Upf: Stud: 1712; JJreft 
1718. feban toib Santoifen i ©todljolm 1722, odj fift Paftor i Schog 
©odm 1735.
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Cap. XV. b.

SSSäfter

Trönö TKyrFa

Sång 32. ab. 
Sreb 17. ab 
§ög 25. at.

öfter

Tit Norala tjörer nu Trönö Socfn ; bäranbeé namnet förmobet. af 
Oggens Son Thor et. Tros, Tron, font t)öt3 före toara SetfungarnaS 
@ttb od) fabcr; faft än anbre uttgbetfer tit ttjenna Trönö finnaS toara; 
fe I: glocf: Cap XIV. b. Stjrfan ftår nu pä en liten ftutning emot 
föbern; icfe Idngt ifrdn ttjen gamla (Bullegårben; fe tit: I. §: 4. et titet 
ftt)cfe Dtorra fibone out $na et ftrömen font tt)är igenom Socfnen 
filter fram tit Norala; od) dr tjdtten för SärabS= et. StytfiS 
Alora, ndr tfjetta Setingatanb betabeê uti 3 betar, Alora, Sundhede 
od) Nordanstig; fe tit: I: §: 1. od) I: fjtocf: lit: II. toarattbeS Otn 
tiben, när ttjen bt)gbeS, ingen mera hnfffjet, än font tilförenbe berättat 
är, tit: I: §: 2. äfiuen när bbbt)gningartte febertnera gått för fig; faft 
än tljet ftart. fan aftagaS, at oct) ttjenna ftjrfa är icte atlenaft tit tängbene 
1 refo ffötter, utan fämtoäl tit brebben oct) ljögben fåfotn ont ftere be= 
rättat är; befontanbeS fit namn af S. Maria när t)on intoigbeS, fm ttjet 
fätt fom anföreS, tit: I. §: 6.

§: 2.

Seta forfait ttteb tjmatfioen äro bt)gba af ftarcfa ftenar. äftoen 
irapttbufct fm föbra mäggene, oct) 0aFerftiget fm ttjen norra/ 
öftre änbatt. ^Vnftcröpmngattic, ttje 2"c dt Söbern btefmo mtjcfet ut= 
ioibgabe dr 1728; td oct) 1: nt)tt uptogS Dtorr ut; 1: ft: pä öftra gafloe= 
ten, oct) 1: ft: in uti Saferftiget; oct) font ttjen[na] ft)rfa mgcfet gamut 
är, få Idber od) Ioib ttjen norra mäggene nttjden ntåfje.
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§: 3.
3n uti ftjrfone äro alla gamla målningar meb ptoiter !al! öftoer= 

bragna.
21 Itaretaflatt Beftdr allenaft af en bilb, närnl. S. Maria, meb et 

barn på armen; Suforne tper om fring äro målaba meb Hiftor: om 
Sprifti aflelfe, föbelfe, frambärelfe etc. etc. Tpen gamla, font nu fitter 
öftrer Säcptaren på norra roäggene in i Sporet, är mpfet gemen af fmå 
träbeläten; ptoareft odj Maria något ftörre ftår, odf S. Olof, trampan= 
beé fiå trollet; at betecfna tpet pan förftörbe ,Çebenbomen l)är i Sforben; 
Såforn toiblöftigt tper om läfa§ !an toåre Antiqvarier. ißd föbra fibone 
ont Slltaret ftå äftoen S. Mariæ beläte, äftoen Mofis.

sJM altaret ftår odj et af SJcäfjing utarbetabt ocf) ïonftigt målabt 
ffattnl, netto font ena ïprïa giorb; i ftor to orbiting fållen, uti SUcun= 
!arnaö ftprelfe pär i Sanbet; et §elgeboma fïrjn, fom od) bar§ omfring 
jämte fanorne; fe tit: IX; fana; od) tit: VIII. §: 3. = 2. 3.

£l>or-@FranFet af ftoarftoabe träpinnar, blef år 1702 uttagit, od) 
i ftället fatta pyramider meb contrefaite målning.

preblFeftolen fom förr loar fatter Iuib föbra toäggene, fatteS tit 
tpen norra, 1728, när od) fenftret tljär uppuggit blef; åganbeé fmå trä= 
bilber af Evangelift: od) tperag namn, ttteb öfloerffrift: EN PROPHETE 
SOM DRÖMER HAFVER, HAN PREDIKE DRÖMER. MEN 
THEN SOM MITT ORD HAFVER, HAN PREDIKE MITT 
ORD RÄTT. JER: 23.28.

Strax utan om ißrebifeftfolen] på norra toäggene Ijänger ena ntålab 
Tafia, utmârïanbe ptterfta Somenë proceff.

Häd>tarc äro 2 ft: fjtt i Sporet öftoer Sa!erft:bören, giorbeé Sn 
när §. Samuel Geftrinius toar pär §erbe; Tpen Slubra blef pel nt) od) 
ftörre uprättab, ttoärt öftoer fprïan toib toäftra gaftoelen, år 1728, när 
Äprfan, til intoärteé fîapnaben, af bändar od) annat mera, inpdet för= 
bättrabeö; ftåenbe fram på balïen tperaê namn font bpggemäftare tooro: 
N. H. APL. bemärfa: Nils Hiort od) Anders Phalander.

^n om bören på Sobra toäggene fitter en ftor Jltuoarm af bilbt= 
pitggare arbete öftoerbragen meb Contref[ait] målning; förärab af 
fandet. Sodne=93åpmäneit, år 1702.

§: 4.
Snga ©raf= et. JljF=0tettar finnas tpär i fprïan; ffde peller ttägor 

gamal befynerltg ting, eller ©Frtfter; faft än tpenna !prda; fom för 
berättat är; pålles före toara tpen älfta, tjt follet ifrån tpe näft om=
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Mngltgganbe Sodnar, fåfont Arberåd, Unnarsvik, Mo, etc. Ijaftner 
foinmit at bjålla ©ubötiänft; Ijtoarföre omforeê en gantai fägn, at <3od= 
nen fått namn af Crött= elb tramnåd>ttg5eb ctf långa tprlloägen, tl)e 
Ijaft til tljenna orten; SBpn Cygftab, af tpgen el. §ögtib3lläberna, tpe 
tljär förloarat; Sbagdöfa, at tlje anlänbt tjt, bittiba för än bagen up= 
gid; t fpnerïjet SIrberäbé boerne, font od) tl)erföre ïallabeë 2(r= el. 
Ttrbråb od) bittiba frame; ©lamftab ptoareft tlje pällit fitt giant el. 
fanttal; meb mera tplift; font man par ingen toifjljet om. löten tl)et är 
fätert, at pä tfjet rum, font än i bag, ftraj toib tprfan, ©tllcgårben 
ïallaê, par Inarit i forna tjber et ftort od) nantnfunigt @i((e.

§: 5.
3 93ogärben§ fubdoäftra I)örn ftär 2Uåc£ eftapelen ; fe tit: IV. §: 1. 

font fjäller ££tta IRlådfo, Säng: IJ al. diamet: 1 lJi alLpä ptoillen 
ingen fïrift finneö, utan Ijel fläter; förtl)enflul är ingett toifjpet ont ålbren; 
NB: tpenna blef omguten 1731. (fe pag: feqv:)

Cben 'Jlnbra, äftoen 1 J al läng, 1 J al. diam:

Öinnbt omMng of loan:
GLORIA IN EXCELSIS DEO. ET IN TERRA PAX HOMINI- 

BVS. ANNO: 1650.

Spå öftra fibone:
LAGMAN LARS LARSSON I NÄRBY.
CAMEREREN PETTER ERICHSON 

I SWART WI K.
tßä ttjen toäftra:

HERR SAMVEL KARCKIOHERDE I NORWALLA 
SOCHN. CARL LARSSON I SÖDERHAMBN.

runbt neban omMng:
LAVDATE DOMINVM IN CYMBALIS IN CŸMBALIS BENE 

SONANTIBVS. PSALM: C.L. HOLMIÆ ME FVNDEBAT 
GERDT MEŸER. ANNO: 1650.

$t)rfoljerbernaä Dtamn igenfinnaé toib IDtobertprfan Norala @odn; 
Cap: XIV. b. §: 6. faft ätt på ttägra gamla pergaments SBrefloer jag 
Ijar märdt någre Iprefter namnaé enbaft: N. N. i Trönom.

§: 6.
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NB. Addit: §: 5. îfjeu gautlare Äfåcfan uti förenämba ©tapeten 
b(ef [prüfen 1730, odj tnåfte förtljenffull omgiutaå, åganbe§ nu fåbana 
ntine(n)éutärden :

långben, fjdffer 1 \ af. Srebbcn efr Diam: neberft: 6 J qvarter. 

Siunbt ontfring ofioan fäfeå :

BEVARA TIN FOT NÄR TV GÅR TIL GVDS HVS OCH 
KOM TIL AT HÖRA. BRED: 4: v. 17.

$å'Cftra fibona 
ftår ftonung Fredriks Silb 

nteb tljenna öftoerffrift,

FRIEDRICVS REX SVECIÆ.
DAN: V. 21.

THEN HÖGSTE HAFVER WÅLD ÖFVER 
MENISKORS RIKE, OCH GIFVER THEM 

HVEM HAN VIL.
GVTExN AF GERHARD MEYER i STOCKHOLM, 

tpå SSMftra fibona ftår:
TlL TRÖNÖ KYRKAS TIÄNST VRMINNES ÄR IAG GVTEN 
MEN SOM DÅ BÄTRAT GVD IAG DFlTTA ÅR BLEF BRVTEN * 
TY GÖTS IAG ÅTER OM DET ÅR SOM FÖLGDE PÅ.** 
OCH MÅNDE DFlR TIL HLALP AF ARCHISTIFTET FÅ. 
LARS Elvik VAR TÅ HÄR FÖRSAMBLINGARNAS HERDE, 
OCH SACELLANEN PÄR BOLINDER SOM MIG VÅRDE. 
KYRKVÄRD JON GVSTAFSON IFRÅN DAGLÖSA BY 
SAMT MED HANS CAMMERAD JON JONSSON VTI FLY. 

*. 1730. **. 1731.

Siuubt nebanontfring ftår ffrifioit:

JA SALIGE ÄRO THE SOM HÖRA GVDS ORD OCH GIÖMA 
THET. LVC: 11: v. 28.

§: 7.
Siågot ont tf)e gantfaö ©tllett oct) ©illegårbar, år infört få i tljenna 

S1Oden font L gl: Glyfisvall: Ttjerföre fontmer oct) tïjetta Ijär at be-
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rättag, nanti, ^de långt ifrå Trönö Sïtjrïa ligger od) [orb, (Pullegåebe», 
fallab, ont Ijtoilfen ïeg eller SBret, t tfjefja bagar, marit Koift emellan 
St)rfof)erbarne od) Capellaner[n]a, IjtoiIfen tf)en ffulle tiffjöra; intet 
loetanbe rätta famantjanget, at FyrFona l>ôrt>c (Billgårben til, fåfom 
Teftam: Mff: utioifar, od) borbe l)t)rag af Kjem font ntäfta Arende giftoa 
toele, toare fig Slärf eller fiefntan.

§: 8.
görtedning jjå några jebergiötän föbbe i ttjenna ©odnen. 

Michael Petri, Sonba ©on, Upf: Stud: 1601. ißreft od) Capellan 
i järntänger od) ^åttenbaf, od) tfjer böber.

Laurentius Ohrftröm SHådare ©on i Ohrften, Upf. Stud: 1707, 
Ientnabe Sofen od) antog toårjon i friggåren 1710 toib ÏBefterbot : IKege = 
mente; IlKen ontfont i fljet friget.

jär böra od) htförag j. Mårten Svenffon Strandbergs Sarn, font 
loar I)är Capellan ifrån 1688, til 1708, tå Ijan ft)rfoI)erbe bief i Ferla; 
fe Cap: XIX. §. 8. j[eljinglanb§] IK[orra] C[ontract] näml.

Sven Mårtenff: Strandberg; en 9îjf od) görnättt 9îâb= od) janbelg= 
3Kan i Nortälje, affontnabe 1734, Ientttanbeg efter fig Grnfan Anna Marg: 
Withfot, meb mång barn.

Pähr Mårtenffon Strandberg, Officer Ioib jelfinge IKegemente. 
Olof Mårt: Strandberg, föbb 1693. Ißreft 1718. Adjunct: i Dilsbo, 

od) feberntera St)rfof)erbe i Nortälje 1734, affontnabe [1743].
Anna Strandberg, föbb 1695, gift 2'lf gånger; 1: nteb ©feftp: Ol. 

Lind; od) 2 meb gettb[ridj] Hans Hervid Hervid.
Eric Strandberg, föbb 1700, janbelgtltan i Öfthammar.

§: 9.
^örtedning ftå några Capellaner i Norala od) Trönö. 

j. Eric Hofnerus, föbber i Söderala, bief I)år Capelian, od) febatt 
Paftor i Norbo od) Beråker, 1688, od) bog jtå fantnta år.

j. Mårten Strandberg; föbb i Rogftad ; fe ont Ijonont i näft= 
för [egåenbe] §: 8.

j. And: Grip, genbridjg ©on i Dilsbo; Upf: St: 1687; Ipreft 
1695. i En= od) Niutånger I)Og ©toärfab. V. D. Com: j. Domini[cus] 
Varg, til Kjeg I)an bief I)är Capellan 1708, od) bog 1718. /: 1720 :/ 

j: Jacob Norelius, Vitjrfofjerba ©on I)är i görfaml. ipreft 1709. 
I)är Capellan 1720, bog 1727.

jk Pähr Bolinder, Sonba ©on i Boldnäs, ipreft 17 [24] od) I)är 
Capellan när Ijan gifte fig 1729 meb j: Norelii Crnfa Sara Hanelia.



Sal: lHSreb: I: 4.

SZn 0>låcbt förgås, then anbra Fomcr til.
Hieron: in L: c:

Aliis morientibus, nafcuntur alii; et qvos videras, non vides, incipis 
videre, qvi non erant.

Jpiob: S3: 8: 8. 9. io.
Cy fråga the (!achter, font t fôrtibcn vrarit paftna, od> tig
fôre at fråga tperae fåber; ty nu åre fåfom i går /: npföbbe od) 
elöttbe :/ Fomne, wårt Ijf år en (Fugge på jorbene; tl>e (FoIa låra 
od> (åja tig tpet, ocp gtftna fit tal före utaf ptårtat.

Sal: Orbjp : 17: 6.

Cl)e gamlas Frona åro barnabarn, 
ocf) barnens åra, åro tberas fåber.

* • * • ■*

Generofe arboris generofi funt fruetus; et in fqvilla non nafeitur 
hiacintus.

fIHXtac [xsywTTOç Ssafjtoç at tsxvwv yovat

Generofi animus viri in Generofa Uxore, et Generofe animus Uxoris 
in Viro Generofo, animatur.

Stiernhielms Hercules.
,,DJJdtigen af nebertrdbb rot, od) Oacptanbe fnöftotte (tubba 
„Spritter pär ut, f!inter op, får löf, od) fontnter i blonttna; 
„DJJången of fattigt blob, utfomen ur taflöfa ®åtor,
„Stiger alt up åt, ocp up, genom bpgb od) berömlige $ater,

D. Iesp : Svedbergs Sab : $elg: I: ®el: 20: HSr : §: 8. p: 202. 
„23äfta fläd)ten ocp förloanbtffapet är mara @ub§ barn, od) !Jefu brober 
„ocp fpfter; epurn fattig ocp ringa ocp föraeptab en fan mara för märlbene.



Ættqvisl
af

©t STiog 
od) 

glera

©tam-traen
å

Glysisvallur,
©amt

Ættbogi = 23U)anfl 

af
XXI jÇIodur

Skorne

af
01: Ioh: Broman

Heimhamur
i

Valesheim
1735.

Cicero :
Caritates omnes complexam esse patriam 

- Lib : III: de Oratore:
Edidi qvæ potui, non ut volui, fed ut me temporis anguftiæ coegerunt.
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©unftbenågne od> 0toälbige üäfare.

St iblanb anbra fgfjlor, t£)ef?a mpdet bofädiga Stt= odj 0tam» 
gdrbar, I)är i (anbet, jag fött uprätta, od) fdbana 0lacl>t=Xullar front= 
giftrta ; tljet är tde ffebt, at mifa fjär mebelft något fnille; elptrumäl 
arbetet intet ringa tnarit, i ft)nerf)et at föra brefmäjlingar, od) fantan= 
(eta t()e få tadabe Perfonader; nü)det ntinbre at brpta entot Apoftelens 
förmaningar, IpoiIfa Iptn pd tn ftäden, nti fin brefloer; font betont är; 
framgiftoer; nanti, at ingen fFal gtfira ad>t på 0läd>tregifter; Iwa= 
ranbes jag ingen gttbe, än fjber Iefbe uti Pauli tjber, när t)an tfjetta för= 
bubet ffriftoa tttånbe, få toäl til Timotheum font Titum, tå ^ubarne til at 
Ieba fin bprb ifrån Abraham od) David, od) ffplbffap ttteb Meffia, gattffa 
många fpöréntdl tjabe; påftåenbe tf)et !Jubaftapet måtte od) änteligen nti 
Spa Teftamentet införa!; intet ärinbranbe fig tfjet ©lädjtregiftren tooro 
enbaft nöbiga i ©antla Teftamentet, bel! för ©lädjterna! åtftilnab ftull, 
bel! för arflottaganbet, od) i fpmterljet at meta grälfaren! J. C. bprb od) 
Ijärfomft; sDten feban Chriftus loar tonten, od) DcebeIbaIten uptjäfmen, faint 
!Jubarna! Degentent! form omtultaftab, moro fäbana genealogier tuera 
fïabeliga, än förbätring til ©ttb t trone; ttteb mera font märe £ärare i 
Sutljerbonten mib Ijanbetta giftoa. Utan tljefja ©lädjtregifter Ijaftoer jag 
begpnt at fantanljäntta, od) i pettatt fatta, bel! för tf)en orfafett, at 
Ctortmn gtötner, od> tttärlben glömer; fåfotii gamla orbqmäbet Ipber; 
bel! för tfje flefta! mårb!löf[t)]et ftull, font mena tî)et t'fje loeta od) 
minna!, tljet är od) tunigt för eftertomanbom; tå Ijtmift öfmer alt tan 
märda!, at ont en eder tmäne tunna berätta fjuru tfjera! Stt= od) 
©tamgårb ftob tjäfbab, od) IpoiIta t()e! åboer marit Ijaftoa, uti 3 eder 
4 tibemarf tilbata; ©å finna! ntånge tjunbrabe, font intet meta, en gång 
natttngifma fin faberfaber, eder Dtoberntober; ja! fnapt fina egna förälb* 
rar. §är til tömmer od) min plid)t at betiäna mit fäberüanb; font 
anbre tiänftmidige å anbra orter giöra beljagat; tjtoilfen mältnenta tiänft 
en ftor bel ttteb nöje uptagit, od) mebbelat tttig tära unberrättelfer, 
jämtoäl Sr= od) Taga=talett på tfjet begiärta; Dien få Ijafma od) Hvtttene 
fotter od; mörFfene bötrar q träbi t tbcrae gamla trall; Fan pättba 
meb l;tra$are tungo, när t£)e få fe många refmor mara uti tljefja 
©tantgårbar; font beljöftoa fpda! od) ftoppa!; IjmiIfet jag giärna mil

Glysisvallur II 36
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{jaftoci tljem anmobabe at giöra, font battre unberrättelfer anten âga eïïer 
äga få;* g mellan tib, Ijar tag giort, Ioib lebiga ftunber, tjtnab f)âr 
famanruflat är, odj tfjet, ad Mernoriam magis pofteritatis; at jag 
Tullii orb bruta tnå; qvam ad præfentis temporis gratiam; Inaranbeé 
ingottt oïunigt tfjet fatttta orbqloäbet, fom Cafftodorus, Prudentius, 
Seneca od) flere, äfloen uti tueras über brufabe, nanti:

Impares nafcimur, pares morimur.

lOïan fïaïbar eftertänteligen nteb Erik Fleming af en loar Sijrto= 
$faltn :

XiFebom ocb wjebom ey t>iälpa må, 
dry manbom, ey Xomtngsltgtt irålbe,

i£y ungbom, ey fiåltl>et, ey ftor eller fmå;
Cy boben unbfäger o$ <tlla:

^roar blef tå tbcn ftarFc Carl Magnus,
Nimrod, Antiochus, od) Samuel,
Xung Salomon, Simfon od> Afael?

Cbe måfte alle bö.
0å froiFfult är »rärlbfens iräfettbe.

Sljeft ar mädjta eftertänteligit tfjet Lycurgus framförer in Orat: 
contra Leocratem :

Causam qvare procreamus Liberos
Hanc effe præcipuam putandum eft, ut Dei
Notitia luceat futuris feculis,
Semperqve cuftodes fint fuperftites 
Coelestium Legum, atqve templorum Dei,
Qvi in Patria tueantur has res optimas,
Et difciplinam Civium, et mores bonos,
Non impia feritate deleri finant.

* *
*

* Bromans egna randanmärkningar hafva blifvit satta inom /:----- .'/ De
af flera andra personer vid olika tider gjorda tilläggen och ändringarne hafva
utmärkts med klammer [-----]., likaså utgivarnas suppleringar och rättelser. Ifråga
om dessa senare får också hänvisas till den bifogade kommentaren. Till denna 
hänvisas beträffande förkortningar m. m. ; här må dock nämnas att Hm avser 
herdaminnet för vederbörande stift.
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I: 9ïegiftret
s£d tfje ©Iddfter, efter A. B. C. font t trennet förra beten införa».

I. Albogiska. XI:
II. Bromanska. XII.

III. Bälterska. XIII.
IV. Flodmanska. XIV.
V. Friska — XV.

VI. Geftriniska. XVI.
VII. Grubba —. XVII.

VIII. Grundbergska. XVIII.
IX. Halleniska. XIX.
X. Kanika —. XX.

XXI.

Kroka —.
Nerbeliska.
Noreliska.
Rogftadiska.
Schaliniska.
Thelska.
Treska oef) Arnelska.
Walbergska.
Walleniska.
Warga —
Bofe. — addit:

I. Burernas1 Keniciern : Le° 
næernas, etc.

II: Andr: Beronis i Elnånger
III. Gaccharæern as.
IV. Garpernas.
V. Grisernas.

VI. Högs
VII. Alftinern as.

VIII. Noreliska = Suppl: XIII.
IX. Hagelstenernas.
X. Gevaliniska.

XI. Wallmoska.

Bullernæf: Simingska1 
etc. etc.

XIII. P. E. Rosenskiölds.
XIV. Ifaeiska.
XV. Brunerska.

XVI. ElgaTamil:
XVII. Bergqvista.

XVIII. Verfvinga.
XIX. Saltheniska.
XX. Phragmeniska.

XXI. Hoffmanska.
XXII. Steuchiska.

^Mbanget af åt|Ttlltga ,fjlocfer.

XII.

II: Sîegiftret fm ijSerfonerö'Sîamn i görta ®e[ten].

III: Sîegifter. ^erfonernaö 9?atnn font finna» uti 93if)anget odj ttjeö 
glodtnr.
-- --  -----  --  -- -- -----  -----  ----- _ _ _ _ _ ____________ *

* Dessa register komma att i denna tryckta upplaga inarbetas i ett special
register över de i detta genealogiska arbete nämnda släkterna (liksom väl även 
i ett planerat generalregister till Bromans Glysisvallur i dess helhet).
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Tabula I: 

om

Albogiska=SIadjten

Stt af Sanbffaper, ©odnar oct) Stjar, folfenö tilnamn äro tagen, 
tt)et är ffebt alleftäbeS, t all Sanb ; oct) förtf)enfful öfioer alt funigt. 
Stftoen få nteb ttjetta Albogius, font är tagit af btjn Ålbo, i §ebefunba 
©odn tit ©eftrifetanb; ioaranbeö ntäft brufetigit i forna über, när ttjen 
Latiniffa ftjrfan fjär i ©oitfjurë Slife t)ögt florerade, at änba fåban til= 
namn fm Us odj I--Us; fäfom oänbelig prof uttoifa; men nu ide få, 
enär fåbane änbeftaftoetfer bljtte finnaö uti Stedt, March, Linder, etc. etc.

Tfjen förfte font näntbe fig Albogius, ioar Sonbanö Ion OlofsSons 
©on Olavus Jonce, i bemätte bt) Ålbo; älfeft ^cöcfunba pilten, faltaber, 
när tjan gid i Gefle Scholæ; /: föbb 1616:/ [Hra. 1612] Dd) efjurutoäl 
fjan tog fig fram nteb beröm uti SofeIiga fünfter, at fjatt btef ^5räft, feber= 
mera V. D. Comminister i Rogftad od) Ilsbo görfamtingar 1634; od) 
fift Sgrfotjerbe uti famma ©ocfnar, 1649; f)toareft f)an od) affontnabe 
en gamal, bod btinber, »tan, 1689, loib början af året; fe min Glyfis- 
vallurs II: glod: VIII: Cap: 8: §; åganbeö til f)uftru, St)rfof)erbené $• 
Ol: Kaniks botter i Arberåd od) Unardsvik, Margareta Kanik, Ijtoilfen 
lefbe titfaman i mång år, nteb fin SJtan, odj böbbe när t)an böbbe, 
fjaftoanbeö 2: ©öner odj 5: böttrar, font lefbe efter fina förälbrar odj 
toiba Utfgribbe ©läd)ten; SKen emeban ©önerne nämbe fig efter tljeraë 
SJÎoberë tilnamn Kanik; Så fotnota tfje Tab: X, at ugräfnas til tljeraö 
mång Sarn od) affomma, efjurutoäl ©tamfabern loar förenämbe $. 
Olof Jonsson Albogius, f)toilfen§ Sartt tooro tf)efje efterföljanbe, näml.

I: Johannes. II: Christina. III: Elisabeta. IV. Magdalena. V: 
Maria. VI: Anna, odj VII: Olavus; t)toilfa§ Slttartat fotttma i följanbe 
Classer at ugräfnaö.

I: Classen.

1639; fobbed Johannes Albogius, font näntbe fig Kanik efter fina SJfober; 
en ©tamfaber för mång Sarn; odj fontnter förtfjenffnl at införaö 
Tab: X: III: Claff: I: Çlaff: t)an affontnabe 1678 [Hm. 1679]; gift nteb 
Brigita Olofs Totter Trefk fe Tab: XVII. Claff: II, A.
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II: Cb, C fen.
1641, fobbed Christina Albogia bief 1660 Jît)rtoI)erben§ §r Lars Grubbs 
,Çuftru i Arberåd od) Unardsvik ; od) !ominer altfd at införaé uti 
Grubba Familien Tab: Vli: Claff: I. N: III. Graa SIcober för titång 
Sarn od) SarnaTarn, för än ï)on affomnabe f)oê fin ©on §. Vilhelm 
Grubb uti Hudichsvall, 1701; men begraftnen i Arberåd Ägrto t)0§ 
fin SJÎatt, font böbbe 1699. fe min Glyfisv: II: Cap: X: b: §: 7.
.fjenneë Sarn moro:
1. Catharina Grubb, föbb 1662, od) böb, ena Ifuftra nteb £ferr Hans 

Wjk, uti Välftad f)oé fina SItofter Anna Albogia ; 1687.
2. Chriftina Grubb, föbb 1665, od) böb, efter fin SItan $err Jow 

Valdner I: iflreft I)o§ ©toörf: 1686, bog 1696 :/, od) ©onen §. Lars, 
uti Vallftad 1733.

3. Olof Grubb föbb 1668, affomnabe 1670.
4. Vilhelmus Grubb, föbb 1671 [Hm. 1673 w/7]. ißräft, Collega od) 

V. D. Comm: i Harmånger od) Jättendal, en faber meb fina I)uftrur, 
för utång Sara.

5. Margareta Grubb, föbb 1674. ®öb i ungbomen.
6. Maria Grubb, föbb 1677; åganbeé meb fina 2:'ic SItän, Ät)rIof)erb : 

£). Georg Backmarck i Arberåd; odf febermera f^ettbrid Lång, mång 
barn, för än f)on afleb 17 . .

7. Johannes Grubb, föbb 1680; Ifaftt>anbe§ nteb fina Ifuftru Chr: Vahl- 
man många Sara; 9: ft:

•Ömiltet alt är at igenfinna Tab: VII: Claff: I: N: III. etc. ont Grubba 
Familien.

III: Cbssen.
Elisabeta Albogia föbb 1643.

§on bief St)rïoï)erbenâ i Rödön af ^ämtelanb §err Pär Geftrinii 
anbra ljuftru; åganbeå meb I)onom 1: @on od) 3: Söttrar, näml. fe 
Tab: VI: Claf: III: Geftrin. famil.
1. Apollonia Geftrinia, gift . . . meb Corporalen toib fjtuiltl. Cavallerie 

Anders Lund, åganbe§ meb I)onont för än I)an böbbe af ißeften i 
Stockholm, 1710, 3: ft: Sarn 
a Elifabeta Lund —• tom tit Södermanland.

Frifk

b: Mofes Lund, f^enbrid i järnte!. Qtft 3 gånger Sundia 
Sonb Grata i

Rödön* 1
1 Möjligen föreligger ifråga om dessa giftermål förväxling med morbrodern 

Peter Gestrinius, se s. 566.
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c. Margareta Lund, i Stockholm = Däcfjta bant — febermera gift 
meb gältfdjär —

2. Margareta Geftrinia, gift meb Sîegement! Auditeurn i ^ämtelanb 
Peter Hiorter, od) fjaft ... ft: Sarn
a. Catharina Hiorter gift meb förebären Olberg /: Stjrtof):Son; 

bägge böbe, utan at temna barn efter fig :/
b. [Olof] Peter Hiorter, Mag: i Upf. 17 . . Phil: Adjunct: 17 . . 

Profeff: eller Altron: Obfervat: efter fin ©lodger Prof: And: 
Celf[ius] gift 1742 d. 24 Jun: nteb Sara Martha Celtia, fal. 
Prof: Nils Celfii botter; än utan barn. [jfr kommentaren.]

3. Peter Gestrinius, ^enbricl) Inib Jämtel. Infanterie Stegem; gift 3tc 
gånger, näml.
A: meb SUjttmäftaren! Frisks botter, . . . åganbes meb fjenua, font 

affomnabe ... 1: botter
a: Catharina Geftrin; gift meb Corpor: Sedenius 

B: meb Magd: Sundia, intet barn meb f)enne.
C: meb Catharina Sonba (Jnta, i Srotom af Sîôbenê [o: Stöbön!] 

Paftorat.
4. Elisabeta Geftrinia gift 1707. meb Leutnanten Inib Jämtel. Olof 

Lund, fina ftjfter! Apol [lonia] Geft: SDÎanê Srober, aganbe! meb 
tjonom 10: ft: Sarn, näml.
a: Elifabet gift 1736 meb Erik Bårman, barn 

1 : Olof Bårman
b. Sigrid Lund — gift meb Notar: i ©todt): 1738 (meb) An: 

Malmgren
c: Peter Lund. föbb 1721. Inib ïulbSociet:
d. Mofes Lund. föbb 1723. Corporal
e. Margareta — tiänar fjo! £). Öf]ioe]rft: . . .
f. Anders —• Ioib f^infta ärmen, 
g Brita
h: Olaus 

i Anna Maja
k. Chriftian Lund, föbb 1721.
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IV: Claflen

Magdalena Albogia, föbb 1644.

§on fief til SHan, 1667, Stdb= odj §anbeföman i Gefle, Daniel 
Popelman, font Inar föbber 1640; SSrober til Med: Doct: Sebaftian 
Popelman ; dfInen til fÇru Doctorinan Martini Brunneri, Elfa Popel
man; dganbeê tneb fjonom uti tfjetta Ijanå förra gifte, 3: ©öner, för 
än l)on bief böb i barnfäng 1676; nanti.
1: Sebastian Popelman, föbb 1668; Leutnant Ioib §elfinge Infant: 

Stegentente; gift tneb Inspect: Lenæfti botter, Magdalena Lenœfia, 
1699; dganbeâ nteb f)enna, allenaft 1: botter, för an I)an utrefte, 
tnib börjon af friget, od) bief ftuten Inib Narven 1700, d. 20 Nov: 
— nanti.
a: Ingrid Magdalena Popelman, föbb 1700, gift 1731; tneb 2$ajliu§= 

SHataren od) ©ntl. i Stockholm N. N. font bog 1739. utan barn 
ttteb fjenna, bod) nteb förra îjuft :

§anê ©nta gifte fig febertnera nteb Capitain Stang, boenbe i 
Gefle: bod) ffitber ifrdn fjonont] refte til fina botter pd Stockholm 
1746.

2. Daniel Popelman, föbb 1672; bief Studiofus i Upfala, od) febertnera 
©tt)re3Han til utriteö orter od) ©tabfenö Snlodnare i Gefle; gifte 
fig 1704, nteb Catharina Eriksdotter Grönbohm /: föbb 1685 :/ ågan= 
beö tilfaman 4: ft: Slant, nanti. /: l)an bog 1738. in Majo uti Ör- 
grund jod Gefle Jachten od) förbeå böber f)ent til Gefle :/
a. Magdalena Popelman, föbb 1706.
b. Daniel Popelman föbb 1708. SHdft: ©ulbfnteb i Gefle. gift 1743, 

nteb tgöfare br i Stockholm, Cath: Gregoria, SSarnen äro
1: Daniel Popellman, föbb 1745.
2. Catharina, föbb od) böb 1747.

c. Margareta Popelman, föbb od) böb 1712.
d. Erich Popelman föbb 1720; £anbå©triftoare i §elf: Storra Con

tract, 1746; gift 1749 i Gefle nteb C. B. Folcker. SSarn :
a: Cath: Emerentia, föbb 1750.

3. Olavus Popelman, föbb 1674; refte en ©iöntan ut til Veft=Indien1 
ifrån Spollattb 1691, od) Mef tf)er böber ogifter.

Sörenämbe Sîdbntan Daniel Popelman, träbbe efter fin förra f)uftru3 
böb, uti fenare äd)tenf!aj>, 1688, nteb Ingrid Olofs ®otter af Grubba=
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Familien; fe Tab: VII: Claff: I. N: IL La. åganbeå meb ïjenna, för 
än I}cm affontnabe 1694, allenaft ena botter, nanti, 
a: Elfa Popelman föbb 1689. gift nteb |janbel§man i Gefle Michael 

TM; 1706; fe Tab: XVI. Claff: V. [o: IX] åganbeå nteb fjonom, 
för än Ijan böbbe, 1726, 6 ft: Sara
a. Peter Michaelffon Thel, föbb 1707.
b. Ingrid Thel, föbb od) böb 1709.
c. Margareta Thel, föbb 1711.
d. Elfa Thel, föbb od) böb 1712.
e. Daniel Thel, föbb od) böb 1713.
f. Ingerid Helena, 1721.

V: ClaTfen.

Maria Albogia, föbb, 1646.
,lQon ingtd ädjtenffa)) nteb Leutnanten Iotb §elfittge Dtegemönte, 

Kiälbiörn Grubb; fina ft)fterë Chrifh Albog: SJtang Srober, od) tom= 
mer förtfjenfful at införaå uti Grubba=@läd)ten, Tab: VII. Claff: L 
N: III. V. faft än ©lädjten genont tljejja intet nU)cfet uttoibgabe fig, 
ettteban Ijan bIef flagen Irtib foaltnftab i honung Carl XLs tfb; 1677. 
od) Ijon ftray tfjer efter böbbe, Ietnnanbe efter fig allenaft ©na botter 
Margareta Grubb, font införeå i förenäntba Tab:

VI: Claffen:

Anna Albogia; föbb 1648.
.Çjott bief gifter, 1674, nteb ©rono Sefalningå SKan i §ä(fingelanbå 

SJorra Contract, Johan Larffon Broman, ågattbeå nteb I)onom ftd tl)e 
50 åren tlje fatnanlefbe 6: ft: ©oner, men inga botter; för än tf)e bägge 
affontnabe inom et år, af Iffa ålber; font är at fe af Bromanffa Fa
milien, Tab. IL Claff: III. Sarnen öro:
1: Lars, IL Olavus. IIL Johannes. IV. Nils, V: Jonas odj VL Erik.

VIL Claffen:

Olavus Olavi Albogius, föbb 1650;
SIef fin faberå l)iälpeij>räft, toib Rogftad od) Ilsbo görfatttlingar, 

1674; od) febermera Sägenljetena til Paftoratet, af fjanå blinba faber,
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Ijonom upbragen 1685; je min Glyfisv: II: gl: VIII: Cap: §: 8. 9Jten 
emeban pn, Ijfa font tpn älbre Stöbern, Johannes Albogius nämbe 
fig efter ttjeraê iütoberê tilnamn Kanik, tp ïoutmer od) trenne Olavus 
Kanik, at införaå uti tpn loiba Kanika 0läd>tcn Tab: X. Claff: III: 
od) VII: Claff: åganbeå nteb jitta pftru 14. ft: Sara, för äu pn af= 
jontuabe 1716 [Hm. 1717], od) Ijou Stöbern, Anna Myr, [Hm. Myra] 
1730; — Spraê giftentål jfebbe 1678, d. 2: Junj ; od) Sarnen äro 
tpfja: Maria; Nicolaus; Elifabeta; Jonas; Margareta; Grna böb«föbba 
botter. Anna Maria. Olaus; Daniel. Anna Catharina; Johannes; 
Nicolaus; Magdalena; Johannes.

Tabula II: 
ont

Bromaniska ©IM)ten

0om af latin: orbet Pons; Svet: 35ro, brygga; ide adenajt tl)et 
algentena namnet Pontifex tagit är, ftt alla Snf'nnt i Rom; utan od) 
enjfplt 3Jcan§ natitn, Pontus, etc: @d finneå uti många ©mänjta orter, 
tilnamnet Broman, taget anten af ©odner eder Spar, font nämne§ 
TMo ; eller af belägenheten Ioib TMoarr I) Ioareft Serfonerne Ijaftoa bobt 
font TMomän fig Mla toelat; fåfom månge giort Ijaftoa af högre odj 
nebrige toiltor, toaranbeå få tool SifIopa=Familier1 font ringe ©olbater 
od) Såpnän, Sorgare od) $ntf>et§män, font haft od) pftoa Bromans 
tilnamnet; albeleé långt fiäran ifrån någon ©löd)Winea fig emellan, 
©åbant är od) tljetta Bromans namnet, font pr Iontmer at införaé, 
od) mit på gäberne toara månbe, font på SItöberne Albogius od) Kanik; 
ide för toörbet eller loiblöftigpten flnll uti tljetta mit npftälta iSttartaI, 
utan enbaft för orbttingett flnll efter A. B. C. D. toaranbeé namnet 
tagit af Sron eller TRafwelbronr font loib Hudicksvalls 9?pa ©tabå 
attlägganbe, af laftoeltoärle Mef förft (agber ifrån loäftra Tullporten, 
gatan änba fram odj föber ut in til TOinb=TMonr font tfjen tå bpgbeé, 
men nu mera ide bpgb är at upbragaå, feban loatnet mpdet utfallit, 
at inga ftörre fart t) g tpr i funbet upflpta. 28fb tljenna förnäntba 
Haftoelbro ; font gatan än i bag nöntneé; lotit Hädaren Lars JonsSon 
at bpgga fin gårb, när Ijanr font tlje flere, flpttabe ifrån gamla ©taben 
Hudicksvall, til tpn npa, A. C. 1640; fe min Glyfisv: I: gl: görra 
Sel. od) II: gl: 1: Cap: odj MIabe fig tljer före Broman, åganbeå 
nteb fina ljuftru Brita Majman, barnföbber i Maji Itp uti Niurunda
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Sodn af SOcebeIpab ; för än fjon affontnabe 1677; 3: ©öner ocf) 1: botter 
[o: 2: bättrar], nämt.

I: Jonas. II: Margareta. III: Johannes. IV: Olavus odf V: Anna. 
Ipoilfaé ättartal f)är införaé uti följanbe Classer.

I: Clas sen:

Jonas LarITon Broman el- 2Uåc£are, föbb 1608, BIef Sorgare 
1638; giftabe fig 2: gånger, nanti. — /.-affontnabe 1690.-/
A: nteb Giölin Päders Sotter, 1639. £mn ågbe ttteb Ijenna en ©on 

Magnus Fluviander, font böbbe 1667. SOcen ()on affontnabe 1650. 
B: ttteb Sntern Ifuftru CherTtin, font tilförenbe 2 refor Ijabe gifter toarit, 

nanti.
A: ttteb Sär SDeattjJon, IjtoiIten iblanb flera barn Ijaft ttteb Ijenna, 

©onen
a. Mårten SJMberfjon; fe N: 1.

B. nteb Carl EriksSon t Vikftad af gorfja Soctn, ©tiufntober» 
fabern til Vixners Familien.

N. 1: förenäntbe Mårten SJMberjfon tog til Ijuftru Jon Larffons 
botter Brita; jobber utom äct)ta fäng; bliftoanbeë fålebeé 
I)an SDtoberfaber för tljeffa 6: ft: Sara; för ött Ijan böbbe 
1690, oc£) på fanrnta året tjans? I)uftru CherTtin, fom Mårten 
SJMberjjon3 Sarn för egen uptagit; nanti.
1: Peter MårtensSon, föbb 1669; böbbe ogifter.
2. Jonas Mårten/Ton Broman, föbb 1670; gift 2:!ic refor, 

ttätitl.
A: nteb Sorgårens? Olof EriksSon Brants botter Marga

reta Brant i Hudichsvall; font böbbe af Seften i 
Stock[h]olm, 1710: åganbeg ingen Sarn efter fig. 

B: nteb N. N. Barnföbber i Corpo af ginlanb; toar en 
©iötnan i Stockholm. SOten Ottt t)an3 Sarn I)ar 
man ingen funbffap ärnått.

3. Matthias MårtenfTon, föbb 1673, refte til Stockholm, 
BIef od) ©iöman fom tlje flere Sröberne, gifte fig tfjeu 
ftäbeé, men böb utan Sarn.

4: Christina Mårtens Sotter, föbb 1675. tog til SOtan 
Sorgaren uti Hudicksvall, fom (Snflinge toar, Pär 
LarTTon Dof, 1711; åganbeé nteb Ijonont allenaft 1: ©on, 
a. Mårten SJMberjjon föbb 1713.
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5. Erich Mårtenffon, föbb 1676; gift meb 93orgaren§ Erich 
HåkansSons botter Anna, 1699; dganbeé Ttteb Ijenna 
attenaft 1: botter Brita fom böbbe uti fin barnbom. 
SIjefje !omnto ocf) at bo uti Stockholm, emeban od) 
Ijan en ©iöfaranbe tfjer roar, font ïjan§ Sröber.

6: Margareta Mårtens Sotter, föbb 1677; gift ttteb Anders 
Starck i Hudicksvall, 1699, åganbeé meb fjonont 3: 
©öner, för än Ijan böbbe 1712, \: od) Ijon 1745 :/ nanti.
a. Mårten Starch, föbb 1705; Dgift= Suttnär i Torneå 

1740. febatt i Helfmgborg 1743.
b. Peter Starck, föbb 1707.
c. Andreas Stark föbb 1709. böb ogifter, S3eföfare i 

H; vall 1738.

II: Glassen

Margareta Lars ®otter Broman, föbb 1645, affomnabe, feban Ijon 
länge fiuter legat, Dgifter, 1667. 22, dren gamut.

III: Classen

Johan LarsSon Broman; föbb 1648;
förft llftbörbl ©frifloare f)o3 Krono SefatningsM. Nils Varg; fe Tab: 
[20] feban §ärabéffriftoare od) fift Srono=^ougbe i §älsingelanbé ÜUorra 
Contract uti tttång dren; gift 1674, nteb ,tltjrtofjerbenä §. Ok Albogii 
botter i Rogftad; fe Tab: I: Albog: ©lädjt: Claff: VI. Anna Albogia; 
dganbeé meb Ijenna 6: ft: ©öner, men inga botter, för än tlje affom= 
nabe bägge, in om et dr, af Ijta dlber; 1726. näml.

1. Lars Broman, föbb 1675; Upfala Studiof: 1689; ißräft 1698; 
frigé=ipräft loib §ätfinge Infant: 9îegemente 1700; fölgbe meb Armeen 
ut tit ©taget toib Narva, Vd fantma dr; bief fotom böber uti före= 
nämba Stab, 1701, d. 11: Mardi, od) tfjärftäbeé i ©toenfta Itjrfon 
begrafloen tfjen 13: näftfötjanbe; Dgifter.

2. Olavus Broman, föbb 1676; d. 30 [29] Nov. Stud: i Upfala 
1689 [1690]; Magift: 1703; vice Rect: Schol Hud:vall: 1703: — 
v: Lector toib Gefl: Gymnaf: 1706 [1705] :=. v. Faftor i Rogftad od) 
Ilsbo, 1710.= tit 1714; td Ord: ConRect. S. Hud: od) Rector, 1719; 
tfjer Vd 1729 [1728] P: uti Hud:vall od) Idenor, äftoen Sch: Triv:
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Inspect: od) £>å fatnma år [1729] Membrum R: Societ: lit: et Sc: 
fe min Glyfisv: II: 31:1: Cap: §: 5. ©ift 1709, tneb Apolog: |>1 Jon 
Elgs botter Anna Elg, dganbeé tneb I)enna 2 böttrar,

a: Anna Margareta Broman, föbb 1709; gift 1735, meb sJldb: Not: 
odf Caff: i Hucbvall Jonas Gefvalin; SJarn tfjerag för an I)on
1 Herran : bog 1743 i Sept:
1: Johanna, föbb 1736.
Sfter A. M. Bromans bob, giftabe fig J. Gevalin 1745, nteb 
Chrift: Vallftröm; fe SJilf : Gev: Famil:

b. Aurora Broman föbb 1714. gift 1744, meb v. |)ärabg |)öfb: 
And: Gropman, tljerag SJarn :

Fridolf; föbb 1745.
§on affomnabe i Serranont 1747, d. 11. Jan:

3. Johannes Broman föbb 1679; llpbörbsffriftoare, Senäman, od) 
SJrofougbe; gift 1706: meb Catharina Berg, åganbeg meb I)enna 5: 
ft: Söner; 4: ft: böttrar;

a: Lars Broman, föbb 1707, refte l'd Spanien; toib ffemfontften 
sDcdftare £t)pare i Arboga; gift 1730, [meb] Cicilia Blom. 
SJarnen dre:
1: Johannes Broman, föbb 1732, böb 1735.
2 Immanuel, föbb 1734.
3. Magdalena föbb 1737; böb 1740.
4. Cecilia Cathar: föbb i Välftad 1739, böb 1741.

b: Olaus Broman, föbb 1708; fjetna til 1739, tå Ifan en înllbetidnt 
i Stockholm gifte fig meb ïrdgdrbg Dtdftarenê Staph: Linds 
Snfa Catharina Back, åganbeg meb fjenna intet Barn, när I)on 
bog 1742. od) Ijan en Snflinge i Stockholm 1743.

c. Johannes Broman, föbb 1710, @oderS3agare uti Stockholm, 
gift 1735 meb Chriftina Felter, font tilförenbe toarit 2: gånger 
gift; A: förra gången meb Corporal: Samuel Moberg, åganbeg 
meb I)onom 6: SJarn alla böba. B: anbra refan meb Olof Felter, 
en SJrdntofng SJrdnnare, Ijaftoanbeg meb I)onom en Son, fom 
odf bog 1: år gamal. Dcen meb tienne 3: Deanen Johan Bro
man intet barn.

d: Anna Cathrina föbb 1712, böb 1715. 
e: Jonas Broman föbb 1714. 
f: Christina Broman, föbb 1716, böb 1717. 
g. Catharina föbb 1718.
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h: Immanuel, föbb od} böb 1720. 
i: Maria Magdalena, föbb 1723, gift 1742, ttteb Erik Rolin.

Sarnen äro tfjefje:
1: Brita Rolin, föbb 1742 på Srötopöbagen; bog 1742.
2. Johannes —• föbb 1744.
3. Olaus, föbb 1747.
4. Aurora f: 1750.

4: Nicolaus Broman, föbb 1681; Stud: Upf: 1700; Stdft od} 
V. D. Comminist: uti Rogftad od) Ilsbo, 1708; Sprfofferbe tf)er ftäbel, 
1717; ingicE ädftenffap, 1713, nteb fat: §. I: Schalins Ghtfa; fe Tab: XV: 
Claff: II. 4. A: 1. Sara Dilsbo, dganbeâ meb t}enna ttjejfa Sarn, för 
än Ifan bog, 1749 d.= 12. Octob:

a: Anna Broman föbb 1714 od} ftraj böb.
b. Anna Maja Broman, föbb 1715. gift 1741: nteb §. Dan:

Rolinder. Sarn :
1: Maja Stina, föbb 1742; böb 1743. 3/4 år gamat.
2. Peter Rolinder, föbb 1744.
3: A: Cath : Rolind: föbb 1746
4. Nils föbb 1747 ult: decemb. böb 1749 Mart.

c. Benjamin Broman, föbb 1717; bog en Gymnaf: 1737. in Feb:
d. Johannes föbb od} böb 1718.
e Olavus, föbb 1719 od} affontnab 1721.
f. Nicolaus Broman föbb 1720 [Hm. 1722 14/6j. Upf: St: 1740;

Sreft 1746.
g. Olavus föbb ocf) böb irtont året 1725. 
h: Caiffa Stina Broman föbb 1727.
i. Ifaac Broman, föbb 1730; tit SiöpSianöftånbet 1747.

5. Jonas Broman föbb 1683; Soff)åttare toib Gnarps Sru!, feber= 
utera Factor uti SMftre Särgölagett od} tfjer ifrån Ipghmddare luib 
Songt. Artigleriet i Stockholm; fift Sågmäftare hti SMfter=Sorbtanb; 
men affontnabe i Stockholm för f}an tiänften anträbbe 1740 d. 28 Feb: 
©ift meb Catharina Röök af ttjen foibt utfpribba Roka=Familien ifrån 
Çintanb; 1705; /:$)on Cathar. Rök bog i Stockholm 1745 i Sept: 
ntånab :/ åganbeö tt}ef;a Sarn, nanti.

a: Johannes Broman, föbb 1706, böb ogifter 1723. 
b. Jacob, föbb 1707, böb 1708. 
c: Anna Chriftina, föbb 1710, böb 1711. 
d. Jacob, II: föbb 1712, böb 1713.
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e. Maria Catharina Broman föbb 1715; gift 1732 meb Magift: 
G. Meurling ifrån Borgo j: görenäntbe Magift: Meurlingbog 
i Petersb: 1746 :/ åganbeé Barn
1: Catharina Ingrid Meurling, föbb 1733, i Stoc [k] holm
2. Jonas föbb od) böb i Peterburg 1737.
3. Anna Gr: — föbb i Petersborg 1740.

6: Erik Broman, föbb 1688, uti Välstad, af Rogftad Soctn fåfont 
tfje förenåntbe Bromänner på tljerag faberå @årb; loaranbeê £janbel§= 
man i Staben Hudicksvall ; feban Â'rigêüJcan oct) Stpdjunfare ttnb 
Songl. Artiglerie i Stockh: fangen i !Belägringen toib Strålsund, od) 
förber til Magdeburg, Ijhmreft l)an affomnabe 1716; §an gifte fig 2"c 
gånger för än l)an böbbe, näml.

A: nteb Johanna Natt och Bag, i Stockholm, 1708, I)toilfen böbbe 
i tpåften 1710, Barnlöfer.

B: meb Metta Broman uti Scånö, 1712, åganbeé meb l)enna 1: 
botter, näml.

a. Anna Sophia Broman föbb 1714; gift 1743 meb Stabthffnlt= 
fd)ärn i Scånö od) Laholm Reinhold Backhaus. Sarnen äro

alla böba i barnbomen.

IV: C las sen
Oloj Larffon Broman, föbb 1654; Stud: i Upfala 1674; ißräft 

1684; V: D. Comminister i $orf3a od) §Ög ff-örfamll 1690 [Hm. 1695]; 
gift 1685 meb Segemäntåffrifroarenä Erik Backmans botter i ffinflob 
Magdalena Backman /: föbb 1665; od) böb 1741 Ijoå £). Tegmark 
i Wigftad :/ åganbeé meb Ijenna, för än Ijan affomnabe 1701, 6: ft: 
Barn, näml.

1: Lars OlojsSon Broman föbb 1686; Upf. Stud: 1708. ißräft Ijoê 
Stoärfabern fin Stprïof): $. Lars Edin i Vigftad görfa[m]l. 1714 od) 
V. D. Comminift: tljer ftäbes, 1716 [Hm. 1715], gift 1718, nteb Anna 
Edin, åganbeé meb I)enna allenaft en Son för än ïjan omfom od) 
gtoamnabe uti fniön 1726; näml.

a. Oloj Larffon Broman, föbb 1720. ißreft 1744.
©fter fin förre 9Jiant> böb giftabe fig ©nfan Slnbra gången 1730, 

meb A. [Hm. Eric\ Tegmarck, fom BIef V. D. Comminifter i 
famma Soän, åganbeé meb Ijonom ©n botter 1735.
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2: Catharina Olofs T otter Broman fööö 1689, gift 1715, meb 
göraren toib ^älfinge Siegern: oc£) gorffa Compagniet Daniel Skytt, 
fyaftoanbeå meb fjonont ena botter, tå Ijon od) bog i barnfäng, 1717; 
od) barnet ftraj tljer efter; nanti.

a Magdalena Schytt, föbb od) böb 1717.
©fter fina förra Ijuftrug böb träbbe Daniel Schytt, i anbra giftet 

meb Sonbabottren Karin ifrån ©öberöng. SDien tfyera» barn tontma 
t)är intet at införag i t()etta ©Iäd)tregiftret.

3. Brita Olofs Totter Broman, föbb 1690, od) böb ftraj i ung= 
bomen.

4. Erik OlofsSon Broman, föbb 1692 od) böb 7 toetor gammal.
5. Erik 01: Broman, II.Ë2 föbb od) böb 1693.
6. Brigita Olofs SDotter Broman, föbb 1694; gift på fin SIiober= 

faberö I)eman ginflo i Tuna ©odn 1719, meb bonbang Mårten Päders- 
fons ©on ifrån §ö.g ©odn od) Tdftab, Nils Mårtenffon, Sarnen 
tf)era§ öro:

a. Olof Nil/Ton, föbb 1720.
b. Anna Nils Totter, föbb 1723.
c: Mårten Nilffon föbb 1729.
cl: Magdalena, föbb 1733.
SJiobren bog in Mart: 1737.

V: Classen

Anna Lars Totter Broman, föbb 1655, gift 1674 meb Sonban 
Olof EriksSon i Slåftab od) Rogftad ©odu, dgattbe tilfaman för än 
Ijan böbbe 1715; od) t)on 1733; 6: ft. Sarn, nanti.

1: Erik OlofsSon, föbb 1675; gift meb Sonbabottren i Öftbt) 
Ingeld Svens Totter, 1705; tfjeraë Sarn äro; för ån Ijon bog 1744, 

a Olof EriksSon, föbb 1706. gift 1744, meb Sonba br Giölin 
Nils bli Sarnbre af Tuna S1I Sarnen äro 
a Erich föbb 1745. 
b: Chriftina, föbb 1747.

b: Sven Erikffon, föbb 1709; gift 1733, meb Samarfmebeug Hind: 
Langs botter å Ströms Srut, Margar: Lang, åganbe tilfaman 
Sarnen:
1: Ingrid Lang, föbb od) böb 1734.
2. Erik Lang, föbb 1735.
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3: Olof föb [b] 1737.
4. Anna föb [b] 1745.

c: CnnUitigar, en @on od) ena botter, böba fti-ap; 1710.
d: Erik Erflon, föbb 1714. gift 1735, meb Sonb : bl Karen Jöns 

Dt i Sj af Tuna
e: Lars Erikffon, föbb 1721. gift 1747, meb Rebecca Nils SDotter 

i Sönånger.
2: Brigita Olofs Dotter, föbb 1677; ötef bränber af Ijett toatn, 

od) böbbe 1679.
3: Lars OlofsSon, föbb 1679; fölgbe fin ©tjfjlinga tfiegentäntö 

$r[eften]: Lars Joh: Broman _nt tit Narva 1700,' odj efter Ijanö böb 
loar nteb Majora von Vulfen til t)anä böb; !om feban pent, gifte fig 
på peman i Säfjbal, meb Brigita Nils Dotter, 1705. /: ljuft: Brita bog 
1743 :/ åganbeö tilfaman en @on

a: Olof Larflön, föbb 1707, ocf) 1733 gift meb Sonbabottren uti 
©tjltab Margaret: Mårtens Dotter; Sarnen öro
1. Karin 01: Dotter, föbb 1734.
2. Brigita 01. Dotter, föbb 1737.
3: Lars föb [b] 1743.
4. Mårten. 1746.

4: Karin Olofs Dotter, föbb 1681, od) böb af ölobfoten 1687.
5. Brigita Olofs Dotter, föbb 1685; refte til Stockholm; feban 

l)ott loarit poö fin Slcoberbrober GronoSef: J: Broman; blef gift 1715, 
til Stjftab Ioib Örebro, meb So!lj: Erik Faberin; tfjeraö Sara öro

2: Söner a.
b.

odj 2: böttrar, näml. c. Hedevig Faberin föbb; älfta; 1720. 
d. Anna Faberin

6. Olof OlofsSon, föbb 1691; odj böb en Srtjggare bräng uti 
©todpolm af ißefteit 1710.

Tab: III.

Bältare= eller Balters=Tamilien.

2It tilnamn äro tagen af panbatoär! odj ämbeten; fom någor i 
ftjnnerfjet ibfat pafioer; anten ttje fiälftoe, eller af anbront nämbe; tfjet 
är öftoer alt Iunigt. Gt fåbant tilnamn är odj tommit på tpenna Balters
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Slädfte, tt) när Factoriet i Söderhamn, år 1620, !om at uprättaé, 
transporterat ifrån Uleå, för ftörre fâïerîjet ffull, oöf) mtjctet förbättrabt, 
1638; fe mitt Glyfisv: II: öefö I: Çlod: Cap: 1: §: 3. tooro od) if)är= 
ftäbeå ÜIrbetare til !rigëbefyof, på 9iemtt)g, ißatrondiö!, mäffor, bantler, 
p. p. efter tfje tjberé fätt oc£) maner, font nu febermera äro ogillabe. 

Slfen förfte fom Bältare nämbeé i Söderhamn, toar, 1621,
Lars Lar/Ton;

af f)anå barn Inar Sonen, fom antog faberné ämbete
Michael Larffon Bältare, I)an tog fig til I)uftro en §åIIanf!o font 

Ijabe fölgbt fin faber til Söderhamn, efter Öftoerf)eten§ bel)ag, at ftälta 
Factoriet uti gobt f!id efter Ipållanbå injë. åganbe tilfaman, blanb flera 
barn, Sonen

Lars Michaelffon Bältare, föbber 1640, icfe altenaft 2Iröetare toib 
Factorie, utan od) fpanbelëman od) 9iåbman, gift meb Margareta Er. 
3)1 Lind; fom bog 34 är gamul. od) meb I)enne V: ft: Sant, för än 
I)an bog 1695, nämf.

I: Michael. II: Erik. III: Gertrud. IV: Margareta, V: Lars; 
I)loil!e uti fötjunbe Claffer införeé.

I: Clas sen.
Michael Larffon Bältare el. Bälter, föbb 1674, bief SiöDtan, begaf 

fig til Holland od) fin faberê ©!obéré Ijemlnifter, bief tljer böber Dgifter 
66 åra g [amma] t -Dian, 1710 [o: 1740],

II: Claffen
Erik Larffon Bälter, föbb 1677 d. 4. Junj, |)anbelé>= odf 9iåb=!Dtan 

i Söderhamn, gift 2: gånger, näml.
^orra refait 1700, meb Brita Svens S)otter Berg, föbb 1682; af 

9iåblttan Sven Nilffon Berg, föbb 1656 od) böb 1720, od) f)ttftrutt 
Barbara Fäders Dk Dufva, föbb 1650 od) böb 1714. SIfenne Erik Bälter 
Ijabe meb tbenna l)uft: 11: ft: barn för än £)on bog 1733; men 8: ft. 
bleftoo böba i nngbomen; bod) 3: Söner länge leftoanbe, näml. 1: Lars, 
2: Sven od) 3 Erik.

1: Lars Erikffon Bälter, föbb 1704. Upf: Stud: 1727 [Hm. 1721], 
Magift: 1731. $t)r!of)erbe i Söderhamn, genom Dftoerften Buddenbrochs 
bentebi. 1739 [Hm. 1738]; gift 2: gånger,

A: förra refan 1739, meb iprofta bottren i Börftel Anna Elifab: 
Balck. tl)era§ enba barn toar

Olysisvallur II 37
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Brita Juftina Balter, font bog, när ocp Stobren affomnabe —
1740; i barnfäng.

B. fenare gängen 1741, nteb SorgSi. br- i Gefle Johanna Beata 
Gertzlovia

Sarnen äro
1. Ehk Balter, föbb 1742; bog t Hopporne 1746.
2. Chriftina Maria, föbb 1744.
3. Ingerid Margareta, föbb 1745; bog i Hopp: 1746.

2. Sven Erikffon Bälter, föbb 1713, Upf: Stud: 1727 [1730]. Ma- 
gift: 1740, ißreft Iaflab af ntig, men ftabnabe qtoar t Upf: po3 SomsIproft : 
Doct: O: Celfius. til tfjeë af ßan§ Hong!. fpögpet i Upf: ftmranbe, 1744 
blef Iaflab til .ßofißrebilant; refte 1745 [1744] meb ©m: Ambaffaden til 
fltpfjlanb, od) Mufcou; t)emIom 1746 [1745]. ©ift 1747, d. 10 Nov: 
meb grölen Ulrica Altea Grundel, Sanbépöfbinga bottren; Sarnen äre

1: Gustaf Bälter, föbb 1749, in Mart:
3. Erik Erffon Bälter, föbb 1718, blef boenbe i ©todpolnt; men 

bog ttjer Ogifter 1742.
Sfter Erik Larffon Balters förra puftrut» böb, 1733, ingid l)an 

©enare gifte 1735, meb fal. lîprloperbené i Enånger @od)n .ß. Mich: 
Jerfs botter Ingerid Jerf; men meb penna intet barn, när pan affont= 
nabe af flag 1748 i Decemb: månab.

III: Clalf:

Gertrud Lars Sotter Bälter, föbb 1679, gift 1701, meb Nils Hanffon 
Svedman, barnföbber i Sadurftad ©ocpn, ßanbeUman i ©öberpamn, 
pafttmnbe tilfaman 12: ft: barn, för än pan bog 1738; af pmilfa 4 ft: 
bleftoo böba i ungbomen, bocp 8: ft: Iefbe utfpribanbe ©läcpten, näml.

1: Margareta Svedman, föbb 1701, gift i Stockholm, 1731, meb 
©fepparen Erik Boberg, äganbe tilfaman, för än pon bog 1737, od) pan 
i Riga på famma år, ena botter, näml.

a. Helena Boberg, föbb 1735.
2. Anna Svedman föbb 1703.
3. Lars Svedman föbb 1708, en ©iöman Oftindie*farare, böb 

Ogifter 1742.
4. Barbara Svedman, föbb 1710, gift 1742, meb Sröje»S58äftt>aren 

i ©todpolnt Anders Roos; Sarnen äro
a. Gret: Stin: And: Sotter Roos, föbb 1743.
b. Peter And: Son Roos föbb 1745.
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5. Hans Svedman föbb 1712, StrigâSDcan Iuib Artilleriet i Stockholm.
6. Catharina Svedman, föbb 1715, gift i ©öbertjamn, 1744, tneö 

Sorgåren Olof Siöflröm, öarnen äro
a. Johan Siöftröm, föbb 1745.
b. Nils — föbb 1746
c. Lars — föbb 1748.

7. Erik Svedman föbb 1718, gift i ©todljolm, 1744; nteb £ärft§» 
fräntarens Peter Segerholms Snta, Anna Chriltina Cahman, Sarnen äro

a. Anna Caiff: Eriks Svedman föbb 1745.
b. Johan Erich — föbb 1747.

8. Sara Svedman, föbb 1728.

IV: Claffen

Margareta Lars $ otter Bälter, föbb 1681; gift 2: gånger, näml.
A. refait, 1706, meb §anbel§®t: od) 9î[àbmannen] i ©ober= 

fjattut Nils Svenf: Berg; Ijafluanbeé nteb f)onont font bog 1725, barnen 
8: ft: nten 4: ft: böba i ungbonten; 4: ft: efter fabern lefluanbe,

1. Margareta Berg, föbb 1708, gift 1726, nteb £mnbeM)i: i 
©öberljamn Joh: Teuffenveifer, barnen äro
a Nils Teuffenveifer, föbb 1727. 
b. Charlotta, föbb 1741. 
c Benjamin föbb 1745.

2. Lars Nilffon Berg, föbb 1715, §anbeMJc: i ©öberljamn. 
gift 1746, nteb SurtSf- Anna Nils $r Burgera, föbb i Umeå. 
Sarn äro:
a: Anna Marg: Berg, föbb 1749.

3. Sven Nilffon Berg, föbb 1718, fianbelsält: i ©öber^antn 
[Juftitiarius flå Flors Fabrique]

B. Sfter förre SJtanenë Nils Bergs böb, 1725, träbbe Sntan i 
fenare gifte, 1728, nteb Chriftian Hend: Grupenius, barnföbber i Cur- 
lancl, font bog i @öbert)amn, 1740;

V: Classen

Lars Larffon Bälter föbb 1684; begaf fig i trigétiänft en Officerare 
i Ë. Carl XIFs îîegerittgê år; men bief fingen utom lanbë fåfottt mange 
flere; bod) Ogifter.
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Tabula IV.
Flomanffa ©läcpten.

SIt utaf ringa od) fattiga förälbrar !unna tontma I)öga od) förnäma 
©läcpter; i ft)neri)et i forna tiber, tå mera Spgb, boffrobe od) manbont 
ffattabeé, än pärfomft od) ätten; tpet är öftrer alt nog futtigt. sJkof, 
tit en bet, pär i (anbet, fer man af tfjenna Flomanffa ©lädpen, font 
tilnamnet äger af bt)n Jfinflob i Tuna 0ocbn; fe min Glyfisvall: I: 
g-lod, görmäf: Tit: IX. §: 4. Il: $1: Cap: VI. §: 7. om gamla orb= 
fpräfet: gå til Tuna, Frypa til Frype, od> lära meta i>uut; fåfom 
od) om tpen Titul en §ärfe pabe, nämt. Matthias (Srcfme til .£Säcf, 
5rit>erre til Jfinflob, Slibbare til Jfiållfäter, lagman i -Janbet, 
Jfougbe i »Såraber, präfter i FyrFan, ocb JSonbe t by. Dm nu tljenna 
©lädpen pär=ftamar af tienne sDtanen, tfjet met iag intet, Ü) iag t)ar 
intet längre fatt fäfer unberrättetfe pär ont, än Souben Päder Svenffon 
i ginflo od) pant? ©on Sven Päder ffon, pmilfen ttteb fina puftru ågbe 
4: ft: Sara, Brita, Helena, Elifabeta od) Olof. ®öttrarne uttoibgabe 
fuller ©lädpen; men intet til något §eber§=ftånb bod) ärligit Sonba= 
ftånb; tt)

1. Brita blef I)enta på gårbeu ginflo bonba puftru, gift ttteb 
Nils OlofsSon, pmilfaê ©on Olof Nilffon emottog pemanet, od) pans 
arfmingar barn efter barn tpet bebo.

2. Helena, blef gift ttteb bonben i Siörfa af Tuna ©od)tt, And. 
Svenffon, font en tib mar tttin faberë SronoSefal. Johan Bromans 
Executions Setiöut; tperaë botter Martha blef gifter nieb Er: Erffon, 
od) barnen efter Ipoar anbra pemanetå åboenbe.

3. Elifabeta blef od) bonba puftru [dt] Päder Erikffon i ffällfäter; 
åganbeé tilfaman 8 ft: barn, font en bel utfpribbe flädpen, od) en @on 
efter t pen anbra bebo tpetta pentan, belägit i sJIdffilnaben emellan Tuna 
od) Hög ©odnar.

4: Olof Svenffon Floman fotttnter pär at taga§ ©tantfaber til 
tpetta ©lädpet, enteban pan tpet til peber npförbe; pan blef Stud: Upf: 
1668, sJkeft 1674; Capellan i Järlsö d mäng dr, til 1697, td pan blef 
Hprfoperbe uti fin föbelfe ort Tuna ©odn, men tper bog mib flutet af 
näfta året 1698. ,Çan mar 2le gånger gift; nämf.

A. Jförra refan 1675 ttteb Cecilia Fernœa, ,ftprfoperbenë botter 
i Järlsö, dganbeâ ttteb penna X: ft: Sarn, font i fölfanbe Claff: ftd.

B. 0cnare gången meb Anna Maja Regensdorf, barnföbber i 
©todpfolnt] od) meb penna tpet XI: barnet, införbt i XI: Claff:
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I: Chriftina. II: Sven. III: Brita. IV: Johannes. V: Olaus. 
VI: Lars. VII: Nils. VIII: Martha. IX: Hans. X: Catharina. XI: 
Daniel.

I: Claffen
Chriftina Olofs Sotter Floman, föbb 1676; gift 2"e gånger; näml. 
A: förra gången 1698, på famma bag fabern begrofé, nteb 

Magift: Laurent: Öjer, SpfjloSRatt i Upf: Somtprfo ; på flutet P. od) P. 
i Vekholm, åganbeé tilfantan 7: ft: barn, för än f)an bog 1715 [Hm. 
1717],

1. Cecilia Öjer, föbb 1700, böb 1701.
2. Catharina Öjer, föbb 1705; gift 2'le refor, nanti.

A: förra gången, 1725, nteb $. Lars Elfvik, foin bief tprïo= 
tjerbe i Norala od) Trönö, efter fina fjuftruå ©tiuffaber, 

Pet: Aurivillius; fe Glyfisv: II: $1: Cap: XIV: §: [6], 
Sarnen tljeraê för an Ijan bog, 1738, öro tljefja, nanti.
1. Johannes Elfvik, föbb 1726; Upf: Stud: 1744.
2. Lars, föbb od) böb 1728.
3. Petrus, föbb 1729 [Hm. 1728],
4. Chriftina föbb 1730; gift 1749 nteb Mag: Hamhrceus; 

barnen äre

3.
4.
5.
6. 

7.

[Olaus H] föbb 1749 
[Laur: H. f. 175 . .]

5. Jemina Catharina, föbb 1732.
6. Jojada Martinus föbb 1734, böb 1738.
7. Levi Laurentius, föbb 1736.
8. Olof Chriltfrid Elfvik, föbb od) böb 1738.

B. 0citare refait giftabe fig Cath: Öjer 1740, nteb ,fji Olof 
Nordlinder, en ung ißreft, font fid tomma til Paftoratet 
efter fina f)uftru§ förra SRan ; Sarnen äro:
1. Margareta Nordlinder, föbb 1741.
2. öenneé Spfter böbföbber, tmillingar
3.1 2: Söner tmillingar, föbbe 1743, böbe 3: metor g[arttle]
4. f 1744.

alle t Ijejje böbe i Upfala
Olaus Öjer, föbb 1706, böb 1708.
Erik Öjer, föbb 1707, böb 1708.
Lars, föbb 1709, böb 1710.- 
Chriftina, f. od) b: 1710.
Chriftina II— Öjer, föbb 1714 i Vekholm, od) böb efter fab: 
1717.
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B. 0enare gången, efter P. oet) P. Magift: Lars Öjers böb, tröbbe 
Chriftina Floman i ädjtenffap 1718, meb Snflhtgen oef) St)rfo=§erben 
i Norala od) Trönö, ör Pär Aurivillius, Ijaftoanbeé meb Ijonotu intet 
barn, font [o: Ijanj bog 1726; Od) enteban (jenneå SJtåg 6- L. Elfvik font 
til Palloratet1 blef f)on boettbe när f)onont, att ttteban l)an lefbe, od) febatt 
f)Oå I)anä efterträbare §. Ol: Nordlinder, etta loibtberöinba §uê3Jîober 
til tl)ef3 f)ott affontnabe; 1744; af gob fjälfo 68 åra gatnnl.

II: Classen

Sven OlojsSon Flodman, Upf. Stud. 1694, blef Magift: i Upfala 
1703, feban Ijan Difp: 1: gången 1700. de rationis Excultæ ufu; 
■fßräft i Stockh: toib Songl. Gvardie, od) fift P. i Kumbla görfatttbl. 
i Sferife 1722, Ijtoareft fjatt böbbe 1729; IDteb fina Ijuftrn, Capelans 
bottren toib S. Nicolai ^örfairtling, Catharina Holm [Hm. Holmer], 
ågbe Ijan 10 ft: Sarn :

1: Erik Svenffon Flodnian, föbb 1711. Difp: i Upf: 1741. de 
Afcenfu aqvæ in Tub[is] Vitrfeis capillaribus]. Mag: 1743.

2: Olof Flodman, föbb 1713. böb 17i5.
3. Sven Flodman föbb 1714. böb 1715.
4. Chriftina Cecilia, föbb 1716; böb 1720.
5. Olof föbb 1718 böb 1736.
6. Catharina föbb 1720, böb 1722.
ttjefja förenätnba Sarn tooro föbb i Stockholm, men tfje följanbe 

i Sutnbla ißroftegdrb, itänt!.
7. Sven IIdre; föbb 1722.
8. Andreas Flodman föbb 1723.,
9. Johannes Flodman föbb 1725.

10. Adam Flodman föbb [1729],
Sfter Mag: Sven blodmans böb 1729; font Sttfan at träba Uti 

fenare ädjtenffapet, meb Mag: Joh: Gilnæus, fom fuccederade od) 
Floman i Paftoratet, p. §an§ Sarn införeå I)ör intet. §on Cath: 
Holm affontnabe 1741 [Hm. 1739 ls/4].

III: Classen

Brigita Olofs Stotter Flodman, föbb 1681 od) gift 1698, på famma 
bag od) rum i Tuna tfköftegårb font l)enneë ©pfter Chrift: nteb £janbeIADt: 
i Hudicksvall Lars Lind, Srobern til Anders od) Olof Lind, uti
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Frifka Familien; fe Tab: V: Cl. II. Sf)eraö Sarn äro 2: ft: för än 
Ijan Lars Lind affonmabe 1732; nanti.

1: Margareta Lars Sotter Lind, föbb 1701; gift 1720, meb Sor= 
garen od) ©hebbaren t Hud:vall, Nils Kiälberg; Sarnen äro: 

a: Lars Kielberg, föbb 1721.
b. Jonas Kielberg, föbb 1723.
c. Brita Kiälberg, föbb 1725.
d. Olavus föbb 1730, od) böb 1733. 
e: Margareta Kielberg, föbb 1732.
f. Johannes od) g Chriftina, ttoillingar 1737. §on bog 1738 

od) §an 1739. 
h: Nils, föbb 1740.

2: Cecilia Lars Sotter Lind, föbb 1707.

IV: Glassen.

Johannes OlofsSon Flodman, föbb 1683. Upf. Stud: 1699. loar 
t>å någon tfb Juris Studiof: f)är I)enta uti ©toerige; Fifcal i Fahlund 
1717; Inib Acad: i Lund 1718 toiftabeö men refte febertnera bort förft 
til Köpenhamn 1721. ©eban til Amfterdam i Holland 1723. SIfer 
ifrå til Kihl i Holftefn] 1725 od) font intet mera tilbafa; toaranbeö 
otoift ont I)an är gifter eller od) böber.

V: Classen.

Olof OlofsSon Flodman bief od) font I)an$> älbre Sröber, Sven od) 
Johannes, berömt. Student i Upfala 1702, äfioen loäl Ph[ilofoph]iæ 
Candidat, när f)an, 1710, förre gången, de Oread: Helf: od) 1715, 
anbra gången, de Societate Hanfeatica, disputerat Ijabe, toaranbeö ta 
Collega III: Claff: uti Upf: Cathedr: Schola; Slten f)an affonmabe 
t£)erftäbeé ogifter, 1726.

VI: Classen.

Lars OlofsSon Flodman, föbb 1688. tog fig fram uti ^anbeföftånbet 
fa at Ijan bief en Stockholms ^fttoånare; taganbeö fig til Igiftru fin 
tjuöbonbaö botter Brigita Lundberg, 171. meb I))oi(fen Ijan fjabe 2"e 
barn, för än Ijan böbbe 1715.

1. Olof Larffon Flodman, föbb od) böb et ungt barn, 1712.
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2: Brita Cecilia Lars Setter Flodman, föbb 1713 od) böb uti fin 
ungbom på famma år.

Slfenna I)an§ ©nta Begaf fig i tfjet anbra giftet A: meb IpanbeUSJi: 
Suthof, odj febermera i tfjet tribie B: meb ...

ViI : Clas sen.

Nils OlofsSon Flodman, föbb 1690 Ijabe od) fom tfje förre fjan» 
3 bröber fin upfomft genom Studier, få at I)an Upf. Stud: 1710, od) 
på året 1717: sf?reft, fuccederade fin Stoärfaber Ipr Lars Kiälberg, til 
Åkerby od) Jomkils förfamlingar 1725; taganbeê fjanê botter Anna 
Sophia Kiälberg til I)uftru 1720. Sarnen looro fuller några, men inga 
meb Ijf föbb fram i Siufet för än Sonen

1 : Lars Olof Flodman, föbb 1731, od) böb ftraj tf)er efter.
2: Olof föbb od) böb 1732
3. Anna Cecilia, föbb 1734.
4. Nils föbb 1736. böb 1740.
JJjenna Ijané ,fjuftru affomnabe 1740. @ifte fig anbra gången 1742 

meb Chriftina Regina Depken. barnen äro
1. Marg: Regina, föbb 1744.
2. Olavus, föbb 1744.

VIII: Claffen.

Martha Olofs Sotter Flodman, föbb 1693. uti fin barnbom floåra 
när böben af et biupt fjäfta bitanbe uti fptfloubet; bod albeleö loäl til 
fjälfan bragter, od) unber fit maranbe på Upsala tjoö [fin] Stoåger §. 
Mag: Lars Öjer ingid ädjtenftap 1715, meb Sagaren tljärftäbeö Nils 
Örlander; S^eraö Sarn :

1: Brita Cecilia Nils Sotter, föbb 1716, od) böb 1717. loar tfjet 
enbafta. — §on SKobren Martha Flodman affomnabe 1743.

IX: Classen -- - od) X: Classen

Hans Olofsson Flodman od) Catharina Olofs ®otter Flodman, 
Om tljefja Sarnen är tfjetta at berätta, at tf)e fôbbeë (Cttnllmgar, 

1696, od) enteban 4: bagar looro tljem emellan, blef barnfängen för 
tljeraö SKober Cecilia Fernæa för flodr, få at Ijon efter några bagarö 
förlopp afleb; tå od) bägge Sarnen affomnabe, få at Ijon ligganbeö uti
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IjMiftone Ijabe nteb jig neber i graftoena et barn pa Ipoartbera armen; 
bloillet flebbe på näftföregåenbe böft til §. Olof SvensSon Flodmans 
boflpttanbe ifrån Järlsö Sacellanie, til Tuna Paftorat, nåml. 1696 [Hra. 
1697].

XI: Clas sen.
Daniel OlofsSon Flodman, bfef föbber uti Tuna ©odn, när t)an§ 

faber mar SprIoberbe blefmen 1697; oct) Ijabe tagit fig til tjuftru Anna 
M: Daniels Sbotter Regensdorf; Slcen f}an Iefbe intet länge efter fin 
faber, font affomnabe 1698.

^örenäntba ©nia flpttabe feban bent til Stockholm igen, od) lotit 
at ingå anbra gängen äcbtenflap tueb SprIoberb : §. Johan Norœus, uti 
Skeptuna, åganbeS tneb bonom några $öarn; förutan tfje barn font 
tfjenne ©nf lingen ï)abe nteb fitta förra Iptftru; iblanb f)loiIfa f)är itäutneö

a [Maria Magdalena] Norcea font bief Magift: [Johan] Blombergs 
Iptftru ; font bief Paftor i Arnöberg, od) feban i Bifcopskulla etc. — 
bioillen affontnabe 1741.

IpoiIIe bod intet Ijär införaé uti FlomanfIa Familien enteban t£)e 
intet bårlontma til tbenne ©tarnen.

Tabula V: 

ont
Friska ©Icïd)tet

JIt Friska familien bär uti Ujefja min upfatt @Iäd)tregifter toarber 
införb, fler intet til tben änban, at natnngifloa tf)e mänga ißerfoner 
font fäbant tilnamn, bär i Sanbet, förutan i annor Sanb, brufat fjnfloa, 
od) än brula; enteban tl)e äro faft ntåttge, od) fiäran ifrån binar anbront 
ffilbe til ätter od) ftantgårbar; fä at, fnart fagt, i alla ©odnar, od) uti 
btoart et Compagnie af sJtpttare, Dragouner, ©olbater od) iöåtsmän; 
nnbantaganbe mänge ©tättbé^erfoner; FriskaSlmmet är af JtuIIarna 
at igenfinna; bälft tljet loadert od) gobt ©toänflt orb, famt allom Iunnigt 
är; ImtIeIt om alt tbet font äger en Iefloanbe Iraft, od) bebäller fin 
rätta loarelfe; loare fig Iefioanbe biur, Srä, loatn, ftenar, etc. etc. Utan 
fler tfjetta, enbaft för tben orfalen find, at tfjetta .Fmfca=SIadjtet är 
ganffa toiba utfpribt bär i Sanbet, od) tf)er imtnber loarba ittåttg ©lädjten 
näntb, font äljeft fomnto at uteflutaö; eburit tl)e loiba bêlant loore; 
v. g. Drakar, Elfvar, Glasmäftrar, Eurenier, Linder, Hoffmänner, Arner,



586 [5. Frisk.]

Veftrar, Vjkmänner, Murar, etc. etc. gåenbeå man £)är intet längre 
tilbata, än til Sorgaren uti Hudicksvalls ©tab, Erik NilsSon Skrika 
ocf) ()an§ fjuftru Sara Lars lotter; (jloilfa ågbe tilfaman 6: ft: Sarn; 

sDcen font faberê tilnamnet loar nog otärt för Stamfabren fielfman; tt) 
nätnnbe fig Sarnen anorlunba; tljen ene få, tljen anbre få; IjloiIfet £)är 
efter, för I) to art od) et Sarn, tömmer at anntärfaé. Ilje font tonimo 
at utmibga tljenna Erik Nilffons ©tamgårb äro tljefje följanbe:

I: Margareta. II: Lars. III: Sara. IV: Nils. V: Brigita. VI: 
Erik. @toilte i Classerne I)äbanåt beftrifloaö.

I: Clas sen.

Margareta Eriks Softer, Ijon brntabe intet tilnantn, efter tfje forna 
tiberö plägfeb; blef gift meb Sorgaren i Hud:vall Paul SvenfTon, font 
bobbe på bactan ftraj Dorr ont Sorget Ipoareft Olof Lind feberntera 
bt)gbe; font tom genom fina Dtoberö gifte meb f)enne§ Srober Lars 
EriksSon1 i flädjtffap; fe Claff: II.

Sarnen t^eraö Inoro
1 : Sven Pålffon Helling, gaf fig ut at fegta, od) tom intet mera 

f)ent igen, utan bog utomlanbö.
2. Sara Påls Sotter, begaf fig til Stockholm i tiänft, od) af= 

fotnnabe tEjer Sarnlöfer.

II: Glassen.

Lars EriksSon, nätttbe fig af fit I)anbaU)ärt Glasmästare; efptrtt loäl 
Ijan t()er jämte en ftor §anbe(sDtan i Hudichsvall loar, famt Dåbntan; 
©åfom l)an§ egenljänbiga ftrifter, Sjtftenen uti gången i H:valls Dpa 
Sprto ; Störfta Siuöfrottan mit uti famnta tl)rto, etc: nttoifa. Svenne 
Lars EriksSon bobbe Dorr ont ïorget, f>å tfjen få tallabe lointerloägö 
gatan, Ijhtareft Stockberg, oc£) febermera Drganiften And: Veftröm 
Ijabe tfjeraë tilfjåll; Htfpribbe ntpdet ©lädjten för än Ijan böbbe 17 ..; 
ett i mång åren Iigganbe Slinber od) gantai Dtan; itl) f)att loar 3 gånger 
gift; nätitl.

A: görfta gången, meb Sorgare bottren i Hud:vall, Cathrina 
Anders Softer, åganbeö nteb Ijenna 3: ft: Sarn, näml. I. Brita. II: 
Sara, od) III: Anders, Ijloilta i följanbe N: införaö:

N. I: Brigita Lars lotter, blef gifter 2: gånger, näml. förra refan
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A: meb Sorgaren Olof OlofsSon Norman; Srobern tit Anders 
Olofffon Norman; font införeä Uti Valbergs Familien, Tab: XVIII. 
Claff: III: barnföbber i Ångermanland. O. O. Norman böö 1677.

B. ©enare gången meb Sorgaren Mårten ißäberfjon Norlander; 
äftoen Ijårlomen ifrån $ngermanlanb; af tljen loibtutfpribba Norlandomm 
Familien; Dd) eljuruioäl ttjenna Brigita Lars Softer f)abe meb tfjef?a 
fina bägge DJIan Urllofnm ft: Sara, föbanbeé ena refo ttoillingar odj en 
gång trillingar; ©å blefmo tf»e allefaman böbe, uti fpäba barnbonten, 
få at icfe et Iefbe efter tljeraé förälbraré böbel. afgång; Ipoarföre fpneë 
loara onöbigt ftjeras» namn får införa.

N. II: Sara Lars Softer, föbb 16 . . gift 1680 meb öanbeteman 
i Hud:vall Jon Jonffon Drake, I)af)oanbe§ meb l)onom 3: ft: Sara, 
för ån I)on affonmabe på året 1686: näml.

1: Lars Jonffon Drake; föbb 1681; refte utrileé at fegla på Veft= 
Indien, od) böbbe ogifter litomlanbå 24 år gamal.

2: Catharina Jons Softer Drake, föbb 1683, gift i Stockholm 
1699, meb Couffardie ©lepparen Sven Horn, barnföbber i Ny
köping; åganbeé tilfaman, för ån Ijan bog 1708, på fiörefan i 
Carls=Crona, od) I)on i Stockholm af ißeften 1710, 3: ft: Sarn, 
1: ©on od) böttrar, Ipoilfe alle affonmabe i barnbonten, od) 
för ftjerag förälbrar.

3: Jonas JonsSon Drake, föbb 1684; 9Iåb= od) .tQanbeteman i 
Hudicksvall; bebobbe förft fin DJIorfaberå gårb; belägen på 
förenåntbe ftälle; DJIen nu feberutera mib Torget, Ijtoareft i 
forna tjber, til 17 .. tfSräftegårben loar ftåenbeé; ittgicf äd)ten= 
ffap, /.-A. förre gång:/ 1710, meb §anbeföman§ Michael 
OlofsSon Bergmans gungfru botter, tfjert 2 i orbningen af 
ft)e 6: ft: Ijano Sarn, (jloilfe alle böbbe ogifte för förälbrarna; 
Catharina Bergman; Sarnen fljeraé äro tljefja, för än f)on bog 
1743 /; B. fenare 1744 meb Elifab: Crcelia fal. SorgDJI : P. 
Caftorins SnIa :f
a. Sara Drake, föbb od) böb 1712.
b. Brigita Drake, föbb 1713 od) 1731 gift /.* 1 :re g.:/ meb 

SnIlingen od) .tQanbeteDJIan ifrån Söderhamn, nu loaranbe 
i Hud:vall, Olof Jonffon Stenbit; af HallenifIa Famil: på 
DJtöberne; fe Tab: IX. Claff: VIII. N: II. a. 1. B. Sarnen 
tf)era§ äro, för än I)an bog 1739.
1: Anna Catharina Stenbit, föbb 1732.
2: Margareta Stenbit, föbb 1735, od) böb fantma år.
3. Jonas Stenbit, föbb od) böb 1738.
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B. Brigita Drake, anbra gangen gift 1741, nteb unga San= 
betêman Jonas Ehnlund; Sarnen äre 
1: Brita Johanna, föbb od) böb 1743; — 16 loetor gt. 

SIjenne Ijenneg fenare Dian, bog nog oförntobel. t Stock
holm, 1746, od) tljer begraftoen. 

c: Jonas Drake, föbb 1716. od) böb 1717. 
d: Anna Drake, föbb 1717, gift 1738: nteb £j. Sorgmäft: i 

H:vall §. Joh: Boberg. Sarnen äro,
a. Jonas Auguftus Boberg, föbb 1739; böb 1740.
b. Greta Cailla Boberg, — föbb 1741. 
c: Erich Boberg, föbb 1744, böb 1745. 
d: Johanna Brita f: 1748.

e. Olaus Drake föbb 1719; od) böb fatnnta år.
f. Jonas Drake II:= föbb 1720. Upf: Stud: 1733; Aufcult: 

i §of9t. 1740. v. SorgDi. i Södertälje. — fpema I)og fab : 
1747.

g. Sara Catharina Drake, föbb od) böb 1730.
öfter förenäntba Sara Lars Sotterg böb, ingid bemalte Jonas 

Drake anbra giftet nteb Anna Lars Sotter Törne, 1689, nteb Ijloilfa 
t)an Ijabe 4: ft: Sarn, för än l)an brufnabe på Örgrunds Sotn 1695;
1: @on od) 3. böttrar; men alle böbbe uti fpäba Sarnbomen ; —------
Seban bemälte Jonas Drake onttomen toar, tog ©ntait fig ttjen anbra 
sDtanen, 1697, nanti. jpanbelgDi: Anders Elf i Hud:vall, Ijaftoanbeg nteb 
Ijonottt 3: ft: Sarn; nanti.

1: Jonas, 2: Lars, odj 3: Catharina.
Dten tl)e blefloo od) alle böbe uti ungbomen; för än fabent af= 

fomnabe ... od) Dîobern Anna Törne af ©lag, 1723. §toar ont är 
od) at fe af Siljang: II: $1: I: Claff: N: VII. 2.

N. III. Anders Larffon, Däb= od) $anbelgntan 1 Hudicksvall; 
föbb 1657; itämbe fig intet fäfottt fabern, Glasmäftare, eljurutoäl Ijan 
od) fatttma arbete funbe giöra; utan fallabe fig Frisk, fäfottt feeg tan 
j.iä IjanS ©rafften[,] flora Siustronan uti forfjgängen od) alla IjanS ftrifter; 
toifjanbeg gagnet nteb namnet i mäng fttjcfe, i fijtterljet uti fjanbeln; 
San bief äftoen font fabern gift 3 gänger, begäftoat meb 18: ft: Sara, 
för än I)an affontnabe joä 1723 ärg fint, od) fålebeS utfpribbe mijdet 
Friska familien, font Ijäbanefter tan igenfinnag; £jan btjgbe toib Sorget, 
j)ä Ö- Thom: Veflenii tomt;

A: Däbitt: And: Frisks, I: ffmftru loar Catharina Lars Sotter 
Lind, I)ang faberg ftiufbotter, meb Margareta Olofs Sotter Lind, tfjen
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3L tjuftrun; je l)år efter Lit: C: tt) när fabern tog SJcobern tit SJcata, 
tog jonen Ijenneê botter, tjtnilfet jtebbe 1679; åganbe titjaman 5: jt: 
Sara, för än t)on afjontnabe 1691; näntl.

1: Lars AndersSon Frisk, jöbb 1685, gijt 1710, nteb ©tomatar: 
SJiäft: Jon [? i stället för öfverstruket: Anton] Larff: botter, Christina 
Vårdner, åganbe titjaman 4: jt: Sara, för än Ijan bog, 1719, 
näntl.
a: Andreas Larffon Frisk, föbb 1711 ocf] böb i Stockholm 

en ogifter i bäjta uitgbomen, af lungjot, 1737 [1736?, Anrep: 
1638],

b: EUfaheta Frifk, föbb 1712 gift 1735, nteb Gnftingen od) 
©ntbjrneben i Fkvall Johan Grubb; Sarnen äro:
1: Jonas Grubb föbb 1738.
2. Catharina, föbb 1741.
$on afjontnabe 1743. Ëfter f)enneë böb giftabe jig SJtl Grubb, 
1744 nteb Chrift: Hörning je Hallen: fam: Tab: IX. 

c. Jonas Larffon Frisk, föbb 1714. gift 1748 nteb Cath: 
Vallftröm. fe Walb. fam.

d: Lars Larffon Frisk, föbb 1717. Upf: Stud. 1738. Sreft 
1743. gift 1746 nteb ©frebb:bot: i Upf: Cath: Lönbohm 
Sarn
1. Chriftina Frifk, föbb 1747.
2: Jonas f. 1749.

Gfter fin förre SJtané, Lars Frisks böb, ingid Gntan Clirifk 
Antons [o: Jons?] ®otter anbra giftet, 1723, nteb fjanbefêSJk 
i Hud:vall Jonas Nilffon Viberg, barnföbber i Vj af Tuna 
Sodn, tjaflnanbeö nteb tjonom 1: botter od) 2 Söner: 

a: Catharina Viberg, föbb od) böb 1724. 
b. Nils Viberg, föbb od) böb 1725. 
c: Nils Ik-Lc föbb 1728 od) böb atfenajt några Inetor gamal. 

£jott afjontnabe 1749, in Oct od) fjeberl. begr: d.- 18 Octob. 
gamut 64. J år.

2: Margareta Anders ®otter Frisk; toar fuller tjta meb tfje jtera 
fina 0t)fton af ett mtjcfet jlnag jt)n, tjlnittet tåbbe mtjdet Inib 
ttjetta ©tädjtet; bod Btef f)on 2 gånger gifter nämt.
A: förra refan nteb SJåbttt: Johan Jonffons Vallqvist Sott Jonas 

Vallqvist, i Hudicksvall, 1706; I)aftnanbe§ meb Ijonom 
allenajt 1: Sarn . .. Ijlniltet böbbe i ungbonten; tå fjenneé 
SJtan rejte ut til jiöé at fegla, od) omtotn i jiönöb 1709.
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B: Dlnbra gången gifte fig Margareta Frisk, 1716, meb Sorga* 
ren i Hud:vall, Johan NilfIbn Lundberg, barnföbber i Afak 
af Hög ©odpt, fjaftoanbeg nteb Ijonont, för än t)on bog 1720; 
3: ft: Sant, nanti.
a Anders Lundberg, föbb 1717, böb af lopporna 1717. 
b: Sna böbföbba botter 1718.
c: Catharina Johans Sbotter Lundberg, föbb 1719, gift 1740 

nteb £janbelgtn: i H:vall Pet: Buller. Ijan bruttfnabe 
1746 utan barn. 1749. ingicf l)on 2T“ gifte nteb Moppf : 
Albrecht Stenmetz.
Sfter förenätttba Margareta Frisks böb, ingid I)enneg 

SJtatt Johan Lundberg, 1726, anbra gifte nteb sJJigona Marga
reta Johans Sotter ifrå sUtebelpab, aganbeg loäl barn nteb 
Ijenna, tjtoilta bod uti tf)enna Frifka Familien intet tomma 
at införag. §an bog 1748 in Sept.

3. Olof AnderITon Frisk, toib början ^anbelgntan i Hudivall, gift 
. . . meb IpanbelgsDt: Jon Jonffon Amers botter, Helena Arner, 
Sloåger ttteb Jacob Törne; fe Sil): VII. [o: Sil): II: i] ågattbe 
tilfaman för än l)an bog i Liusdal 1723; od) l)on i H:vall 
1743. 6: ft: Sarn, nanti.
a. Erik OlofsSon Frisk, föbb ... od) böb . . .
b. Andreas OlofsSon Frisk, föbb 1714.
c: Jonas Olofffon Frisk, föbb od) böb 1718. 
d: Jonas II:—. föbb 1720. 
e: Sn böbföbb Son — 1722. 
f Olof OlofsSon Frisk, böb 1 år gammal, 1724.
Sfter förenätttba Olof And: Frisks böb, träbbe Sntan 1734, 
uti fenare ädjtenftap nteb Sorgaren i Hud:vall, barnföbber i 
Dfterbotn, Johan Vafelius; äga intet barn när I)an Sdtgmau 
utgid od) bog 17 .. od) l)on 17 ..

4: od) 5: Sarnen font Anders Larffon Frisk Ijabe tilfaman 
nteb tljenna fina 1: fjuftru Catharina Lind; bleftno böb uti 
fpäba Sarnbomen, od) förtljenfful äro ttje tömmen utur minet; 
od) alla Mprto Söder upbränba af fienbeng DJpfjeng fjärjanbe 
1721.

B. jJtdbm: Anders Frisks IkbTa buftru loar Pfrosten] Mag: Pet: 
Vallmans [Hm. Waldman] botter i Hud:vall, Helena Vallman; Ipoilfet 
ädjtenffap ffebbe 1691; ågattbe tilfaman Urllofttta ft: Sarn, för än l)ott 
affotttnabe 1713; nanti.
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1. Peter Anderffon Frisk, fööö od) böb et fpäbt barn 1093.
2. Andreas, föbb od) bob 1694.
3: Catharina Frisk, dftoen bob i barnbomen 1695.
4. Helena Anders hotter Frisk, lefbe tit tfjeë fjon btef 17 dra 

gantai, efter fin föbelfe 1696,
5. Catharina Frisk Iktla; föbb 1699, gift 1715 nteb 9î[db=] od) 

§anbefe9Jc: i Hudicksvall Olof Larffon Gropman; af Grund- 
bergfta Familien pd SKöberne; fe Tab: VIII. Claff: II. 2 
fjtoareft od) ttjeraå Totf Sarn upräfneé; bod alle böbe, för» 
utan tl)en äffte, nanti.
1: Andreas Gropman, föbb 1716. Upfak Stud: 1731. Ient= 

nabe Acad: Juris ftud: 1740; v. §örabéf)öfb: gift nteb 
Aurora Broman, fe Broman: Famil: Tab: Ik

6. Peter Anderffon Frisk, föbb 1701, §anbeM)?. i H:vall; 
mt)det af fig tonten, bog ogifter i Ström, I)o§ Stodgern 
■Ö- Inspect: Schilling dr 1741: ont lodren; til ingen forg. —

7. Brigita Frisk, föbb od) böb 1703.
8. Sara Anders Stotter Frisk, föbb 1706, gift 1724, ttteb In

spect: pd Ströms Srnt, Erich Schilling; l)on affontnabe i 
Holm uti Idenor 1749, d:= 6 Mart: af Sungfot. Sarnen 
tfjeraé öro:
a. Beata Schilling, föbb od) böb 1724; 12 bt)gn gl.
b. Helena, föbb od) böb 1725. 24 bt)gtt gl.
c. Beata Helena, föbb 1726 od) böb 1727. 1 J, ntdnab gl.
d. Adam Erikffon Schilling, föbb 1728; Upf: St:
e. Catharina, föbb 1730.
f. Johan Erik, föbb od) böb 1732, 14 bagar gl.
g. Margareta, föbb 1734.
h. Erich Schilling, föbb 1735 od) böb 10 bagar gantai.
i. Andreas Schilling, föbb 1736, böb 3 tttdnaber tl)er efter 

in Aug:
K. Sara Maria föbb od) böb 1737. 8 loetor gl.
L: Erich, II: Schilling, föbb od) böb 1738; 1 : ntdnab gl. 
M. Peter föbb 1739.
N: Erich II [o: III) Schilling föbb 1741 od) böb, 10 bagar gl. 
O: Joh: Anders Schilling, föbb 1743 od) böb 3: loetor gl.
P. Olavus Schilling, föbb 1744, in Aug:
Q. Lars Schilling föbb 1747. od) böb 3 loetor gl.
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9. Andreas Anderffon Frisk, föbb 1706, refte en ©toman ut= 
rifeS, bief gift i Holland; ont fjVoilfenS f)uftru od) Slant, font 
tut fäjeS Bo t Livorno, man ingen fäfer unberrättelfe äger.

10: Erik Anderffon Frisk, föbb od) böb 1709.
11: Jonas Anderffon Frisk, böb 9 Toetor gantai 1712.

C: iMbtn: And: Frisks III: Ijuftru, tnar SciTtbelSSJt: Lars Stroms 
botter i Stockholm, Magdalena Ström; ï)Toi(fet ädjta förönnb ffebbe 
1716; äganbeS nteb Ijenna 2. ft: 23arn, för an l)an böbbe 1723, 66 åren 
gantai; nanti.

a: Catharina Chriftina Frisk, föbb 1718; gift 1735, i Stockholm 
meb Peruqve SJiataren Jonas Unger; dganbeS meb tjononi font 
bog jämte fabern 1736; et barn; 1737 in Nov: gifte fig 2a refan 
Caifa Stina Frilk itteb Peruqvmtataren Johan Guftaf Hieben.

b: Lars Anderffon Frisk, föbb 1719 od) böb 1720.
Sfter fin förre mans böb, ingicE förenätttba Magdalena Ström 

anbra giftet meb fit @t)ftonabarn Sanbelsman od) Peruqve=SWaftaren i 
Stockholm, Johan Ahlström, 1729: dganbeS tilfatnan ndgor Sarn, men 
mäft böbföbb; bod ena botter,

a: Maja Elisab: Ahlftröm, föbb od) böb 29 toefor gamut, 1732.
Son Magdalena Ström affomnnöe i Stockholm 1750 i Feb SJtånab.

B: Slnbra refan blef Lars EriksSon Glasmäftare gift meb Wdb= 
od) S^ttfrdlSäW : bottren i Hudicksvall Christina Michaels Sotter Jerff ; 
©t)ftren till S- Michael Jerff, font ittföreS uti Grundbergs Familien, 
Tab: VII. Claff: I. N: II; tiloilfet äd)tenffap ffebbe 1667; tjaftoanbe 
tilfatnan allenaft 1: ©on, font ftraj: böbbe i barnbomen, od) tljenna 
SJtobern Chriftina Jerf, affotttnabe 1669.

C: Tribie gången ingicf Lars EriksSon Glasmästare äd)tenftaf) meb 
Ghtfan Margareta Lind; font Inar ftl)rtol): S- 01: Hoffmans botter i 
Harmånger od) Jättendal, od) tilförenbe l)aft til fin SJtan, Inspect: od) 
Wdbman i Gefle, Lars Anderffon Lind; SJteb l)enna dgbe Ijan toäl 5: ft: 
Sant, 1: @on od) 4 böttrar SJÎen font alla böttrarna böbbe uti tfyeraS 
barnbottt, få nämnaS tfje I)är ide, utan enbaft ©onen

1: Erik Larffon, 1)Toilten ide l)eller nämbe fig font fabern Glas
mästare, eljurutoäl Ijan tl)enna tonften od) brutabe; utan font l)anS 
I)alfft)fton, Frisk; l)an loar föbb 1675, SanbelSntan i Hud:vall, od) gift 
1701, nteb Rect: Scholae S- And: Eurenii botter, Brigita Eurenia; 
dganbeS nteb t)enna 12: ft: 93arn, för än t)an bog, 1729, nämt.
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a. Lars Erikffon Frisk, föbb 1702, od) bob 1704.
b. Andreas Frisk, föbb od) bob 1703.
c. Margareta Eriks Sotter Frisk, föbb 1704, bob 1711.
d. Andreas, ILdI? föbb od) böb 1705.
e Samuel Frisk, föbb 1707, gift meb Catharina, ena Sonba 

botter uti Orfa ©odn af Satarna, 1723; Sarnen öro, för än 
[l)an] bog Solbat 1741; tljefja
1: Erik Erikffon Frisk, föbb 1724.— f)oS ©pftren Rebecca 

i ©öb[erljnmn] 1747
“'jböbe i ungbomen

f. Rebecka Er: Sotter Frisk föbb 1709. böb 1713.
g. Erik Frisk föbb od) böb 1711.
h. Lars II:*? föbb 1712 od) böb 1713.
i. Olaus Frisk föbb 1715; gift förra gången en Såtpnan på 

Åland meb N. N — Ijon bog in om året barnlöfer. Slnbr: 
gången i Stockholm 174 . . meb ...

k. Rebecca II:*? föbb 1719. gift 1744, meb Sorg: od) Gmtlingen 
i Söderhamn Lars OlofsS: Engman, barnen äro
a. Margar: f. b. ...
b. Olof. f: 1747.

l. Brigita Frisk, föbb 1720. gift 1749 meb ©ötnft: Lars Nyftröm.
m. Peter EriksSon Frisk föbb 1722 od) böb 1724.
Sljenna förenämba Margareta Olofs Sotter Lind Ijon affomnabe 17 . . 

od) (Ijon) 17.. .. åra gamla IKanen Lars Erikffon Glafmäftare, feban 
l)an i 7. åren fjelt blinber legat l)abe, fåfom od) flere af tfjetta flädjtet 
mara månbe; fe VI. Claff: — Dd) emeban förbemtc äKobern Ijabe Ipt 
ifrån Gefle meb fig fin Sarn meb förre IKanen Lars Anderffon Lind; 
©å tomma tfje od) Ijär at nämnas, näml.

1: Andreas, 2: Olof, 3: Catharina od) 4: Lars; at mifa @läd)ter= 
ne§ gemenftap; tp

1. Anders Larffon Lind, blef Kab= odj fpanbelSutan i Hud:vall 
od) gift, 1687, meb ,fjanbelSiK: Johan Jonffons botter, Anna Johans 
Sotter, font näntbe fig efter fin SKan Lind, od) intet font I)enneS fpfton, 
Vallqvist; tf)e lefbe tilfaman i 25, åren, tp Ijan affomnabe 1712, od) 
Ijon efter Ijonont 1729; bod utan Sarn odj arfmingar af bröftet. £janS 
IpiftruS ©pfterS Margareta Vallqvists ©on, meb fenare IKapen, Johan 
Vestman, åbor gårben.

Glysisvallur Il 38
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2. Olof Larffon Lind, btef 0(f) ^artbelëman t Hudicksvall, gift 
1689, ineb Barbara Mårtens Sotter Valberg; od) en faöer för 9: ft: 
Sara, font loiba utfpribbe Familien; f)toar ibfanb fomlige näntbe fig 
Lindvall; fdfont alt införeö, Tab: XVIII. Claff: I. N: II.= §an Wef 
böb unber fin ©iörefa tit Stockholm, 1705; men £)eniförber od) be= 
grafloen uti Hud:valls Sprto.

3. Catharina Lars Sotter Lind, t)on Wef gift 1679, ineb sJtfdb= ] od) 
$anbelé9!can i Hud:vall, Anders Larffon Frisk; när I)anö faber tog 
t)enneé sDcober til tjuftru; ena sDtober font int)det utfpribbe Friska 
familien; fdfont t)är frantföre är berättat, N: III. A. §on btef böb uti 
oförntobelig barnfäng af et ftatanbe 1691. pennes botter Margareta 
Frisk, fjabe fyenneê Sroberê Anders Linds §uftru§=Srober Jonas Jo
han ff on Vallqvist, tit fin förra sDtan; ©ont titförenbe är infört.

4: Lars Larffon Lind, btef od) font I)an§ Sröber ^anbeWsDf: i 
Hud:vall, gift 1698, ineb iîtjrfof): 6. Ol: Flodmans botter i Tuna, 
Brigita Flodman, t)loitfen od) uttoibgabe ©täd)ten, för än t)an affontnabe 
1732; t)teiltet är at igenfinna Tab: IV: Claff: III; ont Flodmanfta 
familien.

III: Classen.
Sara Eriks Sotter, betjött ide fin faberg tilnamn, et) Ijetter Sro= 

bernag, utan näntbeg efter fin sDfan Sorgaren uti Hudicksvall, Mats 
OlofsSon, barnföbber i Hogdal ©o[d)]n, od) tljer af tallabeg Högberg; 
äganbeg nteb t)onont, för än I)ait böbbe ... ft: Sara; näml.

I: Catharina Mats Sotter Högberg, föbb 1668, od) gift 2 gånger, 
itänd.

A: förre gången nteb Sorgaren i Hudicksvall, Mårten Grelffon 
Vallin; Sarnföbber i Attmar ©odn af sDfebetpab; 1695; Sarnen 
tt)era§ äro tfjefja:
1: Dorothea Mårtens Sotter Vallin, föbb 1696 od) böb 1697.
2. Catharina föbb od) böb pd fatntna dr 1698.
3. Matthias Mårtenffon Vallin föbb 1699; gift en ©iöfarare 

i Stockholm 2: gånger, nänd.
A: förra refan meb ©nfan Maria Mats Sotter, barnföbber 

i Öfterbotn, fjloilteng förre DJfan btef ftagen af fienben 
Ioib ©tor Kyro ; äganbeg nteb t)enna för än f)on böbbe 
1733, 2 böttrar StoiUingar, nänd.
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a. Catharina Mats botter; böb ftraç efter föbeffen. 
b: Margareta, föbb tiffifa ineb tfyen förra Spftren 1723.

B. sJlnbra gången 1734, nteb Margareta N. botter.
4: Dorothea Mårtens Sotter Vallin, tf)en IIdra, föbb 1701; gift 

1726, nteb ©fomafaren i Hud:vall, Jacob Rogftadius; fe 
Tab: XIV: Claff: II. N. I. Lit: A. [o: B] Btoareft tljeraé 
Sarn näntnaé, nanti. Peler; Cailla; Brigita; Anna; Ifrael; 
Helena, Mårten, Sara, Aurora.

5: Sara Mårtens Setter Vallin, föbb 1705.
B: Utt tf)et fenare giftet, efter Mårten Grelffons böb, font Bobbe 

ioib ft'aftoefbrogatan, Bloareft nit Qlof Vallftröms gårb är; tog 
Catharina Mats Setter Snflingen oef) Slrufomafaren i Huckvall 
äJcäft: Samuel Schirman, men ågbe tilfaman intet Barn, när 
Ban böbbe på fin refa i Dilsbo, 1719; oå) Bott efter Bottom, 
1)0§ fin SJfag Rogftadius, 1728.

II: Margareta Mats Sotter Högberg, föbb 1671, gift 1699, nteb 
SanbeRiUfan i Hudicksvall, Peter Muhr, barnföbber i Elgered af Serfiö 
Socfn; Sarnen tBeraë äro tBefja; för ätt Bon bog 1743.

1. Catharina Muhr, föbb 1701 od) böb 1703.
2. Matthias Muhr, föbb 1704; SanbeRSJf: i H:vall, gift 1740, 

nteb Lfelutn: bottren i Biuråk: Anna Stina Högmark. 
barnen äro
a Greta 1742
b. Johan 1744; bog å fängen jämte SJfobren. 
c Jacob, f: 1745.
d. Petrus, f: 1747.
e. Eleonora f: 1750.

3. Margareta Muhr, föbb 1706; gift 1732 titeb fin Slädjtiitge 
Lars Larflbn Bergvall i Hudicksvall; fe Claff: V. A. 2. b. 
Bloareft oef] tfjeraë Sarn upräfmR; näntf. Sara. Margareta. 
Peter. Margareta II. Catharina föbb 1740 etc. etc.

4. Peter Jßäber|30tt Muhr, föbb 1708; Upfala Etudient= 1729. 
Aufcult: i SofS: 1738; gift 1743, nteb Cath: Elif: Soenë 
Sotter Strandberg i Nortälje. Sarnen äro: fe Sched:
[antydda »Schedula» saknas].

5. Sara Muhr, föbb 1710; böb ena Qinngf : i H:vall, 1741. Jan: 
Qörenätttbe SanbeRSJfan Pet: Muhr gifte fig ?fnbra gången
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1745, meb fina betägraba tiänfte=pigo, Helena Hans Setter; 
Sara är
1. Hans, föbb 1745.
2: Peter föbb 1748.

IV: Clas sen.

Nils EriksSon fjabe f) loarfen fin faberg, etter fine St)ffong titnanm; 
utan näntbe fig Vetter; enteban f)an bobbe YDäfter nt i Hudicksvalls 
©tab, Unb föbra ftjrfogatan; åganbeg tit Ifuftru Catharina Lars Sotter 
TJtter, otf) nteb t)enna 2: ft: Sara, för än t)an bog 1690; nämt.

1: Sara Nils Sotter Vetter, föbb 1675. gift 2: gånger, nämt. förra
refan

A: meb nnberoffic: loib fpätf: Bataillon, Carl Frisk, 1704; t)afloan* 
beg meb fyonont, för än t)an Mef ftagen toib Mithou ; en ©on
a. Gert Frisk, föbb 1705, öfloar fig i Ijanbet i Nortälje. gift 

1738 tf)erftäbeg meb . . . ifrån Stockholm Sarnen äro 
1. ... M föbb 1740. —

B: Stnbra gången gift, 1715, meb ftofTarftagaren i H:vall, Andreas 
Dragman, barnföbber i Upfala, meb f)toiIfen f)on ågbe 2. ft: 
Sara, för än I)on affomnabe 1724; nämt.
a. ElHaheta Dragman, föbb od) böb 1718.
b. Catharina Dragman, föbb od) böb 1720.

(Sfter ttjenna Sara Vetters böb, giftabe fig förenämbe 3Qcäfter 
Dragman, anbra refan 1725, meb Sefat. E. Tolilens t)ug=ipiga Sara 
Falck, barnföbber i Forffa ©odn, Sarnen äro:

a Petrus Dragman, föbb od) böb 1726.
b. Andreas Dragman, föbb 1731.
N.B. för Sara Falks Iibetiga Iefloerne ftutt od) bortrtjmanbe, Mef 

t)an taget, ffitber ifrån tjenne, 1747. od) t)an bog 1749 in Sep:
2: Christina Nils Sotter Vester, föbb 16. . od) gift 1706, meb 

.Çanbetêman i Hudicksvall Lars Ruth, af Rutha=@täd)tet i Dilsbo 
©oefn; fattanbeg fig nu febermera Rutberg; ttjerag Sarn äro; för än t)an 
affomnabe 1739:

a. Christina Lars Sotter Ruth, föbb 1707.
b. Catharina föbb 1709 od) böb i barnbonten.
c. Nils, föbb od) böb 1711.
d. Catharina IFi?, föbb 1713;= af loanfföijet oförnuftig loorben. 

itjiätfrufen på Tuna Olmen 1746.
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e. Brigita, fööb od) böb 1714.
f. Sara, föbb 1716 odj böb 22 toefor gamut.
1740, bleftoo tfjenna Gmfan uteb bottren Cath: intagen i H:valls 

Hospital, td Ijon ©nfan affontnabe 1744, d. 25. Januar. Sottren Cathar- 
1746 in Januar: gaf fig ut Jid fjïfen til Tuna Olmen ; fröå ttjer itjiâl; 
f)emf: in Jun.

Grfter Nils EriksSons Vefters böb, 1690, ingicf Gmfan Catharina 
Utter äcfjtenffap, anbra gången, 1702, nteb ôanbefêman ntt Hudicks- 
vall Olof ^ßäöerfjon Hoffman, Ät)rfoI)erbenå ©on i Harmånger, af 
Hoffmanfta Familien, fjafioanbeå nteb ïjonont, för än f)an affotnnabe, 
1710, 2: ft: Sara, nanti.

a. Catharina Olofs Sotter Hoffman föbb od) böb 1703.
b. Petrus Hoffman, föbb 1705 od) böb i bambonten.
Sfjenna Catharina Utter Iefbe efter tljenna fin fenare äJian tilS 

1709; td f)on affontnabe. — fe Sil): XXI. gl: Hoffm: fam:

V: Classen
Brigita Eriks Sotter, tog icfe Relier fin f^aberå tilnantn, utan nänn 

beå efter fine ÜDïânê; fjmilfa I)on 3:'ï dgbe; nanti.
A: tt)en förfte loar Sorgaren i Hudicksvall Änders EriksSon Berg, 
ttteb IpoiIfen I)on I)abe 2 böttrar:

1: Sigerid Anders Setter, font font at gifta fig nteb Sorgåren i 
Hudicksvall, Pål ißdberffon; ocl) I)abe tneb fjonotn allenaft 1, 
©on, nanti.
a. Anders ^dlffon, Ijmilfen böbbe et ungt Sara.

2: Sara Anders Sotter, föbb 1661. bief gift 1692, nteb Sorgaren 
Lars Larffon Berg, barnföbber i Särge af Idenor ©oefn, od) 
Ijabe ttteb Ijonottt, font bog 1697; /: od) I)on affontnabe 1738 
f)Oå fin ©on :\ allenaft 2, ©öner, nanti.
a. Andreas Larffon Berg, föbb 1693, od) böb 1697.
b. Lars Larffon Berg; men feberntera Bergvall näntber; föbb 

1697; 6: mefor efter fin faberé böb; Sorgare uti Hudicks- 
vall, od) 1732 gift nteb fin f(dd)tinge Jtd Sk'öberne, Margreta 
'JMberå Sotter Muhr, fe III: Claff: N: II. 3.
Sarnen dro:
1: Sara Bergvall, föbb 1733.
2. Margareta föbb od) böb af fopporne 1735.
3: Peter, föbb od) böb 1736.
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4: Margareta II:â föbb 1738; böb 1741.
5. Catharina, föbb 1742. böb 1744.
6. Catharina, föbb 1744.
7. Lars föbb 1745.
8: Peter IIir f: 1748.

B: ïpett ?tnbre SJtnnen font Brigita Eriks Sotter tog, loar SanbeMJt : 
i Sundsvall Olof EriksSon Sundberg, nteb ptuilfen f)on pabe allennft 
1: Son, näml.

1. Erich OlofsSon Sundberg, font refte ntont lanbg at fegla, od) 
böbbe Parnlöfer, på falla tuintern 1709.

C. efter fin anbre SRan§ böb, träbbe Sntan nti Sribie giftet nteb 
Sorgaren i Sundsvall, Erich Johanffon; font tilförenbe pennes» tiänfte* 
bröng tuarit i 6 åren; paftoanbeê intet Sartt tilfaman, när pott affottt= 
nabe, ...

SRen efter penned böb ingicf tpenne Erik Johanffon et fenare 
giftomdf, font i tpenna ftamgårben intet införeg.

VI: Classen.

Erik EriksSon, föbb 1G37. nätnbe fig fuller, nti fina nitga bagar, efter 
faberng tilnanm, Skrika, nteban pan Jongbe Striftuare tuar; SRen när pan 
fläpte penan, ocp antog Soten, fallabe pan fig Vjkman [Hm. Wickman]; 
ocp Panten efter potioin; Pliftuanbeg Stud: Upf: 1660. sJMft i Upfala, 
1665; V. D. Comminifter, poS fin Stuärfaber, Iperr Erik Balck, ßprfo= 
perb: nti Hofvedal ocp Hafrö: ocp feberntera Capelan nti Rogftad ocp 
Ilsbo Jörfamlingar, 1670, ptuareft pan tiänte i 38 åren; fåenbeg tuäl 
fitllmad)t på Gnarps Paftorat 1708, men Ptef ftraj tuib Ijtfomften pelt 
Plinber od) fängetigganbe til fin böb 1716; fe min Glyfisv: II: Jl: XII: 
Cap: 6: §. Ijfa font pang Srober Lars EriksSon; fe II: Claff: tpet 
ftuåra låbbe tuib tpenne Slädjten. £tatt luar 2: refor gift, för än pan 
affontnabe en 78 åra gantai SRan; näml.

A: Jörra gången, 1665, nteb Brigita Eriks Sotter Balck, Ä'prfo= 
perbeng botter i Hofvedal; font Perättat är; ttteb ptuilfa pan ågbe 
18 ft: Sarn; för än pon afleb, nti Sarnfäng 1689; på Välftad tperag 
pentan, näml.

I: Sara Eriks Sotter Vikman, föbb 1666, gift 1692, nteb Zacha
rias Olffon Heiberg, Sorgareng Olof Helbergs Srober i Hudicksvall ;
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fe Tab: XVIII. Claff: II: A: 2. — Ijaftoanbeö ntånga tjänfter, få toctl 
t Stoc[k]holm, font anorftäbeö, på fiftone toib JufkArende Societeten, t 
H:vall; fjan bog t Stockh. 1742. Sarnen tf)eras> äro tlfeffa 7: ft: näntf. 

a. Olaus Helberg, föbb 1692,. od) böb 1710, uti Momftranbe åren. 
Erich Helberg, föbb 1693, böb t StocffjoIm ogifter 1694.
^Brita { ttu^ingar 1695, od) ftraj böbe några bagar gamle.

Brigita tt)en Ife föbb 1696, gift i Stockholm nteb gamle Sfo= 
mafaren Jacob Martin, åganbeé tiff aman 5: ft: Sarn ; för än 
I)on bog 174 ..

b.
c.
d.

1. Peter Martin
2. Juliana Martin
3. Maja Catharina böb i Sarnbomen.
4. Zacharias, böb ftraj i ungbomen.
5. Maja Caiffa Martin, tf)en Ilfe.

f. Juliana Zachris Jotter Helberg, föbb 1697; gift 3TC gånger;
i Stockholm 1734 I: gång; nteb Shttffen Hans Lenltröm, Som
bog 1740, ågattbe tiffantan 1: botter, N. N. font i Ungbonten bog.
II. gången nteb ... I „ ,
III. Di ,lieb N. Silleftröm ) °9"n6eä 111Sa Um tllIaman'

g. Sara Zachris Sbotter Helberg, föbb 1698, gift nteb en Peruqve=
SDÎafare i Stockholm; fottt år nu boenbeö i Köpenhamn,
Andreas Munk toib namn; Sarnen äro:
1. Carl Zacharias Munck, föbb 1728.

Jljenna tlferaé fOcober Sara Vjkman, feftner än, ena Minba Ifuftm 
alt feban 1724; fåfont tffenna fiufbonten toarit mtjcfet anhängig toib 
t Ifenna Familien; fe Claff: II. etc.

II. Brigita Eriks $ otter Vjkman, föbb 1668; gift 1699 i Stock
holm nteb en Artiglerie SWan Peter Vetterman, f)aftoattbeö nteb Ijonont 
för än Ifan affomnabe, 1729, 2 ft: Sarn, nätttl.

a: Catharina Vetterman
b. Jonas Vetterman
tlfeffe bägge böbbe i tfferaë unga bagar, i Stockholm, af Seften 

1710; men ©nfan font tif Gnarp Sodjn ()oö Srobern od) tl)er bog 1743.
III. Erich Erikffon Vjkman föbb od) böb 1669.
IV: Daniel Erikffon Vjkman, föbb 1671. tog fig fränt genont 

Studier i Upfala, bief fin faberö f)iäfpeSräft 1698, feban Ijan Stubent 
toarit ifrån 1694; Od) ettteban Ifan babe i Rogftad görfamfing, tiönt 
fin faber, tå f)an tffer V. D. Comminifter loar, fåfont od) febertttera,
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när fabern font tiff Gnarps Paftorat, 1708; liggattbeê IjeIt blinber, t 
8 åren; fe min Glyfisv: II: fÇl: XII: Cap: 6: §: få förntåbbe fjörfatn= 
lingen få Ijonottt til fin faber§ efterträbare på lägenfyetena 1718. Sog 
1748, d. 5. Aug. — §an ingicf ädttenffap 1704; nteb fina Stiufmoberå 
botter Ingrid Peders Sbotter Mört, föbb 1684. åganbeg nteb fientta 4: ft: 
Sara, font fatlabe fig Vjkmarck:

a. Brigita Daniels Sotter Vjhnan eller Vjhnarck, föbb 1705, fjott 
ingicf öd)teitflap 1734, nteb fin faberg Adjunct: §. Pet: Berg- 
qvist, Sengntang Jon Bergqt Son i Alfta; /.-tfyenna Brita V. 
affontnabe in Oct: ntånab, ide långt efter barngbt)rb: 1738 
------- ■:/; Sara
1 : Elifabeth Bergq[vis]t föbb 1736, od) böb några luefor gl. 
2: Ingerid Bergq[vist\ föbb 1738. efter 2 bagar böb.

b: Peter Daniels Son Vjkmarck, föbb 1710. far fort nteb Studier, 
[senare titiagdt:] iitett affontnabe en Theol: Stud: t)enta 1743.

c. Erich Daniels Son Vjkmarck, föbb 1712. bief Etudient jämte 
Srobern i Upfala 17[31] nten febertttera Sfriftoare Jm Sruf 1735. 
febertnera Controleur på Åreskogen 1742 gift 1745, nteb fal. 
Sfetijmreng Olof Jerfgrens ©nfa i Gefle Catharina Vetterhoff; 
föbb 1715, Slonft Stoärftoareng Anders Vetterhoffs botter nteb 
Elifab: Cathar: Schiller; gift förre gången 1732, oct) nteb 01. 
Jerfgren ågbe 3: ft barn för än l)an bog 1743, ttäntl. 
a Petrus föbb od) böb 1733
b. Chriflina föbb 1734.
c. Elif: Cathar: föbb 1736.
SOceb Er: Danielff: Vikmark ågbe l)Ott tïjeffa barn, ttäntl.
1. Daniel, föbb 1748, in Dec.

d: Daniel Danielffon; föbb odj böb Jm fantnta år 1715.

V: Erich Erichffon Vjkman, föbb 1673, blef efter tjänfteåren uti 
Stockholm en Slrt)bbfrätttare uti Helflngfors af Nyland, liten böbbe 
tl)er ogifter uti blomftranbe åren od) bäfta lt)dan, år 1695.

VI: Margareta Eriks Sotter Vjkman, föbb 1675; afleb Ogifter, 
febatt Ijott Jm några ftellen toarit toiftanbeg, få toäl l)og fin Slädjtinge 
Leyman i Upfala, font l)og fin Srober Erich i Helfmgfors; ttmranbeg 
loib flutet albeteg aftoettiger i några åren Jm Capelans gårben i Rog- 
ftad, til fin böb, 1702.

VII. Catharina Erichs Setter Vjkman, föbb 1676, gift 1718 nteb 
förafffebabe od) förftjlba Underofficeraren i Ipälfingelanb, Erich An-
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derffon Vattling; ijaftoanbeê allena]! et barn tilfantan, för än fjan bog 
1739:

a: Brigita Erichs Setter Vattling, böb när I)on Gt dr gamnl loar 
1720.

VIII. od) IX. Sfyefja 2nc E. Vjkmans SBarn, font tooro föbb, 
1678, od) 1680, fyaftoer jag intet fått namnen på.

X: Helena Eriks Sotter Vjkman, föbb 1682, loar förft fyué^uttgfru 
i Välftad fyo§ mina görälbrar; @eberntera på ndgra åren i Stockholm, 
fytoareft t)on böbbe ogifter i Sßeften 1710.

XI. Lars Ericksfon Vjkman, föbb od) böb 1684.
XII. Lars Vjkman tl}en Ikdre äfmen böb i fin barnbom.
XIII. Anna Vjkman, föbb od) böb inont några ntånaber.
XIV. Johannes Erichs ©on Vjkman, föbb 1687; tiänte toib flutet, 

fyo§ fin SBrober Erich Vjkman i Helfmgfors, od) böbbe tfyerftöbeö en 
ttng bräng, ogifter, 1697.

Sfye IV: ft: SBarn font febermera bleftuo föbb, uti Välftad, af före= 
nämba §. E. Vjkmans fyuftru, Brigita Balck, för än fyon afleb i SBarn= 
fäng ttteb tl)et fifta, 1689; looro fyelt unga od) böb ftrap efter föbelfen, 
fytoilfaé StJamn ofunig äro.

B. SInbra refan ingid Erich Vjkman äcfytenffap 1694, i Nor- 
holm, nteb ©al. Sullnärenö Peter Mörts Gnfa, ifrån Hudicksvall, 
Elifaheta Norcea, föbb 1652, SBefaf. Hans Larffons Noræi Sotter, font 
I)abe tilförenbe 3"'' SBarn nteb fin förra SOtan, af fyloilfa tfyen älfta loar 
Ingerid Mört, font ingid äcfytenffap nteb £). Erich Vjkmans ©on §. 
Daniel Vjkman, feban fabern f)abe tagit fyenneé SDJober ; fe N: IV.

SDJen nteb tfyenna fenare SDJafan, fyabe Sp. Erich Vjkman inga SBarn; 
efyuruträl t£)e fatuanlefbe i 22 årett; fyaftoanbeö Gnfan fit tiltjåll fyoë fin 
SDcåg od) ©tiuffon oftanäntbe Sp. Daniel Vjkman på Gnarp ; feban 
gfamle] Sp. Er: Wjkman affotnnabe 1716.

Tabula VI:

om
Gestriniska Familien.

SIt tfye gam(a§ tilnamn iooro rätt odj flått; tfjet är Flart af tlje 
forna tiberé ÜDJineëntârfen; jäntloäl fyo§ Sflibberffapet od) abeln.
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2lt od) mäng af ti)em äro btefmen, rrteb tfjen ombptanbe tjben, 
änbrab od) tit bätre Ipnbe fatt; tpet mifar baget. förfarentjeten.

Sdtunba är od) ftebt meb tpetta Geftrmtfla Hainnct; tt) Stam= 
fabren nämbe fig Grå, när t)an bobbe pä bpn Hind--Vxrn, elr. Hindriks= 
tärret, i Storbingaräb Soctn af Itngermantanb; od) tpet antingen af 
bårfärgan; fäfont od) annor treatur tattag; etter efter fin faber od) 
faberfaber; etter af gärben i bpn; Säfom mängftäbeé fte plägar; Sten 
feban pan flpttabe en fiftare tit Gefle i ©eftritatanb, bptteg tfjetta 
namnet ©rå, uti Geftricius; af ©eftritetanb tagit; fom ftörre beten 
mitja nämna af Geftur; SKen fom tpetta mar atgement för atta Sanbfeng 
^jnbpggare, Ifta fom Helsingius för §etgungarna; Uplandus för Up= 
tänbingar; btef Geftrinius antagit; od) febermera när Us od) I=us btefmo 
obrutetige, nämneg titnamnet mäft Geftrin; tommanbeg futter intet tpe 
Geftrinier, at pär införag uti tpenne Siuttan od) Stamgärben, fom bo 
etter äro tourne ifrän Q-intanb od) Sîptanb; tt) feban §ätgnngarna od) 
©eftriferna pabe tpär fätt inrptna od) bofäft fig, A. C. 1160; btefmo 
fä mät Sanbgorter fom Stäcpter tpär nämnbe af förenämbe fot!, bäbe 
Helsingii fom Geftrinii, ptoitfe tit ftora Familier än i bag tper tefma 
mänbe; utan pär införag enbaft tpe fom pärftamma af

Nils ißäberfjon Grå, od) af pang puftru
Anna Eriks ®otter; af pmittag 33arn pär attenaft Sonen Erik 

Nilffon införeg, fom mar tpen förfte fom nämbe fig förft Geftricius od) 
feban Geftrinius, när pan btef V. D. Comminifter i Gefle, ocp febermera 
1600 [Hm. 1598], Sprfoperbe i Liusdal; äganbeg meb fina puftru Anna 
Mårtens SDotter /: penneg Fiar ^ung Johan till Stätpättare od)
Dfmerfte pär i SBäfternorbtanb, Martin Larffon, ocp Sliober Magdalena 
Jacobs Slotter:/ 10 ft: Sant, 8: Söner ocp 2: gmdradt från: i] botter; 
när pan böbbe 1627: näml.

I: Johannes. II: Martinus. III: Petrus. IV: Nicolaus; V: Erik. 
VI. Samuel. VII: Jacobus. VIII: Olavus. IX: Elisabeta. X: Christina; 
pmilfa pär efter beftrifmag.

I: Claffen

Johannes Erici Geftrinius, föbb 1571. btef ißräft 1615, od) 1633, 
Jlprtoperbe uti Sadurftad od) Hanebo, pmareft pan affomnabe 1645, 
äganbeg mät 12: ft: Sara, men 5: ft: af pang Söner böbbe för än 
tperag faber; tigganbe begrafne uti Sadurftad £prto; fom et Epitaphium
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tf)dr famaftäbeå, ineb tfjeraS Contrafaiter, uttoifar; fe min Glyfisvall: 
II: $1: IV: Cap: 4: §. Ztje font Iefbe efter fahren looro tfjefje, närnl.

1: Carl Joh: Gestrinius, blef Mag: 1664 [Hm. 1665] od) Depofitor 
i Upfala 1665; tl)er näft sJMft mib Amiralitetet; feberntera Sch: Triv: 
Rector 1661. uti Hudicksvall, od) fift fôprfofjerbe i Vallentuna, 1666. 
SemnanbeS efter fig ... ft: Sarn, för än fjan bog 1670 

a: Petrus Carol: Geftrinius, 
b: . . ., c: . . ., d: . . .

2: [Anna Joh. DL Geftrinia
3. [Martinus Johannis Geftrinius]
4. Elisabeta Johans Sbotter Geftrinia, fief til JDtan §. AbraF 

Forthelius, /:§. Jon Forthelii Äprtof): Son i Sadurftad;/ font Inar 
Sch: Triv: Collega i Hud:vall, od) febermera V. D. Comminifter i 
Vahlbo, Ijhmreft Ijan böbbe 1675. JJblanb flere 11)eraå Sarn införes 
f)är enbaft ena botter, nämf.

a: Catharina Forthelia, font fid til JDÎan, 1677, fj. Pet: Vahlman, 
Ijhùlten fuccederade finont Shrärfaber til Vahlbo Sacellanie, 
1675; men bief feberntera SprtoIjerbe i Liusdal, 1708 [Hm. 1707], 
odf) böbbe 1722; en Stamfaber för Vahlmanska 0läd>ten, lent= 
nanbeS efter fig 9: ft: Sarn; nanti. A: Brigita. B: Abraham. 
C: Lars. D: Elifabeta. E: Peter. F: Johan. G: Catharina. 
H: Chriftina. I: Jonas.

fförenäntba 9: ft: Sara, af Petrus Vahlman od) Catharina 
Forthelia tontmen, Ijafhm fdlebeS utfpribt Vahlmanfta Slädjtet, 
näml.
A: Brigita Püder botter Vahlman, föbb 1679, gift 1702 nteb 

§L Pet: Hilberg, V. D. Commin: förft i Hillö, od) feban, 
1708, efter fin Stoärfaber, nti Valbo Sodn ; ïjafnmnbeê 
meb fjonont 5: Söner:
1: Petrus Hilberg, föbb 1703; bief Magift: i Upfala, od) 

gift 1733 meb Lect: Mag: Petri Halenii enba botter 
i Gefle; fe Tab: IX. Cl: VI. 3. a. Hedevig Halenia 
[Anna Brigita; »Hedevig» öfverstruket] ; od) på fanttna 
dr &t)rfol)erbe i Järlåfa ©odn, Ijhmreft IjanS puftruS 
Scoberfaber Pontelius pä någon tfb Sprtoperbe toar; 
dfioen Sioberbrob: £)• Hans Grife. /: fift Pallor i Ogelbo 
1740 [Hm. 1739 12/9] :/ Sarnen tljeraS dro: 
a: Petrus P. Hilberg, föbb 1734. 
b: Brita [Maria] föbb 1735.
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c. Anna Sophia föbb 1738.
d. Lars föbb 1740.
e. CaifL EliL. f. 1743.

[f. Charlotta ChrittJ
[g. Johannes\

2. Olavus Hilberg föbb 1706, böb i topporne 1717.
3. Johannes Hilberg föbb 1708, JMft ïjoê fabern 1733, 

0(f) Capellan efter tjonom t Wahlbo, [(Sift meb Juliana 
Wåhlberg, JMftenê i gerneBo M. Bernh. Wålbergs 
botter]

4: Laurentius Hilberg föbb 1711, Upf: Stud: Begaf fig tit 
Sanbtmätare Conth:. i Stockh: — 93àtêSDÎanê»©ïriftr>. 
1741. sDten Blef på flottan t gin)ta Sotn böb, Ogifter; 
fafont tt) toärr ntånge flere, i ttjet otpdt. triget.

5: Jonas Hilberg föbb 1713. Btef Caffeur i Gefle od) böb 
1743.

B. Abrahamus Petri Vahlman föbb 1680; Mag: i Upf: 1710; 
Lector Gymnafii i Gefle; feberntera SprtoBerbe od) sJMft 
uti Liusdal 1724 [Hm. 1723], efter fin faber; (Sift 1721, 
meb ÇanbeMJt: Schröders botter i Gefle Catharina Schrö
der, dganbe tibfaman tfjejfa Sarn; för än Ban bog 1738[?].
1. Catharina Abrah: Sotter Vahlman, föbb 1722. [gift 

med Bruks Patronen Herr Pehr Strömbäck pä Oflätt- 
forsf Bruk]

2. Anna Abrah: Sr Vahlman föbb 1723; gift 1749, in 
Jan: meb Mag: Georg. Vogt [Hm. Vougt], Collega 
Sch. Geval: [Paftor & Praepof: i Nora]

3. Elitabeta Abrah: Sl Vahlman, föbb 1724. [gift 1° med 
Rector Scholæ Clarenfis Mag. Anthon Bahde, seder
mera Paftor & Præp. i Ljusdal. 2° med Mag: Pehr 
Ol. Sundius, PafL & Præpofit. ibidem.]

4. Dorothea Ab: SL Vahlman, föbb 1733. [gift med mag. 
Pehr Backman, Paft & Præp. i Willberga.]

©ntan Caiffa Schröder gifte fig 1739 meb Mag: Bernh: 
Brunnelius förre sDtaneml Succeffor tit Paftoratet, tomman» 
beS ifrå Gefle Gymnaf: t^er Ban Lector Bief 1738 [Hm. 
1726]; gifter meb Regina Elif: Hök font bog 1738, feban 
Bon föbt 2: ©öner od) 1: botter.
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C: Laurentius Petri Vahlman, föbb 1682; greift od) V. D. 
Comminift: uti Liusdal nteban ïjanê faber tfjer 3ït)rtof)erbe 
Iefbe; Paftor i Mo od) Rengfiö* 1738. gift 1713 [Hm. 1714] 
tneb Anna Törngren ifrän Gefle ; Sarnen tîjeraâ äro:
1: Catharina Lars Slotter Vahlman, föbb 1715 od) gift 

1732 nteb V. D. Comm: i Ferla, §. Johan Berg /:Paft: 
i Ofloandter 1743 [Hm. 1742] ;/; Sarnen äro: 
a: Johan Joh:Son Berg föbb 1734, böb 1738.
b. Zars Joh: Berg föbb 1737.
c. Anna Brita föbb 1740
d: Johan, f: 1743. böb 1746. 
e Olaus föbb 1746. 
f. Marg: Cathar: f: 1749.

2. Petrus Laurentii Wahlman, föbb 1717 [Hm. 1715 n/4] ; 
Upf: Stud: 1736; sJkeft I)oâ fabernl743, Bataillons sJkeft 
Ioib §elf: sJfegent: 1746 od) gift fanunadr [Hm. 1747], nteb 
sJfegent: ©triflo* botter Aurora ForHia, Sarnen äro

1: Anna Pärs Sl Wahlman, föbb 1748.
3. Anna Lars Setter Vahlman, föbb 1718; gift 1744 tneb 

gättfef) : JJlric Pet: Spiegel.
4. Elifabeta Lars Sotter Vahlman, föbb 1720 od) böb 1724.
5. Margareta L. Sl Vahlman, föbb 1722. böb 1744.
6. Brigita L. Sl Vahlman, föbb 0(f) böb 1730.

D. Elisabeta Päders Setter Vahlman, föbb 1683, gift 1702, nteb 
Erik Enagrius; Ät)rIof)erbe i Elfkarleby när Ijan böbbe 

1732 [Hm. 1733]; ïjaftoanbeë nteb I)oitottt tfyeffa Sarn :
1. Petrus Enagrius, föbb 1703; Jkäft 1731 [Hm. 1728], 

Comm: pä Värmdön [1736] 1739 gift nteb [Hedvig 
von Feiger],

2. Anna Enagria, föbb 1708, gift 1735 nteb Inspectorn 
Fä Ön, Guftaf Prosperin. barnen äro tfjeffa:
a Petrus Enagrius, föbb 1737. [fßreft od) Capellan i 

SBärntbön. ? ?]1
b: Abraham, f: [Juris Studiof: ??]2

3. Ericus Enagrius, föbb od) böb 1713.
4. Abraham Enagrius, föbb 1720 [1721], Studiof: Upf: [A° 

175. [1762] vice Advocat Fiscal i ©toea £)ofsJfätt Sr 
1762 [1763] §äraböt)öfbinge i sUfebeIpab]

Förväxling med morbrodern, se ovan.
Förväxling med morbrodern ? se nedan.
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E. Petrus Petri Vahlman, föbb 1685; ipärabgftriftoare i lpelginge* 
Ianb 1707; s^oftInspector t Gefle 1715 od) nu tillifa Kab= 
utan; gift 2 gånger, nanti, förra refan, 1711,
A: nteb ^anbelöm: Schröders botter i Gefle, Maria 

Schröder, åganbeg meb henna 9: ft: Sarn för än hon 
böbbe 1729:
1. Catharina ^ßäberg Setter Vahlman, föbb od) böb 

1712.
2. Peter Claes Vahlman, föbb 1714.
3. Claes Hindrik Vahlman, föbb 1715. Srigg Fifcal 

i Finland, böb ogifter t fÇinï. 1742.
4. Abraham tpäberffon Vahlman, föbb 1717. ißreft i 

Söderh: [?] 1742.
5. Christian Vahlman, föbb 1718. böb ogifter 1739.
6. Giöran Vahlman, föbb 1722. ©ïrifttt. i frigg Collegio 

böb ogifter i ©todl). 1743.
7: Maria Chriftina Vahlman, föbb od) böb 1723.
8. Brigita iJMberg Sr Vahlman, föbb od) böb 1724.
9. Lars Ißäberffon Vahlman, föbb od) böb 1720.

B. Knbra refan, 1731, ingid Petrus Vahlman ädftenffap 
meb ©al. P. Balks @nta i Börftil Brigita Jultina 
Zirvogel //ifrån Stockholm:/. Sarnen äro; förutan 
tl)e 4: ft: meb förra manen: nanti.

1. ©n böbföbber @on, ttnber ftoår harnöhörb 1733. 
f)enneé Sara meb förra sKanen fooro:
1 : Brita Juftina Balck, föbb 17 . . gift 1744, nteb

SronoSefaIninggsK. i §etf: Korra Contract, Alexan
der Marcus Forell; harnen äro
a. Reinhold Forell, föbb 1745.
b. Brigita Judith föbb 1747 od) böb 1748. 3/4 år gl.
c. Maria Emerentia föbb 1749.

2: Anna Elifab: Balck, föbb 17. . gift 1739, nteb
Stjrfol): i Söderhamn Mag: Laurent: Bälter; font 
[o: I)on] bog i Sarnfäng 1740, när I)on föbbe
Brita Juftina Balter, font od) affontnabe. (Sfter
Ejenneg böb ingid §. Stjrïol): Mag: L: Bälter fenare 
giftet 1741, meb §. SorgsK: bt i Gefle, Johanna 
Beata Gertzlovia, Sarnen öro, Erik. Chrift: Maria.
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Ingerid Margar:, fe Tab: Geneal: III: Claff: II. 
Bait: Famil:

3. Laurent: Balck, föbb 17;26]. Upf: Stud: 17[43] 
Difput: 17 [46],

F. Johannes Petri Vahlman, föbö 1686, Srutglnsp: pd Igge- 
fund; gift 1720, nteb Srntglnsp: Johan Bremers pngre 
botter ifrån Ström, Anna Bremer; Sarnen tperag tpeffa, 
för än pan bog 1738.
1. Peter Johanffon Vahlman, föbb ocp bob 1721.
2. Anna Johans $1 Vahlman, föbb 1722.
3. Catharina, föbb ocp böb 1723.
4. Catharina, IFlr föbb OCp böb 1724.
5. Maria Vahlman föbb 1725.
6. Johannes föbb ocp böb på fatnnta år 1727.
7. Catharina Vahlman IIFd? föbb 1728. gift 1749, nteb 

Capell: i Timråd Abraham Grafftröm.
8. Carl Johan, föbb OCp böb 1729.
9. Petrus IF- föbb ocp böb 1731.

G: Catharina sJMbero Sotter Vahlman, fob 168 . . gift 1718, 
nteb £). Erik Ifœus, ,lSrigg JMft ocp feberntera V. D. Com- 
minist: uti Dilsbo görfantling; Sarnen tperag äro:
F Catharina Ifcea, föbb 1719. gift 1747, nteb Offic. Joft 

Kiölling.
2. Dorothea Ifcea, föbb OCp böb 1721.
3. Erich Ifœus föbb ocp böb 1723.
4. Margareta Elifabeta Ifcea, föbb 1728; gift 1748, nteb 

Organ: Ström i Dilsbo.
H: Christina sJMberg Sotter Vahlman, föbb 16 . . gift 1710, 

nteb Capitain toib Çelfinge Dîegentônte Johan Larffon 
Grubb, paftrmnbeg tneb ponotn mång Sarn, font îontma 
nogare at införag til Grubba Famil: Tab: VIF Claff: F 
N: IIF Lit: G; nanti.
1. Catharina Chriftina.
2. Laurent. Peter.
3. Johan Carl [Klockare i Liusdal].
4. Reinholt Hindrik
5. Abraham Vilhelm
6. Elifabeta Maria
7. Olaus Magnus.
8. Jacobus.
9. Ericus

Johans Söner ocp 
böttrar Grubbar.
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I. Jonas Petri Vahlman fööö . . . od) bog uti fina mtga or, 
Minber af foJTorne od) ogifter.

5. [Johannes Joh. Geftrinius]
6. [Christina Johan. Gestrinia]
7: Petrus Johannis Gestrinius; Upf: St: 1637. Orerade i Upf: 

1643, d. 22 Oct: de Encom: Up: Acad: Mef sJMft od) V. D. Commin: 
t Sadurstad od) Hanebo, meban l)cm3 faber ttjer lefbe; fift ftjrfoljerbe 
tf)är famaftäbeä 1676, men bief böb 1677; åganbeö nteb fina Ijuftni 
Margareta Campania, ft)rfo()erben§ botter t Hamarånger, 10: ft: Sant; 
Sod af tljefjom införeé allenaft tfje font Iefbe efter förälbrarne od) nt* 
fjoribbe Slädjten näml: A: Catharina. B: Hans. C: Carl. D: Erik. 
E: Petrus. F: Margareta. G. Olavus; I)rt)ilfa I)äbnnefter Beffrifloeê. 
/: Mårten bief Sttjdjunfare bob ogifter t Polonia:/

A: Catharina J3äber§ Sbotter Gellrinia giftabe fig 2:"c refor, nanti. 
A: nteb £). Erik Laurentii ll'œus, font font efter Sttmrfabern 

til Sadurftad od) Hanebo Paftorat, 1678, àganbeê nteb 
Ijenna, en Stantfaber för Ifœerna /:N. B. ont tf)enna Ifeiffa 
Fam: fe Sifjang. XIV: gl: :/ för än Ijatt böbbe 1692, 8: ft: 
Sara, men tlje font böbbe i nngbotnen näntneö Ijär intet, 
utan allenaft iljefje 5: ft; nanti.
a. Laurentius Er: ll’œus, få nötttber efter fabenfabern, bief 

böb ogifter.
b. Dorothea Ilœa font at ittgå ädjtenffap 2C refor, nanti. 

A: nteb £j. Johan Gœjver 17 . . Ijafrtmnbeg nteb fjonom
3: ft: Sam, för än fjait affomnabe Paftor uti Är- 
funda 1722; nämt.
1: Chryfoftomus Gäfver, böb uti ungbonten.
2. Johannes Gäfver, JMft od) V. D. Com[mi]nift: 

i Alpta 1733 [Hm. 1732]; gift 1735 meb Ätjrf: 
Mag: Fants botter.

3: Ericus Gäfver
B: meb §. Olof Gallenius, Mgg=JMft tnib §elfingarna 

od) feberntera Paftor i Ärfunda, när I)an tog Snfan, 
Ijafnmnbeg Sna botter när Ijan böbbe 1731;

1 : Catharina Gallenia
c: Margareta Ifœa föbb 1681, fid til DJÏatt, 1709; Snflingen 

Magift: Jonas Phragmenius, tå toaranbe Rect: Sch: 
Trivial: i Hudicksvall, men feberntera, 1713, efter fin 
Stiuf=Srt)ärfaber§ Chryf: Limnelii böb, P. uti Sadurftad
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od) Hanebo, åganbeö; förutan ©önerna odj böttrarna 
meb förra giftet af Barbara Rök; nteb ttjenna Ifea ttjefsa 
Sarnen, 9: ft:
1. Baba [Hm. Barbara} Mar-

fe om tt)enna förenämba 
Magift: Jonce Phrag- 
menii ättartal, 20: gtod: 
i II. beten

gareta.
2. Ericus.
3. Johannes Chryfoft:
4. Olavus Gabriel.
5. Petrus Vernicius; etc. etc.

d: Petrus Ifceus, föbb 1685, ißräft, od) Collega III: Claff: 
Sch: Trivi[a]l: Hud:vall: gift, 1719, nteb $t)rtot)erb: §. 
Måns Thelai botter i Oftoanåter Elifabeta Thelaa; ågan< 
beö nteb tjenna, för än Ijan böbbe, 1732; 5: ft: Sarn 
1: Magnus Ifceus föbb 1721.
2. Sn böbföbb @on 1723.
3: Petrus Ifceus. — 1727.
4. Chryfoftomus föbb od) böb 1729.
5. Catharina Eli fabeta, föbb odj böb 1731.
îtjenna Snta Elif: Thelaa gifte fig 2br refonnteb Mich: 
Dalmark i Söderala 1737.

e. Catharina Ifcea, föbb 1687. gift 1709, nteb §. Lars Ek
berg, förft Srigöißräft, loib .Çelfingarna, feban .fi't)rfo()erbe 
i Skog, 1717, efter fabern od) Stiuffabcrn; nu confir- 
matus Paftor tit Söderala, 1735. ttjeraö Sarn äro ttjejfa: 
för ätt t)oit bog 1741, od) t) an 1743: —
1 Chryfoftomus Ekberg, föbb od) böb 1711.
2. Laurentius Ekberg, föbb 1712, böber på faotitta år.
3. Maria Catharina, föbb 1714 od) afleb 1715.
4. Erik Ekberg, föbb 1715; affotttnabe 1716.
5. Dorothea Elifabeta föbb 1717.
6. Sara Margareta, föbb 1719. gift 1740, nteb Mag: 

And: Forffius. tmrn[en] äro tt)ef)a,
1: Lars Peter, f: 1741. böb t Slobf[oten] 1743.
2. Anders f: 1742.
3. Ingerid Cath : f: 1743.

7. Laurentius, IPdre föbb od) böb 1721.
8. Johannes, föbb 1722 od) afleb 1723.
9. Catharina Ekberg föbb 1724.

10. Maria Brigita, föbb 1728.
Glysisvallur II 39
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f. Ericus Ifœus, föbb 1688, £rig§ißräft Dib §äl§ungarna o rf) 
feberntera, 1722, V. D. Comminift: uti Dilsbo ©octn, 
gift 1718, uteb Catharina Vahlman, fttjrfofjetbenê botter 
i Liusdal, f)Dilta§ Satn äro tljeffa:
1. Catharina Ilcea föbb 1719.
2. Dorothea, föbb orf) böb 1721.
8. Erik Ifœus, föbb orf) böb 1728.
4. Margareta Elifabeta föbb 1728.

B. förenämba Catharina ißäberS ®otter Geftrinia, ingirf äd)tem 
ffaft efter Isæi böb 2^ gången uteb Chryfoftomus Lim- 
nelius, förft Strigé^Sräft, orf) feberntera ft't)rtoi)erbe uti Sadur- 
ftad, 1693; affotnnabe 1711 ; Ijaflttanöeé alienaft en ©on nanti. 

1: Chryfoltomus Limnelius, föbb orf) böb 1694.
B. Hans ißäberfjon Gestrinius, föbb . . ., blef SKunfterftrifln[are] 

Inib §elfinge Kegentente od) gift . . . ttteb Catharina Biörk, 
åganbeé uteb Ijenna, för än l)an böbbe ... 3: ft. Sarn :
a: Nathanael Biörk, Hautbaift
b. Margareta Biörk, gift uteb en ffinne
c. Petrus Biörk, gift ttteb Ätjrtof): botter i Liustorp

C. Carl ißäberf30lt Geftrinius, föbb ... orf) ... Corporal Dib 
Dragounerne i Malmö, böbbe ogifter tljer fatiteftäbeå 
Erich Säberffon Geftrinius, föbb ... od) böb ogifter en Srufê- 
Sotl)dI(are i sIMftra Särgålagett.
Petrus iß. Geftrinius föbb ... orf) ... bob en Leutnant Dib 
Ôelfinge Kegementet fm flaget Dib . ..
Margareta Geftrinia, föbb . . . orf) gift . . . ttteb Capitain, Dib 
fjöDingarna, Lerberg, äganbeé ttteb Ijonont font flogen bief Dib 
Lifna. 1708, 3: ft: Sara, nanti.
a: Margareta Lerberg, gift nteb V. D. Commin: S). Jon Rot- 

Ung i ©tog ©orfn; tf)eraé Sara äro:
1. Johannes Rotling, föbb 1726.
2. Margareta
3. Chriltina j
4. Andreas Rotling, föbb 1731.

b. Christina Lerberg,
c. Andreas Lerberg,

G: Olof ißäberfjon Geftrinius, föbb 1676 [Hm. 1675], Upf: St: 1698; 
Ißröft 1702 orf) V. D. Commin: uti Hudicksvall, 1710, gift ttteb

D:

E

I

böba i barnbonten
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fal. £t)rfoï): Mag: J. Vallenii botter tfjärftäbeå, Hedevig Vallenia; 
fe Tab: XIX. Claff: [V:] Vallenifta Fam: flganbeS itteb Ifemta 
5: ft: Sartt; affomnabe 1737 ult. Decent.
a. Beata Geftrinia, föbb 1711; böb t barrtbotttett.
b. Petrus Geftrinius, föbb 1713, böb på famma ar.
c: Margareta Geftrinia föbb 1714; gift 1733, meb Apol: t 

Hud:valls Schola Lars Schalin; fe Tab: XV. X: Claff: 
N. 2. Schalina Fam: Sarttett tfjeraå öro:
1: Beata Schalina, föbb 1734. böb 1738.
2 Samuel, föbb od) böb 1737. etc. etc. fe Schal: Fam: 

d: Beata Geftrinia föbb 1716; gift 1743. meb Coll: .f). Pet: 
Sund; V. D. Com: i Mo od) Rengffiö], Sartt äre
1. Hed: Hel: Sund f: 1744 [?] böb 1745 [?]
2. Olaus Sund f: 1746.

e: Catharina Geftrinia föbb od) böb 1718.

II: C las sen
Martinus Erici Geftrinius föbb 1594, Upf. Stud: 1611 ^prfofferb: 

Magilt: E. N. Geft: Son i Liusdal; Ölef Mag: i Gripsvall od) Math: 
Profeffor i LIpsala 1621; faint SIrdjiebiffopenb Olai Martini SUcåg ; font 
od) af någroni fallaë Geftricius, nanti. Siffopenë Martini Olai Geftricii 
Son ifrån Sittbfoping; dganbeê fjanë tjttgre botter; eller font anbre 
berätta, tl)en älfta bottren Elifabeta Olofs ®otter til l)uftru ; Ieftoanbe 
nteb fjenrte i 27: aren. SKen ont tfjeraë Sarn I)aftoer jag ingen fäfer 
nnberrättelfe befomit; N.B.

N.B. /: ^örenätttbe Prof: Martini Geftrinii Sartt fäja§ ïjaftoa loarit
8: Söner od) 1 : botter, nanti.
1. Olaus Geftrinius, Capit: Ioib Upl: Dlegem: ablaber od) 

fallab Lejonsverd; 1678.
2. Ericus
3. Martinus,
4. Chriftina gift meb Pet Schnack, SantmarSldb; 

förfta Ijnftru. tt) efter f)emte§ böb gifte Ijan fig 3: gånger; 
meb D. P: Bångs Snfa Magdalena Hanfen; od) feban 
meb Anna von Müllen [o: Wullen] od) fift meb Maria 
Leyel.

5. Jacobus
6. Petrus.
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7. Guftafvus
8. Johannes, ITe
9. Johannes II—

35e ©öner höbe i nngbomen, 2fc utomlanbg när fabern 
bog :/

$od får fag tpet f)ät införa, ptoab fag fåg t Upfala Somfprfo, 
för än branben 1702. penne öfloergä ntånbe; näntl. bemälte Martini 
Erici Geftrinii Epitaphium på pelaren upfatt, näft fram om $rebiF 
fiolen, meb fåban mineåmärefen:

D. O. M. S.
IN HONOREM DEI, ET SUI SUORUMQVE MEMORIAM 
HOC QVALECUNQVE MONUMENTUM ECCLESIÆ, HUIC 
CATHEDRALI MERITO CONSECRAVIT ANNO 1664.

MARTINUS ERICI GESTRINIUS math. inf.
IN REGIA HAC UNIVERSITATE PROFESSOR.

Gm pang ©ottaSon Johannes Martini Geftr: par tag utaf trt)d)ta 
©rafflrifter igenfunnit, at pan affontnabe 1642, d.= 29 Januar. 4: år 
od) 6: månaber gamal; uti Upfala; tpe fom ©rafflr: f Irif lo a månbe, 
tooro tpeffe: Ericus Noræus Acad: Notar: Pet: Nerbelius Hels. Joh: 
Nauclerus. Nicol: L: Varg Helf. Er: Hofnerus. Eric: Tybelius. 
Carol: Geftrin: Pet: Geftrinius. 01: Nauclerus.

III: Classen.
Petrus Erici Gestrinius, Upf: Stud. 1611. bief Magift: i Gripsv: 

ißräft 1647, od) på fibftone P. i Nordingråd, ptoareft pang faberfaber 
Nils ißäberpon Grå i Hinkärn föbber loar; åganbeg meb fina Ipiftru 
2: ft: ©öner, för än pan bog 1655 /.-1632.7 näntl.
I. Ericus Petri Geftrinius

II. Petrus Petri Geftrinius, Sriggißräft Ioib ^ämtelanbg Dragounerne, 
od) febetntera Æprfoperbe i 9Iöbön, toaranbeg 2 gånger gift; näntl. förra 
refan 16..

A: meb [Elisabeth Hernelia\ åganbeg meb penna en ©on,
a. Peter [o: Erik] Peterffon Gestrinius, ißräft od) fift V. D.



[6. Gestrinius.] 613

Commin: uti Siön förfatnl. af ÜDtebetymb; gift . . . nteb Sara 
Breming, åganöeö rrteb Ijenna, för än Ifan bog, 17 [08?] 
Sarn :
1: Petrus Geftrinius, föbb . . . unber Sïrifto. S[t]aten t 

Stockholm.
B. Senare gången nteb Xlt)rfol)erb: Q. 01. Albogii botter t Rog- 

ftad Sodn af .Qalftngelanb Elifabeta Albogia Ijaftoanbeö tilfaman 4: ft: 
Sam, font lefbe efter förälbrarna, ocl) ntång Sarnabarn; Iftttilfa äro in= 
förb Tab: I: Claff: III. ont Albog: Familien; för än f)an affomnabe 
73 ära gl. tttan 1715, od) I)on näftan Ijta gamntul, 1716.
111. . . .

IV: Chriftina P. 2). Geftrinia, lärer toara älfta barnet, tt) Ifon föbbeö 
1599; d. 20, Maji. [Non congruit]

IV: Classen.
Nicolaus Erici Geftrinius föbb 1606, d. 9 Nov. Upf. St: 1624. 

l)an blef |tå fibftone 1634. Dîânto SUdftare i Alten Stetin af Pomern ; 
Qanö Sarn nteb fina fjuftru ... för än Ifan affontnabe 1636, more 

1: Olof Nilsson Geftrinius, gougbe i Collberg, Ijtoareft odf f)an§ 
faberbrober Olof Eriksson Gellrin loar jfnltSotfjållare, fe Claff: VIII.

V: Classen
Ericus Erici Geftrinius, Upf: Stud: 1620, I)att blef ißräft; ®t)rfo= 

I)erbe uti Hofvedal od) Hafrö, 1639 [Hm. 1643], od) fift uti Enånger 
od) Niutånger, 1656 [Hm. 1654]; fe Glyfisv: II: $1: III: Cap: 6: §: 
af I)an§ Sarn nteb Quftru Anna Anders hotter l)ar jag igenfått allenaft 
tf)effa:

I. Johannes Erici Geftrinius, föbb . ..
[Sant:]

[1. Johan född 1710 gift med M: E: Haldin]
[Sara]

[1. Joh Gustaf: född 1750: Not: i Sv: Hofr:]
[2. Elias Carl född 1752. Notarius]
[3: Sven Eric född 1754: Ph: Candid: Coll: i Falun] 
[4. Fredric född 1760. Bokh:are i Falun]
[5: Samuel 1765. Bokh. i Handel]
[6: Nils 1769. Studerande]

[2: Samuel född . . .]
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[3. Catharina]
[4. Magdalena.]
[5: Sara]

II. Daniel Erici Geftrinius föbb . . .
III. N.N. [Christina} Eriks Sottet Geftrinia, föbb [1640] gift nteb 

[Uno] Petrceus, fttyrtoljerben t 9JcöfIintct af Särgélagen; Sarnen 
tfjeraé äro [6] ft. [beribl.]
1. [Gustaf] Petrceus, Capitain
2 [Petrus] Petrceus, Mag: P. od) P. i ©öberbärte, gift nteb 

... åger ntång barn
3. [Eric?] Petrceus Cancelift i ©todfjolut, gift nteb B: Norr

mans botter.

VI: Clas sen.

Samuel Erici Geftrinius, föbb 1604; Upf: Stud: 1620; ißräft 1627; 
V. D. Comminist: förft uti fin farfaberb föbelfe ort, Nordingeråd; feban 
uti Ulånger od) ttjer efter i Vibyggeråd; ©ift Sîtjrtoljerbe f)är uti 
^ölbungalanb Norala od) Trönö, 1648. @ift 1630, ntéb Ät)rtof)erb: §. 
Olof Forthelii botter i ©tog ©odn Margareta Forthelia, åganbe til= 
fantan, för än Ijan affomttabe 1677 [Hm. 1672 4/2], XV: ft: Sant, 
font nü)det utfpribbe tljenua Familien, nanti.
N: I: Ericus Samuelis Geftrinius, föbb 1631; Upf: Stud: 1650. ifSräft 
1663; V. D. Commin: i Norala od) Trönö; feberutera I't)rfo()erbe i 
Ofvanåker, 1689; gift 1669 ttteb Catharina Trodiana, åganbe tilfantan 
9: ft: Sara, för än f)an bog 1703, od) Ijon 1718; nanti:

1: Samuel Erici Geftrinius, föbb 1670; Upf: Stud: 1686; ißräft 
1693 petita f)Oë fin faber i Ofvanåker; feberntera V. D. Com- 
minister efter fin ©tuärfaber £). Måns Thelaus, i Mo od) 
Rengfio; od) fift $t)rtof)erbe tl)er ftâbeë, 1732 [Hm. 1731]; 
/;§an böbbe 1736, ftå fanttna tib fout l)anë ©t)ft: Catharina :/ 
àganbeë nteb fina Ejuftru Hedevig Thelaa tljeffa Sara, förutan 
älfta botren Hedevig, font affontnabe i ungbonten. 5: ft: 
a: Catharina Geftrinia, föbb . . . od) gift 1730; nteb £enêtnan 

od) (Snïlingen i ©odnen Johan Berg; Sarnen äro:
1: Hedevig Berg, föbb 1731. gift 1747, nteb ©iäftgifto: i 

Arberåd E. I. Valdner.
2. Catharina Berg, föbb 1733.
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3. Chriftina föbb 1737.
4. Samuel föbb 174 . .

b. Ericus Geftrinius, föbb 1709 [Hm. 1710] od) ftuderar.
Sßreft 1744. Coli: Sch: H: 3: Claff: 

c: Magnus Geftrinius, föbb 1711. Upf. Stud: — Magift: 1743. 
d: Samuel Geftrinius, föbb 1713. refte ut Oftind: gar[are] 
e. Olavus Geftrinius, föbb . . . od) böb 1734.

2: Olaus Erici Geftrinius, föbb 1671; fcntb til Gefle Schol: 1678. 
Upf. Stud: 1686. refte feberntera utom £anbs> på Holland en 
©iöntan; gifte fig ttjer meb ena ißräftabotter. SJfen ont tfje 
åga barn efler intet; tbjet är ntig oïunigt.

3: Ericus Erici Geftrinius, föbb 1673, blef ©iöfarare Ioib Oftind: 
Compagniet, på ©leppet Huys de Haan, od) otnfotn på fjaftoet 
til Hettland, 1702, ©futen af en Capare.

4: Catharina Eriks SDotter Geftrinia föbb 1676, gift 2 refor 
A: götte gången 1706 tneb Äprlofjerben od) Gsuflingeu §. 

Jonas Nilffon Edfenius i Liusdal ; åganbe§ intet Sarn 
tneb tljenna gamla SJtanen, font od) böbbe på fantma år, 
1706.

B. ©enare refan, 1711, tneb §. Michael EriksSon Dahlmark 
font bief ißräft 1704; V. D. Commin: uti Söderala 1715; 
Sarnen t£)eraë Ijaftua loarit 3: ft: nätnl. /:§an affontnabe 
1739 [Hm. 1738 u/i], feban (jau II. refon blef gift 1737, 
meb fat. P. Isæi Ênfa, Elif: Thelaa :/ 
a Margareta Dahlmarck, föbb 1712, od) böb i Iopporne 

1717.
b. Catharina, föbb 1714, od) böb 1715.
c. Ericus Dahlmarck, föbb 1716, od) böb en Gymnafift 

1734.
•Son affontnabe 1736, på fantma ntånab font penneê Sro= 
ber §1 Samuel Geftrinius.

5: Johannes Erici Geftrinius, föbb 1678; Sorgare i Fahlun, gift 
meb Maria Strömberg [af annan hand ändradt till: Anna Maria 
Printz] Sarnen äro 1: ©on od) 3: bötrar; af IpoiHa tljen ena 
bottren är gift meb §. P. Schalin V. D. Comm: i Thorstuna1 
fe Tab: XV: Claff: II: N: X.

6: Sveno Erici Geftrinius, föbb 1680, od) böb 1681.
7. Abraham Geftrinius, föbb 1682; Sorgare i Söderhamn, gift
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1710, tneb P: Johan Genbergs botter, Margareta Genberg, 
åganbe titfaman 3: Starn; men alt böb.

8: Margareta Eriks Sotter Geftrinia, föbb 1685; gift meb fp. Carl 
Printz, V. D. Commin: t Åkerby od) Jomkjlen, febertitera 
$l)rfot)erbe i Elfkarleby, 1735 [Hm. 1734 s/12] /; Ifan Styrfot): 
bog 1741 :/ Sarnen äro: 
a: Agnes Printz. 
b: Catharina Printz

9: Ifaacus Erici Geftrinius, föbb 1687; Upf: Stud: 1706; feber* 
mera en frigömfficer uti £. Carl XILs- tiber; Sod fift SenSntan 
i Löfstad ; gift meb ©nfan .. . bocf) åger meb Ifenna intet barn.

N: II: Barbara Samuels Sotter Geltrinia, föbb 1633, gift 1657, meb 
Sorgaren i Söderhamn Samuel Jonffon [Menlös]
N: III: Anna Samuels Sotter Geftrinia, föbb 1635, gift 1662 meb 
Styrfot) : fp. Olof Larffon Schalin i Söderala, åganbeS meb fjonom, font 
ûffomnabe 1692, 8: ft: Sarn: Catharina. Samuel. Brigita. Lars. Mar
gareta. Brita, IId Anna od) Olof. f)tt>i(fa införaS, Tab: XV. Claff: X. 
N: I; til Schalina Famil:
N: IV: Abraham Samuelis Geftrinius föbb 1637, od) böb en Stude
rande 1648.
N. V. Christina Samuels Sotter Geltrinia, föbb 1639, gift 1660 meb
fp. Lars Jacobffon Norelius, font töar V. D. Commin: i Gefle, oct)
febertitera Tïtyrfotperbe i Norala oct) Trönö, 1679 [Hm. 1672]; åganbe
tilfaman 6: ft: Sarn, för än fjan affontnabe 1704, oct) t)on 1734, ena 
gamut Scober öftoer 90 åren; Dd) ettteban l)on loar StamScober för 
tf)en Noreliffa Familien få införeé Sarnen od) Sarnabarn t()era§ Tab: 
XIII. sJSd Samma SIäd)te.
N. VI. Brigita Samuels Setter Gestrinia föbb 1641, od) böb 1648.
N: VII. Margareta Sam: Sotter Gestrinia, föbb 1643, böb 1651.
N. VIII. Samuel Samuelis Geftrinius, föbb 1644, Upf: St: 1661. ipräft 
1672. od) V. D. Commin: i Norala od) feban uti Boldnäs; gift . . . ttteb 
P. fp. Sven Hagelftens botter tt)ärftäbe§, Ebba Hagelften, tfjen 2: i 
orbningen af tjanö 10: ft: Sarn; fe Sif): IX: fftod; åganbeö meb tjeitna, 
för än Ijan 1698, affontnabe, 6: ft: Sarn; od) I)on . ..

1: Sven SamuelsSon Geftrin, föbb 1679 [Hm. 1680]; Upf. St. 
1698; Magist: i Upf: 1707. feberntera iniftabeö toib Äongt. 
fpofloet i Stockholm, Ceremonie Seäftare; bief Stbtaber 1730 
[1755]: faltab, [von Geftrin overstruket; överskrivet] Lagerftam,
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när Ijatt Jrarbt Affeffor uti Slnea ,fjofrätt; 1730. @ift 
17[19] nteb Sara Hierpe i Stockholm; tfjeraë Slant öro: 4: 
bättrar font Ijunnit några år, förutan ffmba böba, nanti. . . . 

.[af hwilka 3ne år 1784 lefde.
En gift med Baron Oxenftierna på Eka.
Andra med Cancellie Rådet af Sillén 
Tredje med Ryttmäftaren Ekenberg]

Brigitta Samuels Sorter Geftrinia föbb 1682; gift 1700 nteb 
£j. Bened: Hagel, föbb 1675; ißräft 1699; V. D. Commin: i 
SSoIbnäö efter fin Stoårfaber, odj febertnera Stjrfoljerbe i 
S!ånljella 1741 [Hm. 1724], S3arnen tfjeraë öro tfjefsa 11: ft: 
nanti.
a: Ebba Catharina Hagel, föbb 1700, böb 1701. 
b: Catharina Hagel, föbb odj böb 1702.
c. Brigita föbb 1703, affomnabe 1710.
d. Chriftina Hagel, föbb 1706, gift 1735, nteb V. D. Commin: 

i Avefta §. Carl Mauritz Schvardz.
e. Erich Hagel föbb 1709; refte !rigöntan utont Sanbö, odj af= 

foninabe i $ranfriïe idi Rouan 1728.
f. Catharina Hagel IL— föbb 1712, gift nteb Nils Bolander, 

•Öingftribaren loib Sîongl. StaIIStaten i Stockholm, 1731; 
SSarnen öro:
1. Bengt Albrecht Bolander, föbb 1733.
2. Nicolaus Bolander, föbb 1735.

g. Samuel Hagel föbb 1713; begaf fig i Irigötiånften, BIef Sonnng 
Stanislai=Sjf=Dragouners Cornett, i Sönigöburg; !ont Ijent 
til Stoerige 1735.

h: Benedictus Hagel, föbb 1717; Stubent i Upfala. 
i. Sven Hagel, föbb 1719. Stuberar i Upf.
k. Johannes Hagel, föbb 1722, Upf. Studiofus.
l. Chriftopher Hagel föbb odj böb 1726.
Christina Samuels Sotter Geftrinia, föbb [1694], gift nteb Soder= 
SSagaren i Stockholm [Joachim Christopher\ Ziegler; SSarnen 
äro:
a: Fredrik Zigler, föbb [1729] böb [ung], 
b: Samuel Zigler, föbb [1724],
c. Ulrica Zigler, föbb [1728].
d. Jochom Zigler, föbb [1726]. 
e Adrian Zigler, föbb [1730], 
f: Ebba Stina föbb [1731].
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g: Fredrik, II:Ë£? fööö . . .
h: Carl Zigler, füöb [1733, f antagi. 1745],

4. Ebba Samuels Sottet Geftrinia, föbb 1698; gift 1715, nteb 
Leuten: toib ^elfinge Infant: Siegern: Johan Sturm; Sarnen 
äro tffefja, för an Ijon bog 1743.
a. Ebba Stina Sturm föbb 1715; gift 1739, nteb Chergeanten 

Carl Guft: Falcke, böb utan barn 1741.
b. Johan Sturm, föbb 1715.
c: Anna Magdelena, föbb od) böb 1717. 
d: Samuel Sturm, föb [b] 0(f) böb 1721.
e. Margreta Catharina Sturm föbb 1726.
f. Anders föbb . . . Sîefte nt tit Preuffen 1740. 
g: Hendrik föbb 1730.

5. Catharina Samuels Sotter Geftrinia föbb . . .
6: Margareta Samuels Sotter Geftrinia. föbb . . . gift nteb V. D 

Comntin: i Scånilla §. Joh: Lindmarck; Sont för f)on bog 
1738; altenaft
a: . . . botter, böb för tttobern 1736.

N: IX. Johannes Samuelis Geftrinius, föbb 1646; Upf. Stud: 1661. 
ißräft 1669 [Hm. 1679] od) på fiftone ®t)rtot)erbe i Holm od) Kulla 
fförfatnlingar; 1682. Sarnen nteb fitta Ipiftru IBrita Hörling] för än 
pan bog af Inngfot 1689 d.= 15: Mart: od) begraftnen d. 27. Jun:, nti
Holms=,fîprtoë Sacerftig. looro tfjeffa, nanti.........
N: X: toar ena böbföbba botter font Samuels E: Geftrinii fjuftru 
Margareta Forthelia föbbe i Ototbingerdb 1648.
N: XI: Sjtalebeå 1649 ena böbföbba botter, när tfje htoro tourne til 
Norala förfamling.
N: XII. Olavus Samuelis Geftrinius, föbb 1650, od) böb 1651.
N: XIII. Abrahamus Geftrinius, font nätnbeso efter fin ÜDcoberê faber= 
faber; föbb 1651, men affotnnabe 1653.
N: XIV. Margareta Samuels Sotter Geftrinia, II:— föbb od) böb 1654. 
N: XV. SSar od) ena böbföbba botter, på året 1659, font tt)e förre 
barnen, tf)e X od) XI i orbningen.

2lf förenåntba 15: ft: Sarn, affotnnabe 9: ft; belê i Otorbingeråb, 
beli i Ullånger od) Sibpggeråb Sodner; 4: ft: tpe pngfta uti Norala, 
bod öro tfje alla förba od) ligga begraftnen uti Norala tprto ftrap 
Inanom UtebelpeIaren itub Vtorre tnäggena; tpoilfet t)är för efter=
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lomanbom berättas, emeban uti min Glyfisv: II: gl: XIV: Cap: b. 
4: §: om ©rafmar uti Norala Ä'tjrfo, inga ©rafmar i fljnertjet nämnas, 
för briften af ©raf= etter Sfbftenar ffutt.

VII: Classen.
Jacobus Erici Geftrinius, Upf: Stud: meb broberfn] 1620, Mef 

©antarerare uti Alten=Stetin af Pomern, t)U>areft odf tjanë Sröber Nils 
od) Olof fomtno at bo ; fe Claff: IV. od) VIII; tjafmanbeê man tffen 
efterrättetfen af Doct: Chriftophori Schulteti tjätbne Sftfirebifan od) 
Perfonal: öftoer 9iäntosUe: Nils Geftrin: 1636, at trenne Jacob tt)er td 
tefbe. Slcen mera än intet. $od) fôrnteneë f)an toara bob i Volinien 
[rectius Vollin]; Uti fin Difput: i Upf: 1625, de Magiftratu Politico, 
nämne§ f)an Claravallenfis af Liusdal, t)lnareft gabern bobbe.

VIII: Classen.
Olavus Erici Gestrinius, föbb 1609. 29. Nov. Mef Falt=SofIjdtIare 

i Collberg 1631, od) toar boenbeê i Pomern, fdfom f)an§ Sröber, Nils 
od) Jacob, fe Claff: IV. od) VII; at od) fjan tljer Iefbe 1636 font Jacob; 
ndr Nils begrafmaä tnänbe, tfjer [o: tf)et] f)ar man af D. Chn Schulteti 
berättelfe; tßd året 1637 btef tjan i Colberg gift ttteb Med: Doct: 
Balthaf: Schultz botter, gnngf: Juditha Schultz, dganbeä nteb tjenna, 
för än t)an affontnabe, 1643, d. 25 Janua: 2: böttrar, nämt.

1: Anna Ol. SlL Geftrinia, föbb od) ftraç böb 1638.
2. Juditha föbb 1640.

IX: Classen.
Elisabeta Eriks 2)otter Gestrinia, fid tit Scan £j. Petrus Mattice 

Bufch, font toar V. D. Comminist: i P'orffa od) Hög, Ijttoareft f)anl 
faber Q. Matthias Bufcherus mar ft)rtot)erbe feban Ijan tft mar fommen 
ifrä Rogftad Paftorat; fe Glyfisv: II: gt: VI: Cap: §: 8. ït)era§ Sarn 
moro för än Ifan bog 1653.

I: Matthias Petri Bufck, V: D: Commin: i gärtåö görfamting, 
II: Sveno Petri [?] Bufck, V. D: Commin: i Boldnäs [?] 1

1 Utgår, förväxling med farbrodern, Sveno Matthiæ Buscherus (f 1652).
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X: Classen.
Catharina Eriks Totter Geftrinia, bief Stjrfoljerb: £). Hans Cam

panil ïjuftrn i Hamnrånga, dganbeå trteb fjonom, font böbbe 1664, . . .

Tabula VII: 
ont

Grnbbe=Familien.

Grubba nanmet dt tfjetta mibutfpribba ©lädjtet, är fommet af btjn 
odj gårben ©rubba, t SBafterbotn af Umeå ©odn; få nämber af be» 
lägentjetena på en fibläntare ort emot tfje anbre gårbar; Ijfa font ©ropen, 
grattait, gräften, ©Frubben etc. ïalïaê uti annor Sanb. TIjen förfte 
fom fig fa Grubb nantbe af tfjenna gårben mar Anders Claeffon, font 
t)abe til Ijuftru Anna Bure, unberlagmanenë Jacob Anderffons Bures 
botter, fjmitfen mar Anders OlofsSons Bures ©on; Fahles i Byreftad 
@ona@on§ ©on; od) fdtebeS af fantnta ätt nteb Kenicierna, Halenierne 
od) tlje fiera; font feê Ian, Tab: IX: ont Haleni\la Familien; ttj fore= 
nätttba Anders Claeffon Grubbs ljuftru Anna Bure, mar ©tjfter at 
Oluf Clemets ljuftru i Baggböle, Brigita, IOiobren til König OlofsSon 
i Baggböle, ©tantfaber fa mäl ät Petrus Königffon eller Kenicius, 
1)mar af Kenicierne lomma ntättbe; font ät ljuftru Anna Königs Totter, 
limilfen fjabe til SOtan §err Jon Öftenffon Halenius, ftamfabern til 
Haleniffa ©lädjtet; etc: font af en färbeleé Taflo fontmer fortei. at 
utmifas.

Trenne förenämbe Anders Claeffon Grubb, meb Anna Bure, fjabe 
en ©on font Ijet Jacob Anderffon Grubb, Ijanê ©on mar

Anders Jacobffon Grubb unberlagntan i äBäfterbotn, ïjmilfett Ijabe 
IV: ft: Sarn efter fig lefmanbe, näml.

I: Jacob. II: Barbara. Ill: Magdalena; od} IV: Hans; 
ont Ijmilfa fjäbanefter nn fommer at införag uti fölfanbe Classer. 
SOien om förenämbe Jacob Anderffons Grubbs Srober, Olof 

Anderffon Grubb, Ijar jag intet fläditregifter fatt famanleta, ide Ijelter 
mera unberrättelfe ont Ijonom, än at Ijan marit ftjrfofjerbe uti Norbo 
odj Biuråker görfamlingar, ttuberffrifmanbeg Conftl: Upfal: 1593; fe 
min Glyfisvall: II: gl: Cap: XV: §: 7.

ijjmru Kenicierna, Halenierna, Grubberna, etc: äro fontne af Fahles 
i Byreftad ©tamgårb, tfjet fan odj igenfinttag af Siljanget odj I: glod:= 
od) af Tab: IX.
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I: Classen
Jacob AnderfFon Grubb, font efter fin fabet til unberlagmangbömet 

i äöäfterbotn; åganbeg tneb fina puftru Kalug 01: 7: ft: Sara:
N. I: Anders Jacobffon Grubb, P. odj Pr: i Umeå [?] pabe meb 

fina Ifuftru Elfa Halen: äftoen 7: ft: Sara, nanti.
a: Olof Anderffon Grubb, fßräft odj V. D. Comm: uti fin föbelfe 

ort Umeå. /: feban Paftor i Norbo af §elf: bog 1628. :\ [misftagj 
ont I)onottt od) pang Sara åger jag ingen unberrättelfe mera än 
tpet fom på Ijar mib fatta paperet ar antednat:
/: Olof Anderffon Grubb, loar gift meb HiSbman Anders Nils 
bb Sara Anders Slotter, Sganbe tilfaman 12: ft: Sara, 6: Söner 
od) 6 böttrar; af Ipoilfa 8: ft: böbbe belé uttge, belg ogifte, 
förutan 4: ft: böttrar, näml.
1: Anna Olofs Sotter Grubb, bief gift meb Äprfoperb: uti 

Hiorbmatning §. Pär Atzelius [o: Arctædius], Sarnen äro 
tpejje: ...

2: Catharina Olofs Sotter Grubb, föbb 1661, gift 1688 meb 
Sorgaren i Hudicksvall Olof Siulffon -Sacfmart; tperag 
Sarn äro, för än pan bog ett gl. Slian 1736; od) pott 1737; 
tpefje, 2'!?:
a: Helena 01: Sf Sadfman, föbb 1690. gift 1721. meb 

en flpdjtinge ifrä |jelfingforg af ginlattb, Johan Helfing 
tjt tpe od) refte, paftoattbeg pon et barn, för än pott bog 
1730: ttätttl.
1. N. N. föbb ocp böb på famnta år. 

b. Olof Olofffon Sadfman, föbb 1694. gift 1721. meb 
Cathar: Kålkåp i Hud:vall; Sarn tperag är /.-pon af= 
fomnabe 1737. |ian i ftoagpet pängbe fig 1738. :/
1: Söbföbb Son 1730.

3. Brigita Olofs Sotter Grubb, föbb 1675 [o: 1664] gift [1684] 
i Iiebmora meb SofpSIlaren [Johan Bark på Hiorng bruf],

4. Margareta Olofs Sotter Grubb, föbb 1677 [?] gift i Umeå 
meb en friggntan.

b: Vilhelm Anderffon Grubb, pabe tneb fin Sliafa ... uti Stock
holm tpefja Sarn :
1. Vilhelm Vilhelmffon Grubb, panöefgntan i Stockholm, af= 

fotttnabe 1715, od) lemttabe Sarn ... ft: efter fig.
2: Michael Vilhelmffon Grubb, panbelgman i Stockholm.
3. Gunhilda Vilhelms Sotter Grubb, gift 1716, meb fin <51äcp= 

tinge ocp ©nflingen Nils Grubb.
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c: Jacob AnderJfon Grubb; f)an§ botter; !an fjänba; tear Barbara 
Grubb, Pär Anderff: Gris tjuftru; je N: V: näftf[öljanbe]. 

d: Jonas Anderffon Grubb.
e: Elifabeta Anderst otter Grubb; gift förra gången meb Mag: 

Nicol: 01: Bothnienf: foin bief på flutet 9Ird)iS: od) efter f)anä 
böb, tog l)on 1608, Mag: Claud: Opfopeus til SDxan.
/:---------- meb fin förre SDxan Mag: Nie: Ol. Bothnienf: font
bog 1600; l)abe l)on en Son Olaus Nicol: Bothnienf: P. od) 
Pr: i Thorstuna /: 1642 :/ föbb i Upf. 1597; od) jämte ttjenna 
5: ft: qngre. Ipan blef Mag: 1625 od) ConR: Sch: Upf. famnta 
år; jeban Rector gift 1632, meb Anna Honthera, j^ogbenö 
Pär Thomff: bb; åganbe meb Ijenna 7: Söner od) 5. böttrar, 
för än Ijan bog i Thorstuna 1676; nöntbe fig Stiernmäner, v. g.
1. Nils Stiernman, Mag: 0(f) Rect: Sch: t Stockh:
2. Andreas Stiernman, Mag: od) Lect: Plloq: i Gelte.
3. Petrus böb i llngbonten.
4. Petrus IIdr Mag: od) fift Superint: på Gothland.
5. Johannes, SanbéSfrifloare od) feban gougbe i Ångermani:
6. Olaus Sorgmäftare i Nyftad.
7. Eric, tpårabéjpöfb : i Halland.
1. Elifabeta Stiernman, gift meb P. od) P. i ßebmora, Mag: 

Olof Schult; od) anbra gången meb Mag: Nils Duan Som= 
ißroft i Väfterås.

2. Juftina Stiernman, gift meb Rect: Schob Upf: Mag: 
Bened: Hammarin.

3. Anna, gift meb Mag: Marcus Siming, P. od) P. i Vingåker.
4. Maria gift meb Paft: t Thorstuna 01: Chytræus.
5: Margareta, :/

f. Catharina Anders Setter Grubb, gift meb St't)rfoI)erben i Ar- 
beråd od) Unarsvjk §. Pär Hudvikius, Sarnen Jonas font 
efter fabern [font] tit Paft. Nils V. D. Comm: Ibid:

g. Anders Anderffon Grubb, bief Magift: i Upfala, odj 4 heol. 
Prof. ExtraOrd: 1673; feban Oriental.] L[ingvar.] ord: Pro- 
feff: I)aftoanbe§ meb fina ljuftru Catharina Nils Rudbeckii 
botter för ån Ijan böbbe 1680, 4: ft: Sant:
1. Nils And: Grubb, font bief Mag: i Upfala; Vice Paftor 

ff)ärftäbe§, od) febermera fprfotjerbe i Tegelsmora görjaml. 
toaranbeê 3: gånger gifter; näml. förfte gången
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A: trteb Chriftina Avancier ; od) nteb fjenna tfjeßa S3arn: 
a: Chriftina Nils Sotter Grubb, böb ogifter. 
b. Brigita Grubb, font bief gift 1722 trteb Magift: 

Elias Ruth Helfingus, fjtoilïen ïom efter ©loar* 
fabertt til Paftoratet 1721, ciganbeê Sont:
1: Johan Niclas Ruth, föbb 1723.
2: Petrus — 1724.
3: Criftina. 1726 
4: Brigita. 1728.
5: Elias Ruth, 1730
6: Sigerid, föbb 1731. böb i loQtiorne 1735.
7: Margreta, föbb od) böb 1733.
8. Olavus El. Ruth, föbb 1734. 

fahren Elias Ruth bog 1739 
B: Slttbra gången gift ttteb Chriftina Ruth; ttteb Ijloillen 

l)fttt I)abe 3î? ©otter, ttätttl.
a. Anders NilsSon Grubb, böb i fin Moinftranbe år.
b. Nicolaus Grubb, §anbeMtc. i ©todljolnt, gift nteb 

Anna Margar: Cupp.
c. Carl Nilffon Grubb.

C. Sribie refon gift tneb Catharina Buchan, ttteb Ijenna 
eit Sott
a: Alexander Nilffon Grubb, ^anbefôman i Strengnes1 

gift nteb @nlan Margareta Lenning.
2: Elfa Anders Sotter Grubb, bief 2 gånger gift, nanti, förra 

gången
A: nteb Magift: Lars Honterus, P. i Alunda ; åganbeå 

nteb Ijonont tljefja SSarn:
a. Nils Honterus el. Honter, Magift: i Upf:
b. Vendela Chriftina Hontera, bief böb Sungfru. 

uti tf)et fenare giftet Ijabe Elfa And: Gmbb til äJtan
B: David Buehan Ijanbelöman i Stockholm, od) tneb Ijonont 

bottren
a Catharina Buchan, IjInillen bief gift nteb DrQttmaft : 

Gustaf Ahlbom, åganbeö tfyefja SSarn :
1. David Ahlbom
2. Gustaf Ahlbom
3. Chriftina Elfa Ahlbom.
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3: Margareta Anders Setter Grubb, tom i ädftenftap meb 
Srobern åt fina Sfyterè 3^ie SJcatt, nanti. Pet: Ahlhorn, od) 
febermera meb en annan SJfan, men tjabe meb ingentfjera 
något Sara.

4: Chriftina Anders Sotter Grubb, bief gifter meb Slbefåman 
Schilt, åganbeé meb tfonom en Son 
[a] And: Schilt, fom ftrar böbbe.

N. II. Petrus Jacobffon Grubb, Sorgmäftare t Gefle. åganbeS fom 
fabern od) brobern Anders, äftoen 7: ft: Sarn:

1: Catharina $äberé Sotter Grubb, gift meb SMbman i Gefle, 
Olof Larffon. åganbeö meb Ifonom 6: ft: Sarn:
a. fngrid Olofs Setter, bief fJMbnt: Daniel Popelmans fenare 

ljuftrn; 1688; meb lfmilten Ijon Ifabe Sna botter.
1: Elfa Popelman; Stje barn font Ijenneê SJcan uti förra 

giftet f)abe, meb Magdalena Albogia, äro införb Tab: I: 
Claff: IV ; Slfenna Elfa Daniels Sotter Popelman blef 
gift, 1706, meb |fanbel§man Michael Thel l)afroanbe§ 
meb t)onom, fom afleb 1726, 5: ft: Sarn: fe Tab: XVI: 
Thel-Famil: IX: Claff:

b. Peter OlofsSon, böb ogifter. 
c: Catharina Olofsdotter Grubb, 
d: Margareta ■—
e: Lars OlofsSon 
f. Chriftina Olofs Sotter 

2: Petrus Petri Grubb
3. Ingerid ißöberä Sotter Grubb, tom til ädjtenffaf) meb fîanbê* 

Samareraren i SSäfteråé, Simon Löfgren, åganbeö Sarnen: 
a: Catharina Löfgren 
b: Simon Löfgren

4: Jacobus Pet: Grubb, bief Upf: Stud: 1657 [Hm. 1642], Magill: 
i Upf: 1665 [Hm. 1655]; Lect: Theol: mib Gymnaf: i Gefle, 
odf 1681, Sfyrtolferbe i Järlsö Sodn; àganbeê intet Sarn meb 
fina Ijuftru Sophia Vervecia [Hm. Vernicia], l)mitten böbbe 1696, 
od) förttjenftul upbrog l)an Palloratet åt Magift: Hans Fernœus, 
1698; fe min Glyfisv: II: gl: IX: Cap: 7: §. begifmanbeê fig 
meb fit goba til fina ©t)fter§ botter Ingerid Olofs Sotter i 
Gefle, Ifmareft t) an affomnabe 1702.

5. Anna $ßäber§ Sotter Grubb,
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6: Martinus Petri Grubb,
7 : Elias Petri Grubb.

N: III. Vilhelm Jacobffon Grubb, Mef frigä ißreft, 1620, ocf) febcut 
Ätjrfoljerbe i Norbo od) Beråker, 1630 [Hm. 1629 16/n] ; en urgamal 
äJcan öfmer 90 åren, od) tljerföre nambeé gamle §. Velham ; böbbe 1660 
/.•1666:/ §an loar gifter meb Sagman Lars Kiälbiörnffons Nerbeli) 
botter Chriltina Nerbelia; fe Tab: XII: Claff: [II] dganbes meb fjenna, 
font affomnabe 1674, VI: ft: Sara, Ijtoilfe mt)det utmibgabe fläd)ten, näml.

I: Lars Velhamffon Grubb, föbb 1633; Upf. St. 1651 [Hm: fel
aktigt 1657], Ißreft od) V. U. Comm: i Norbo od) B[ eråker] 
1660 feberntera 1685 [Hm. 1682], ftt)rfof)erbe i Arberåd od) 
Unardsvjk, åganbeé til ljuftru Chriftina Albogia. fe Tab: I: 
Cl: II: od) meb fjentta 7: ft: barn, för än Ijan bog, 1699, näml.

A. Catharina Lars TDotter Grubb, föbb 1662, gift nteb .fj. Ilans 
Vjk, 1684, Collega Sch: H:vall; feban Paftor i Schog; 
Ijafnmttbeä meb Ijonont enbafte Sonen Lars Vjk, font fallabe 
fig Elf vik, föbb 1685; blef Tßreft på Sfepsflottan, od) feber- 
mera ittjrfoljerbe uti Norala od) Trönö; gift tt)er meb 
Catharina Öjer, af Flodm: Famil: fe Tab: IV. C: I. od) 
I)abe meb Rentra ntång Sarn; ifrå gifto året 1725; til t()e3 
Ijan affomnabe 1738, näml.
1. Johannes Elfvik, föbb 1726. Stud: Upf: 1744.
2. Lars — ,föbb od) böb 1728.
3. Petrus — föbb 1729. Upf: Stud: 1747.
4. Chriftina — föbb 1730.
5 Jemina Catharina föbb 1732.
6. Jojada Martinus föbb 1734, böb 1743.
7. Levi Laurentius föbb 1736.
8 Olof Chriftfrid, Elfvik, föbb od) böb 1738.
Qförenämbe Sq. Hans Vjk, efter fin förra Ijuft : Cathar: 
Grubbs böb 1687, gifte fig fenare gången nteb fitjrfof): 
Ekbergs Gnfa i Schog S'l Maria Lidh, Mifmanbe tl)er 
ftt)rfof)erbe; men ågbe tf)er nteb Ijenna intet barn; Sod 
tttång Stinfbarn Ekebergar; fe Ekb: Fam: Tab: [VT: Claff: 1] 
för ätt Ijan bog 1720, od) Ijon 1739.

Gfter §. Lars Elfviks böb, 1738, träbbe, 1740, ïjanê 
Snfa Cathar: Öjer i fenare giftet meb Sq. Ol: Nordlinder,

Glysisvallur II 40
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font odf tEjerfore Sltjrlofjerbe btef efter fin ©trtärfaber t 
Norala od) Trönö; Sarnen tïferaê äre

älbre böb 1747
i tokorna.

tjngre böb 1741

■| tmillingar | 
J föbbe 1741 (

1. Margareta Nordlinder\ tmillingar 
2: ©tyftren J föbbe 1741

^ I 2: ©öner tmillingar föbbe 1743,2: ©öner tmillingar föbbe 1743, böbe 3: melor gamle.

5. Helena Catharina Norlinder, föbb 1744.

B: Christina Lars 'Dotter Grubh, föbb 1665, gift nteb fin faberë 
t)iälpe SPreft §. Jon Waldner, Ijafmanbe nteb Ijonom för 
än t)an bog 1696, 6: ft: Sara, od) I)on 1734; nanti. Jonas 1: 
Jonas II. Jonas III. ChriJtina; Margareta; alle 5 böbe 
i ungbonten; ®od ©onen Lars Valdner föbb 1690 Iefbe 
efter fabern, od) utffrabbe Släd)ten; Upf. St: 1706. ifkeft 
1714 od) Collega Scholæ i Gefle 1716, gift nteb Anna 
Zach: Sotter Damin, ågattbe nteb l)enna för än E)an bog 
1730, tEjeffa Sara, nanti.
a. Jonas Valdner, föbb 1717 [Hm. 1718]. Stud: Upf. 

1735. Ifkeft 1743.
b. Catharina föbb od) böb, 1720.
c. Chriftina föbb od) böb 1722.
d Maria Magdalena, föbb 1724. böb 1726. 
e Maria Chriftina föbb 1727.

C: Olavus Laurentii Grubb, föbb 1668, ncintber efter iOtoberfab: 
fe Tab: I: Cl: II. affotttttabe 1670.

D. Vilhehnus Laur: Grubb, föbb 1671 [Hm. 1673 u/7]. ifkeft 
Ijettta f)0§ fabern 1696, Colleg: Sch: H:vall: 1698 [Hm. 
1699]; gift 2"! gånger, för än l)an V. D. Comm: i Harm
ing: od) Jättendal 1706, affotttttabe tlfer 1739. nanti.

A: förra gången nteb Margareta Olofs Setter, font l)an 
äd)tabe Ijenta i ArberId ena finffa tiänftefngo, 1696; 
Sganbe nteb I)etttte, för än Ifon bog 1718 af fräftan 
i bröftet, 12: ft: Sara, nanti.
1 : Catharina Grubb, föbb 1696, gift 1718 nteb Corpor:

af Savol[ax] !Regemente And: Savander; Sarnen 
5: ft:
a. b. c. d. e.
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2: ChriRina Grubh, fööb 1697, gift 1722, ineb ©olba» 
ten Olof Hellfing, tfferaë Sara äro, fahren nämbe§ 
febermera Byftröm
a. Matthias föbb 1724. ©olbat t Forffa 1741.
b. Margareta föbb 1730.
c. Petrus föbb 1733.
d...........

3: Lars Grubb, föbb 1699, gift 1717, nieb Dorothea 
de Mycfchi, intet ©arn(en) för än fjan afleb ©olbat 
4>å 9torfta fiätlen 1719.

4. Olof Grubb, tljen I: föbb od) böb 1701.
5. Olof Grubb, tljen ll:de föbb od) böb 1702.
6. Johannes, föbb 1703, ©ofbat od) gift 1735 nteb 

fälttüäbel. Johan Litens Grata, t). Sigerid, böb utan 
barn;

7. Elias föbb od) böb 1705.
8. Vilhelmus, föbb 1706, Gvarddart, gift nteb Cath: 

Bohm âganbeë ©arnett
a. b. c. d. e. . . .

9. Olof Grubb, tljen III: föbb ad) böb 1707.
10. Nils Grubb, föbb 1708, Gvarddarl, tf)er ifrän briftoen 

gift 1739, nteb Sntan Mörch i ^ättenbal, tt)er 
ftäbeé fiffare, ©åfsinan 1743, ©arn är

a. Catharina Grubb, föbb 1744.
11. Olof tïjen IV.Ë? föbb od) böb 1710.
12. Margareta föbb od) böb 1711.

B: ©enare refan gifte fig §. Vilhelm Grubb, 1719, nteb 
©onbabottr: Chriftina Lars Sotter i Vjk, aganbe nteb 
f)enne 7: ft: ©arn, för an Ijan bog 1739.
1. Anna Margareta föbb 1720, gift 1743, nteb £tactaren 

uti Rogftad Jonas Larffon Dahlin, ©arn äro
a. Chriftina Dahlin, föbb 1744.

2. Lars, föbb 1721, böb ogifter ©åtåntan 1743.
3. Brigita, föbb od) böb 1724.
4. Jacob föbb 1725.
5. Maria Vilhelms Sotter Grubb, föbb 1728.
6 Erich, föbb 1731.
7. Olof, tf)en Vite föbb 1734.
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E: Margareta Lars Setter Grubb, föbb 1674, böb uti fina unga 
bagar od) ogifter.

F: Maria Lars Sotter Grubb, föbb 1677; gift 2 gånger, nanti. 
A: förre refan 1700, uieb Stprfot). Sgt- Giöran Backmark, 

fe Tab: XIX. Cl: III. foin fuccederade fin ©töärfaber 
til Arberåd Paftorat, tjafloanbeê ineb t)onom, för än 
fjan bog 1712, tfjefja 7: ft: Sarn:
1. Christina Backmark, föbb 1702, gift 1728 tneb Sensi= 

titan i Jtängfiö Johan Berg, men affomnabe på 
föfjanbe året i Sarnfäng, tå oct) foftret böbbe. Gfter 
t)enne§ böb tog tienne J. Berg, lQ. SamuebEriksSons 
Geftrinii jungfru botter, Catharina Geftrinia tit 
tjuftru, font är infört Tab: VI: Claf: VI: N: I: 1: a.

2. Erich Backmark, föbb 1704; affomnabe en Uttber= 
Officerare Ioib ipelfinga sIlegent: på sIlorffa fiätten; 
1719; ogifter.

3. Lars Backmark, btef böb i Sinban, 1706.
4. Elias Johannes Ijfatebeé böb i barubotnen; 1708.
5. Maria Backmark, föbb 1710; gift 1732, nteb §: 

P. Nordel [Hm. Nordelius], V. D. Comm: i Ofioan= 
fiö, föbber i Siuråfer Socftt; tÇjeraê Sarn äro:
a. Marcus Nordelius, föbb od) böb 1733.
b. Olavus Nordel: föbb od) böb 1734.
c. Petrus — föbb 1736.
d. Georgius — föbb od) böb 1738.
e. Margareta Stina föbb od) böb 1740.
f. Erik, föbb od) böb, 1742.

6. Brigita Backmark, föbb 1712, font at tefa på Strål- 
fund A: 1733. gift Ilteb en Officerare.

7. Catharina Backmark föbb od) böb 1713.
B. ©ettare gången 1714, nteb genbriden loib §efêing: sItege= 

mente Auguft Lång, I)af)oanbe§ nteb ()onont, för än f)on 
affomnabe i Arberåd 1724: 3: ft: Sara, nanti.
a. Caiffa Hedevig Lång föbb 1715.
b. Sara Helena ■—- föbb od) böb.
c Chriftina — föbb 1724.

G: Johannes Larsson Grubb, föbb 1680, frigStttan od) 1709 
Capitain loib §etëitngt. sJtegem: gift 1710, nteb £>. &t)rfof):
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P. Vahlmans Sottet t Siuåbal Chriftina Vahlman; tfjeraö 
Sarn öro för än Ijon bog i Lexe, 1742.
1. Caiffa Stina Grubb, föbb 1711.
2. Laurent Peter, föbb 1713.
3: Johan Carl föbb 1716. Stldcfare t Liusdal 1739. gift 

nteb Sonba Sten Jonff: bott: i Lesbo, Anna 1740 
Sarnen öro
1. — böb t barnb.
2. Abrah: f 1743.
3. — böb barnb:
4. Johan f. 1746.
fljentta Ijnftm Anna Stens Sr blef böb 1748. Jan:

4. Reinhold fienderik föbb 1718.
5. Abraham Vilhelm, föbb 1720.
6. Elifab: Maria Grubb, föbb oc£) böb 1723.
7. Olaus Magnus, föbb od) böb 1725.
8. Jacobus, föbb 1727.
9. Ericus Grubb, föbb 1730.

II. Catharina Velhams Setter Grubb, föbb 1635, gift 1660, nteb 
Måns Rogstadius, font font til Norbo Paftorat efter fin Stoärfaber, 

toaranbeö tfjenna Catharina Grubb, tf)en i orbningen af fjans 3 
fjnftntr, dgnnbeö nteb Ijenna 13: ft: Sant, för än tjon affomnabe 1675; 
font införaå Tab: XIVh Claff: II: N: II. Ottt Rogftad: P'amil:

III. Olavus Vilhelmi Grubb, föbb 1637, od) böb Upf: Studiof: 1658.

IV. Jacobus Vilhelmi Grubb, föbb 1639, öftnen böb en Stud: i Upfala 
Ijfa font Srobetn.

V: Kiälbiörn Grubb, föbb 1641, Upf: Stud. 1657 gift 2:= gånger, 
nätnfc

A: förre gången, när t)an Leutenant loar Inib ,jpeföinge DIeg : nteb 
Sltjrfofj. §. 01: Albogii botter i DIogftab Maria Albogia; fe 
Tab: I: Claff: V: Sitt Sroberå SQ. Lars Grubbs .lQuftru=Stjfter; 
åganbeö nteb Ijenna allenaft ena botter näntl.
1: Margareta Kiälb: Setter Grubb, föbb 1669; gift 2 gånger, 

näntl.
A: nteb Grono Såtjnt: i Hög Socftt, flans flammar, 1704, 

tjaftoanbeö nteb fjonont intet barn, för än Ijan bog 1706. 
B: Senare gången, 1710, nteb Chergeanten Jnib fjelåing:
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Degem: Johan Ringelberg, üganbeê rrteb Ifonotn en a 
botter, för än t)an bog 1721, od) t)on 1729, nanti.
1 : Anna Maja Ringelberg, föbb 1712, gift 1731 ineb 

Chergeant: oc£) (Sntlingen Anders Kiörling; Barnen 
tlferaë äro, för än tjon bog 1738 in Jul. 
a: Johannes Kiörling, föbb 1731. 
b. Brigita Kiörling, föbb 1734. 
c Anna Greta — föbb 1737.

B. (Senare refan ingict Kiälbiörn Grubb ädftenffaji meb Catharina 
RogRadia, &t)rïol) : botter t Norbo ; fe Tab: XIV: Cl: IL 
åganbe intet Barn tilfatnan, när Ijan flagen BIef 1677, Ioib 
Chriftianftad, tå f)on fangen Bortförbeé til Sanmard, men l)an§ 
botter, meb förra tjuftrun, mar antagen t)o§ sDioberfabern §• 
01. Albogius i Rogftad, l)toareft Ifon uftmäpte od) miftabeê, 
äfmen t)o3 fina Diofter Anna Albogia i Välftad til tt)eå l)on 
tom at gifta fig.

görenämba Catharina Rogftadia efter Ijemtomften utur 
fdngenfïapet, träbbe uti fenare giftet meb Diäfter Smeben i 
Stockholm, Peter Spering, ågattbeé meb I)onom 2. ft: Sarn :
1. Anna Spering föbb . . . gift . . . meb . . .
2. Helena Spering, föbb . . . gift . . . meb . . .

VI: Magdalena Vilhelms Sotter Grubb, föbb 1645, gift 1661 meb 
ftt)rfof) : i Forffa od) Hög, S1' Johan Salthenius, åganbe tilfamau, för 
än Ijan bog, 1690, od) Ijon 1731, 8: ft: Sarn, nanti.

1. Anna Salthenia föbb 1662, gift 1684, meb Sanbéffrifmaren 
Zacharias Warg, fjaftoanbes meb Ijottom 2: ft: bättrar, för ätt 
Ijan i Jämtel[and] affotttnabe
a. Catharina Varg, I))oi(fen affomnabe 7 åra gamut.
b. Magdalena Varg, gift meb V. D. Comm: i ^tärjobal. §. 

Olof Löfdal, l)afmanbe§ meb tjonom, fom [o: bå l)on] affotm 
nabe 1722, 4: ft: Sarn, Som införaé Tab: XX, Claff: VII: 
Varge=Famil:

2. Christina Salthenia föbb 1666, gift 1693, meb Elias Vixner, 
/: El: Joh: Vixner föbb 1660; Faftor 1690 [Hm. 1691], böber 
1736 :/ fom ftt)r!o!)erbe Blef efter Smärfab: uti Forffa od) Hög; 
Ijafmanbeë meb tjonom för än Ijon böbbe, 1710, 10: ft: Sarn, 
näntl.
a: Brigita Vixner, gift 1729, meb Dcönfterffrifmaren Pet: 

Forsbohm; Sarnen äro:
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1. Christina Forfbom föbb od) bob 1730.
2. Elias Forfbom, föbb od) böb 1731.
3. Brita Stina, föbb od) böb 1732.
4. Petrus Forfbom föbb 1734.

b:
c:
d:
e
f.

g-
h.
i
k.

alla tffeffe affomnabe uti 
tfferaö fpäba ungbom, 
äfften f: Christina etc.

Magdalena Vixner, Lft?
Magdalena IL=
Elias Vixner, Lft?
Elias ILiIf
Chriftina Vixner, fe pag. feqv.
J ohannes 
Anna Vixner.
Elias fe pag: feq:
Chriftina Vixner, IL—; föbb 1700, gift 1735, uteb Corpo- 
ralen i Forffa Vilhelm Camel; Sarnen äro
1. Catharina Camel, föbb od) böb 1736.
2. Chriftopher föbb 1736.
3. Chriftina, föbb 1739.

1. Elias Elicefon Vixner, IIl?? föbb 1709. Upf: Stud: 1728; 
men 1735, lemnabe Boten od) antog fin faberê fjemanëbruf. 

3. Catharina Salthenia, föbb 1669, gift 1705 uteb V. D. Com: i 
Forffa od) Hög; §. Pähr Höglund, barnen tfjeraé, för än Ifan 
bog 1739 [Hm. 1728], od) t)ou 1733, tffefja 
a. Johannes Höglund, /: Ätådare i Hög Sodfn;/ föbb 1706, 

gift 1730, uteb boitba båttrena Chriftin Eriks 2)1, Sarnen 
tlferaå
1. Peter Höglund, föbb 1731.
2. Erik
3. Magdalena
4. Catharina

b: Petrus Höglund, föbb 1708
c. Helena Höglund, föbb 1709. gift 1732, meb bonben Nils 

ißäberjfon t ältidfebe af gorffa Sod)n; barnen tffera§ äro
1. Magdalena, föbb od) böb 1733.
2. Peter, föbb 1735.

4: Lars Salthenius, föbb 1673, btef Siöman, bog utom tanb? 
Ogifter

5. Magdalena Salthenia, föbb 1677. gift 1711, meb Leutn: 
Erik Oxel ftib §elf: 9Î. barnen tfjeral för än t)an bog 1746 
[o: 1745 */10]
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1. Catharina Oxell, föbb odj böb 1715.
2. Erik Oxell, föbb 1716, gift 1747, rneb Idda Catli: Vjhnan 

Offic: b1-
6. Sara Salthenia, föbb 1679; göreftånberffa IjoS fin Sttmger |j. 

SqrfoIj : Elias Vixner, feban tiennes Softer Chriftina böb 
Ioar 1710; oct) efter IjanS böb 1736, bobbe jm Ijemanet Hillen, 
font Sqrtot] : Ijenne förärabe; tefloer Dgifter.

7: Helena Salthenia, föbb 1681. gift meb Sorgår: i Hudrvall, 
Fäder JonfIon Hög, 1699. Sarnen ttjeraS, förr än t]an bog 
1745; —
1. Johannes Hög, näntbe fig Högvall, föbb 1700, Upf: Stud: 

1718. Sßreft od) Cap: i Forffa od) Hög 1729; gift 1731, 
tneb [Sara] Barbara Rifelia; barnen äro
a Chriftina Högvall, föbb 1732, böb i WobfoMret 1743.
b. Petrus Högvall, föbb 1734.
c. Andreas, f: 1738, böb i btobf: 1743.
d. Elifabeta, f: 1740. 
e Helena, f: 1743.

2. Jonas Hög, tljen I: föbb, odj bog i barnbonten. 1704.
3. Jonas, IIll?. föbb 1706, böb Stud: i Upf: 1732.

8. Johannes Salthenius, föbb 1686, Btef frigSDJtan, fången tit 
Dtqqtanb i frigSären, od) btef tfjer böb Ogifter 1710.

N: IV. Olof Jacobffon Grubb, Srober åt förenåntbe Anders, Petrus 
od) Vilhelm Grubbar, loar DtegemäntS Paftor, od) bog Ogifter
N: V. Maria Jacobs Sotter Grubb btef gift tneb Fahr Gris, af Ioibt= 
ntfpribba Grife--famil: fe Sitjang: V: gtod: IjaftoanbeS meb Ijononi 8: ft: 
Sarn.
N: VI. Lars Jacobffon Grubb, §ärabS|jöfbinge i SBäfterbotn, åganbeS 
nteb fina Ijuftru Maria Stack, 5: ft: Sarn,

1. Catharina Lars Sott: Grubb, gift meb fÇâttlüâb: Ioib §etf: Dt. 
Claes Kraft, ågbe intet barn, tq t)on loar gamut, när Ijon toar 
IjuS^ungfru f)0S SrutSPat: Breant på Iggefund; affoumabe i* 
Forffa Sodn, 1743.

2. 3. 4. 5. . . .
N: VII. Marcus Jacobff: Grubb, btef böb Ogifter.



[7. Grubb.] 633

II: Classen

Barbara Anders SDotter Grubb, gift met) Carl MattfIon, Ifaftoanbe 
nteb Ipnont 18: ft: Sara, nanti: — NB. ncintbe fig Grubber.

1. Anders Carlffon I: bob i barnbomen
2. Dorothea, I: bob i ungbonten.
3. Carl
4. Dorothea II—
5. Aron, I: bob et barn.
6. Anders, IIËIf bob unger
7. Aron, IIËÎ2.
8: Magdalena Carls SDotter 
9. Anders, IIIlif

III: Classen

Magdalena Anders SDotter Grubb, gift nteb Hans Päderffon i 
Pargas toib Abo; Samen tooro 3: ft:

1. Martha Hans SDotter
2. Magdalena Hans SDotter
3. Margareta Hans SDotter.

IV: Class:

Hans Anderffon Grubb, lotit at bo i Gefle, Ijtoareft Ifang Sroberg 
Son Pahr Jacobffon Mef boenbeg; fe I: Claff: N: II. dganbeg nteb fina 
Ifuftru 7: ft: barn, nanti.

1 : Magdalena Hans Sotter Grubb; gift nteb Chriftopher Hanffon.
2. Vilhelm Hanffon Grubb,
3. Margareta Hans Sl Grubb
4. Sara Hans Sb Grubb
5. Chriftina Hans Sr @rubb
6. Anders Hanff: Grubb
7. Jacob Hanff: Grubb
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Tabula VIII:
Ollt

Grundbergska Släcptet

SIt af ringa od) fattigt fotf, tunna, efter @ub§ ttnberbara ftt)relfe, 
ftora od) förnäma Städjter up tomma; tpet tan ingen ofnnigt mara;
Viar Adam ptögöe od> Eva fpamt, »Sirar tuar tå en JtbeIoman ?
följanbeé gement, tgdan pungen, font ftuggan troppen; pätft när bpgben 
tper jämte puferar. Ocp enteban få ffebt är i tpenna Staben Hudicks
vall, förtpenftnt tömmer od) tpenna Grundbergska Familien at pär im 
föraå, enteban pär innnber ftere Släcpter, od) namntunige JSerf oner, uti 
äreSJcinnet tefma böre, v. g. Jerfvar, Träloder, Bsrg-grafvar, Palm
borgar, Bremrar etc: etc. maranbeé fuller tpetta Siitnamnet intet gamalt, 
enteban Stamfabern, 3Mb= od) §anbeföman i Hudicksvall, Jonas OlofsSon 
nämbe fig fietfman intet få; utan enbaft efter gamta nanntet, förutan 
något titnamn; 30îen pané Siarn begpnte förft fabant brufa, taganbeé 
tpet af tperaé faber»gårb§ betägenpet, öfter ut i Staben, mib ftora 
(Eron= 33oben font mar grunbab på JSåtar, äfroen font tpe flera tper 
mib Staben ftåenbe Slobar; öfmer att (Brunbbobar nämbe; atta faman 
upbränba 1721, när fienben Sippen peta. Staben förftörbe; fåfont od) af 
tpen bada, ftutning etter bärg, font förenämbe Jon OlofsSons garb mar 
bpgber på; Sommer attfå tpenue Stamen intet längre titbaïa at pär 
införaS än tit SIorgaren i Hudicksvall

Olof Matzfon, pmitfen meb fina puftru Brita Jons SJotter pabe 7: ft: 
Siarn, nämt. I: Margareta. II: Jonas. III: Karin. IV: Lars. V: Brita. 
VI: Cecilia, VII: EliJabet. SJten enteban tpe ftefte, beïê refte bort på 
Stockholm, fåfont Margareta; Karin; btifloanbe mät gifta meb !Jdni= 
bärare, bod ågattbe inga Siarn efter fig; betë böbbe Ogifte; fåfont Lars; 
pmitfen refte ut en fiöntan od) font intet pent; äfmen Brita; Elisabeta 
mar futter gift meb SIorgaren Johan JonFfon i H:vall, men pabe inga 
barn efter fig, när pon böbbe en gamut Snfa, 1717; fjbrtpenffut fomma 
pär attenaft 2ne at införaé, nämt.

I: Jonas OlofsSon ocp II: Cecilia Olofs ®otter; tit fötjanbe Gaffer:

I: Classen.
Jonas OlofsSon Grundberg, föbb 1637; btef SIorgare i H:vall 1668, 

ocp feberntera sDMbman, taganbeä tit puftru, 1668, Gunhilda JMberë
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®otter Gris i Gefle ; af tï)en toiba utf Jtribba Grife Familien; fom til 
ett bet finneê införb Tab: XV: tit Scbalina ©lädjten; III: Claff: 2. 
I. II. III. etc. od) åganbeö trteb t)enna, för än Ifan böbbe 1690; od) 
t)on 1709; 7: ft: Sarn, nanti. I: Dorothea. II: Brita. III: Olof. IV: 
Dorothea. V: Brita. VI: Peter. VII: Inger id. sKen enteban tf)e förft 
näntba böttrarna affontnabe uti tfjeras barnbottt, få tontnta attenaft ttje 
5: ft: fötfanbe at uti Strcminet t)är at införaö, nanti.
N? I: Olof JonsSon Grundberg, föbb 1672. 9tåb= od) §anbeföman uti 
Hudicksvall ; gift, 1698, ttteb fflorgntäft: Jon Mårtenff; Qvasts botter, 
Catharina Qvast; font od) införeé Tab: XII: Claff: I: II. 4. d. t)aftuanbe§ 
tneb Ijenna; för än I)an affontnabe 1705; 4: ft: Sarn, näntt.

1: Jonas OlofsSon Grundberg föbb 1699, od) böb 1703.
2. Gunhilda Olofs ®otter Grundberg, föbb 1701, od) gift 1722, 

ttteb 9Jäb== fpanbelöntan i Hudicksvall Peter Bremer; /:§on 
affontnabe 1744. i Majo :/ Sarnen äro
a. Johannes Bremer, föbb 1723. Upf: Stud: 1743.
b. Catharina föbb 1725.
c. Anna, föbb 1726.
d. Olavus föbb od) böb 1728.
e. Olavus IHr föbb 1729. böb i mäfjl. fanttita är.
f. Petrus, föbb 1731. Upf. ft. 1749
g. Brigita, föbb 1732.
h. Nils, föbb 1735.
i Olavus III— föbb od) böb 1736. 
k Carl, föbb od) böb 17 tuefor gt. 1739.
Xfjenne £j. Dîàbiit. Bremer ingid anbra gifte i ©todfjolnt 1749 
i Julii sOtdnab nteb Maria Elifab: Lampa, font tömmer i 
Hoffman: Famil. at ittf[öra§].

3: Nils OlofsSon Grundberg, föbb 1702; fjanbelöman i Stockholm, 
Ieftoer än ogifter 1747, Intereff: i Manufactfloärt.

4: Jonas OlofsSon Grundberg tl)en IIl£5, föbb 1704; §attbeM)i. 
uti Hudicksvall; refte ogifter ut åt Spanien 1735. böb utom 
lanbö.

N. II. Dorothea Jons 3)otter Grundberg, föbb 1674. gift 1692, nteb 
$. Michael Jerf, font bief sJMft f)0§ fin ©tiufbrober Mag: P. Celenius 
i §ebfttnba 1685; V. D. Commin: t Hudicksvall 1688 [Hm: SJtarê 
1687], fift Stt)rtoI)erbe i Enånger, 1710, Ijaftoanbeå meb I)onom, font 
böbbe 1725, 9: ft: 23arn, nanti. //Doroth: Grundb: bog i H:vall 1739, 
d. 13. Jun. :/
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1. Gunhilda Mich: Xotter Jerf, föbb 1693 od) bob 1697.
2. Margareta Jerf, föbb od) böb 1697.
3. Margareta ILdJ? föbb 1699, gift 1723, meb Mag: And: Büch

ner, Collega Tr: Sch: t Gefle, fuccederade ©toärfabern til 
Paftoratet 1727 [Hm. 1726], fe min Glyfisv: II: fjl: 1 [o: IIlj : 
Cap: 6: §: Sarnen äro reban tljefja:
a. Dorothea Bäckner, föbb 1724.
b. Brita Cecilia, — 1725.
c. Michael Bäckner 1728. Upf: Stud: 1747.
d. Margareta — 1729.
e. Maria Bäckner, föbb 1731.
f Juftina — 1732.
g- Johannes Bäckner — 1734.
h: Andreas Bäckner, 1736. od) böb fantnta år.
i Gunhilda — föbb od) böb 1739.
k. Inga Ulrica föbb 174. . böb 1747.

4: Gunhilda Michaels Sotter Jerf, föbb 1702. gift 1724; meb 
Notairen i Gefle Johan Nordenlöf, t)aftoanbe§ meb Ijonom 
7: ft: Sarn:
a: Dorothea Catharina Nordenlöf, föbb 1725.
b. Dorothea IIËI? föbb 1727.
c. Michael föbb 1729. alla tfjeffe äro höbe nti fpäba
d. Olavus föbb 1730. barnbomen.
e. Johannes föbb 1731.,
f. Catharina Nordenlöf, föbb 1732. teftoer
g. Andreas Nordenlöf, föbb 1733. Ieftoer
h. Johannes Nordenlöf föbb 1737.
[i Chriftina Nordenlöf föbb 1741.]
[k. Margareta Nordenlöf]

5: Dorothea Michaels Sotter Jerf, föbb 1704. gift 1730, meb 
•Öanbelsman i Hud:vall, Jonas Bäckman, Sarnen äro:
a. Michael Bäckman, föbb 1732, böb 1733.
b. Margareta Bäckman, föbb 1734.

6. Christina Michaels Sotter Jerf, föbb 1706 gift 1729, meb 
GrnHingen od) .öanbetém: i Gefle, Johan Röngren; font tilförenbe 
Ijabe Anna Catharina Thel; fe Tab: XVL Claff: L B. 6. Ijaftoan= 
be§ meb Ijonom tljefja Sarn, för än I)on affontnabe efter en 
ftoår barnfäng 1736; nämt. 5: ft: /: ffjenne Joh: Röngren gifte
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fig 3: refan meb Brita Regina Ödman, 1737; men tjan bog 
1738. :/
a Michael Röngren, föbb od) bob 1731. 
b. Anna Christina föbb 1732. 
c Johannes, föbb od) böb 1733. 
d. Dorothea Charlotta, föbb 1735.
e Inga Uldarica, föbb när DJiobern böbbe i barnfäng ocf) 

feban bottren 1736.
7. Brigita Michaels ©otter Jerf, affotnnabe \ år gamut
8. Jonas MichaeUfon Jerf, böbbe fm några bagar efter föbetfen
9. Ingerid Mich: ©otter Jerf, föbb 17 . . ocf) gift 1735, meb Gnf= 

Iingen Diab= ocf) £>anbetöD)i: i Söderhamn Erich Bälter, fe 
Tab: III. Claff: I

N? III. Brigita Jons ©otter Grundberg föbb 1677, oct) gift 1694; meb 
Diab= ocl) Sanbetsman i Gefle, Erich Larffon Berggraf, föbb i H:v: 
1661. åganbe titfaman, för an tjan böbbe 1730, od) f)on 1734. 12: ft: 
Sara, nämt.

1. Catharina Berggraf, föbb 1696; Ieftoer ogifter od) afwettiger, 
[senare tillägg:] böb 1750.

2. Jonas Berggraf, föbb 1698; $anbeföman i Gefle, gift 1726 
ilteb SaubetåtDc: Benjamins Roos botter tf)erftåbeå Sara Caiffa 
Roos; = föbb 1709; Sarnen ffferaê äro:
a: Brigita föbb 1727. 
b. Benjamin, föbb od) böb 1728. 
c Erich, föbb od) böb 1729. 
d: Christopher, föbb od) böb 1731.

3: Gunhilda Berggraf, föbb 1700; gift 1722 meb Diegent: Audit: 
Adam Laurin; tfjeraê Sarn äro, för än tfon bog, 1730; 
a: Barbara Magdalena Laurin, föbb 1723.
b. Ulrica Eleonora Laurin, föbb 1725.
c. Erich Laurin, föbb 1727 [o: 1724 19Ii]. 
d: Johannes — föbb 1728 [o: 1726 24/10],
Gfter ttjenna fina fjuftrué böb, font ffebbe ftraj efter ©toär= 
faberné, 1730; ingid Adam Laurin anbra giftet 1732 meb 
jungfru Lisa ifSäberébotter Strömbeck i Gefle t)foit!aå Sarn 
utom Grundb: Familien äro at nämnaé, när tfje föbb btiftoa; 
v- g-
a: Peter Laurin, föbb 1736.
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4. Anna Brita Berggraf, föbb 1703, od) böb 1704.
5. Lars EriksSon Berggraf, föbb 1705; .ffmnbeläman i Gefle, gift 

1735, ttteb SRdbtn : bl Anna Greta Hartman; Sarnen äro :
a. Brigita Berggraf, föbb 1736.

6. * et böbföbt Sarn, ena botter, 1706.
7. Anna Brita Berggraf, tfjen 2^?, föbb 1707, böb 1709.
8. Margareta Dorothea, föbb od) böb 1708.
9. Peter Berggraf, föbb 1709; refte nt en fiöfaranbe åt Ollindien, 

böbbe utomtanbs ogifter, 1733.
10. Ingerid Berggraf, föbb oct) böb 1711.
11. Brigita Berggraf, föbb 1715; gift 1735, nteb fin flädjtinge Ioib 

JnK=Societ: Peter HanILon GriIe; fe Sil): V: fft: ont Grife 
Fam: N: III. 8. Sarnen äro:
a Hans Erik Grile, föbb 1736.

böbe i unge barn=åren.b. Erik
c. Anna
d: Brita Ped: 3)v Grife — föbb 1739 
e Peter P. Grife — föbb 1740 fe Grife Fam : V: $lod:

12. Erich Berggraf, föbb 1721, unber fll)d)ten för 3ït)f;en, uti Thors- 
åker ©odtt, od) böbbe på fantnta år.

N. IV: Peter JonIIon Grundberg, föbb 1679. SRdb= od) §attbeIëSDt: i 
H:vall, gift 1709 nteb Margareta Mårtens botter Valberg; fe 1 ab: XVIII. 
Claff: I: àganbeë nteb Ijenna; för än l)an böbbe 1722; od) Ijon 1745; 
6: ft: Sarn, näntl.

a: ®na böbföbba botter, 1710.
b: Gunhilda Grundberg, föbb 1711, gift 1731, ttteb £). .Çârabâ= 

^öfbingett i SJcebeIpab Carl Mauritz Biörner; Sarnen tf)era§ äro :
1. Maurits Biörner föbb od) böb, 1732.
2. Peter Fredrik Biörner, föbb, 1733.
3 Mauritz II— föbb od) böb 1738
4. Carl Mauritz, föbb od) böb 1739.
5. Anna Marg: f: 1741.
6. Doroth: Chrilt: 1742.
7 Gunhild
8 (£n böbf. ©on 1748.

c: Catharina Grundberg, föbb od) böb 1713. 
d. Catharina Grundberg, II— föbb od) böb 1715.
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e. Jonas Grundberg, föbb od) ftray böb 1716.
f. Mårten Grundberg, föbb imbet flt)c£)ten up t SaIarne i Sveg, 

od) ftraj böb.

V: Ingerid Jons Sottet Grundberg, föbb 1682, gift 2ni gånget, nanti. 
A: fötra refan meb Dlegent :©ïrifttmren Olof Trälod 1699; Ijafmanbeê 

nteb Ijonom font affotnnabe 1708, 3: ft: Sara: 
a. Gunhilda Trälod, föbb t Söderal a 1700; gift 1720 nteb 

Capitain af Çelëinge Dlegementet Jonas Aftner; Ijaftoanbeö 
nteb Ijonont 3: ft: Sara; för än Ijon bog 1734; näntl.ü
1. Laurent Johan AItner, föbb od) böb i Arberåd 1720.
2. Abraham Altner, föbb 1721.
3. Inga Altner, föbb 1723.

b: Johan Trälod, föbb od) böb i Söderala en ntånab gantai 
1707.

c: Catharina Charlotta Trälod, föbb- 1703; gift 1723, nteb 
Dîegernentëftrifm : tnib Dragoune Dlegentent: i Bahus £ön 
Peter Palmborg; Stöbern til fin Stiuffaber Juftitiæ Sotgtn: 
J. P. i Gefle; Sarnen öro tfjefja, 9: ft: föbb på Gudeby 
toib Båhus.
1: Inga P. Sottet Palmborg, föbb od) böb 1724.
2. Charlotta Palmborg, föbb od) böb 1726.
3. Johan Palmborg föbb 1727
4. Inga Elilabeta, föbb 1728.
5: Hedevig Palmborg, föbb 1730.
6. Johanna, föbb 1732.
7. Magnus Olavus föbb od) böb 1733.
8. Peter Palmborg, föbb 1734.
9. Gunhilda P. Sotter Palmborg, föbb od) böb 1735.

B: anbra gången meb SanböSecret: od) febermera Sorgntäft: i 
Gefle Johan Palmborg 1711; Satnen tfjeraé äto, för än I)on 
bog 1736: od) f)an 1741. tïjeffa 5: ft: nanti.
1. Soyhia Anna ChriItina Palmborg; föbb i Söderala 1712; 

gift 1736 meb Santare Strifm'- uti £ongI. Samare Collegio 
Pet : Rynning ; Sarnen äro: 
a. Johan Rynning, föbb i Stotflfolm 1736.

2: Dorothea Maria Palmborg, föbb i Söderala 1714, od) böber 
1 år gamut.
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3. Giöran Reinholt Palmborg, föbb 1715, od} böb i Gefle 1719. 
4: Margareta Johanna Palmborg, föbb i Gefle 1717.
5. Ulrica Eleonora Palmborg, föbb i Sätra toib Gefle 1724.

II: Clas sen:

Cecilia Olojs Sotter, föbb 1652, od) gift 1680, meb janbefêtttan 
uti Hudicksvall Lars ißäberffon på Gropen eller Gropman; font meb 
Srobern Olof, näntbe fig Bunftad etr- Bunftedt, of Stpt; Ipuareft tperaé 
faber Reiber Siörnpon föbber loar; 9Jten Grop eller Gropman fallab af 
tl)en gropen eller funtpiga orten öfter ut i ©taben H:vall, ptoareft 
tienne Lars JSäberpon font at bpgga, ide långt ifrån fin Smågeré Jon 
OlofsSons Grundbergs gårb, ptoareft nu 9Mbllt. 01. Gropmans frpbb* 
gårb otttplanfab är; Tpera» Sarn moro 4: ft: för än t)an böbbe 1718, 
od) I}on 1717; nanti.

1. Helena Lars Totter Gropman föbb 1.681, gift 1716, titeb jan* 
beléntanen i H:vall, Pet: Valberg; fe Tab: XVIII. Claff: I: N: VII. 
men Ifabe meb pottom intet barn, enteban pan bög [o: bog] på 4 mefona 
feban pan gift loar. 1716. Sfter pané böb, träbbe Snfan 1718, i fenare 
gifte, nteb Snflingen od) Ätpfoperb: i järntänger j. Erik Agrivillius; 
pafmanbeé ide pellér något föbt barn meb pottorn, utan afleb paftuanbes, 
1719. Tpettne Snflingen giftabe fig 3bc gången ttteb Mag: Vallanders 
Snfa, G[unilla] Ström, af Sorgm : O. Ströms bötrar; Sod fönttan 
barn nteb tpenna petttteé fifta SJtan; ^prfop: Agrivillius bog 17[37] 
OCp Gun: Ström 1743.

2. Olof Larffon Gropman föbb 1682, 9Mb* od) janbelétttan i 
Hudicksvall ; gift 1715, ttteb 9Mblit: Anders Frisks botter Catharina 
Frisk; fe Tab: V: Claff: II. N: III. B. Sarnen äro:

a: Andreas Gropman föbb 1716; Upfala Studiof: 1731. Juris Stud: 
Aufc: i @[mea] jofrött. vice järabéj. uti jelf: 1741. gift 
nteb Aurora Broman, 1744. tperas .Sarn för ån pott bog 1747. 
1. Fridolf, föbb 1745.

b. Lars Gropman föbb OCp böb 1717.
c. Helena Cecilia föbb 1718, bob 1719.
d. Lars: II. föbb OCp böb 1720.
e Catharina, föbb od) böb 1721.
f: Cecilia föbb 1722, böb 1723.
g. Lars IIIÆ föbb Otp böb 1724.
h: Helena; II; föbb od) böb 1725.
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i. Olaf, föbb ocf) böb 1726.
k. Petrus föbb 1728 od) böb 1729.
l. Helena III. föbb od) böb 1732.
m. Catharina föbb od) böb 1739.
3. Brigita Lars Sotter Gropman, föbb 1684, gift 1714, meb tå 

toaranbe Notarius men sebermeta Dtabman i Hud:vall Jonas Strand
berg, barnföbber i SBäfterBotn; Sarnen äro: för an Ifan bog . . .

a. Anna Strandberg, föbb od) böb 1715.
b. Laurentius Strandberg, föbb 1717. Upf: Stud. 1731. bog 17 . .
c. Anna Cecilia; föbb 1718.
d. Erik Strandberg, föbb 1720. böb . . .
4. Peter Larffon Gropman, föbb 1686, tjanbelsman i H:vall, 1718, 

gift nteb §anbelM)c : 01. Linds botter Margareta Lind, eller Lindvall; 
fe Tab. XVIII. Valbergs fam: Claff: I: N: II: I: åganbeé meb Ifenna, 
för an Ifan böbbe af toattufot, 1723, tfjejfa 2: Sarnen:

a. Lars Gropman, föbb 1719, od) böb i ungbomen.
b. Olof Gropman, föbb od) böb 1720.

öfter t)an§ böb träbbe önlan i fenare giftet meb Sanbelsman 
Sv. Möller, Barnföbber i Gefle, Sarnen äro

a. Magnus Möller, föbb 1730, od) böb 1732.
b. Olaus Peter, föbb 1733.

Tabula IX: 

ont

Halleniska ®Iäd)tet.

Slf Bt)n Hallen, uti Umeå @odn, af SöäfterBotn, Ifar t'lfet Hale- 
niska tilnamnet fit urfprung; Ijioilfet Bt)anamn igenfinner mdngftäber 
i flera orter, od) flriftoeb Alh, Haul, Heal, Hallin, Hollin, etc: nt= 
märfanbeb jättarna» od) Hamparnaë §åf, eller Soning, Lat. Aula; 
öftoen be gamlaä ojfci-bög, offcrltmö, etc. l)loareft i fjebenbonten af= 
gnba tiänften ffebbe, fafont läfeé i Voluspa :

Glysisvallur II 41
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Hittust Æfir Ida velli,
Pair ed Haurg oc Hoj halimbrudu [a: hatimbrudu]: tpet är:

Conveniebant Asæ in Ida Campo
Qui lalaria [o: lararial et fana alte exst[r]uxerunt.

Ocp emebart tpenna Familien ör utfpribb ganffa luiba, ocp uti 
dtffilliga artbra ©läcpter infomen; när begpnelfen tageg ifrån Fahle i 
Byreftad, gdenbeg febermera genont toijja Ieber til Burerna; til Kene- 
cierna, Grubberna, Krutenierna ocp ntånga fiera nantnfuniga Familier, 
nti dtffilliga Sanbéorter ; ©d faller för mig ogiörl. at et fultfoml. 9îe* 
gifter pd tpetta Haleniska ©läcl)tet uprätta; bocf fd mpcfet jag fnnnat 
igenleta framgiftoeg tpetta; td febermera en färffilb Hafla fan utoifa 
puru förenämba ©lädjter odj jämtoäl flera äro pärfotnne af Fahle 
bin gamle i Byreftad; af pang @on Fahle bin unge Sdrfe i Bure; 
af pang ©öner Olof ocp Matthias Burer; af Olof Bures ©on, Anders; 
af pané ©on Anderf--Anderffon Bure; af ponom Brigita Bure, font 
pabe Olof ClemensSon i Baggböle til SKan; af tperag @on König 
OlofsSon, fom pabe 1: ©on Petrus, ocp 3:— bpttrar Anna; Elin ocp 
Margareta; ocp fd toibare.

Socf pär uptageé allenaft Anna Königs SDotter eller Kenicia, font 
fief til SKan $. Jon Eftonis eller ÖftensSon, meb tpet tilnamnet Ha- 
lenius, enteban pan loar föbber i förenämbe Pp Hallen; V. D. Comm: 
i Umeå, ocp febermera Jfprfoperbe uti Döerfiö ocp Sajjella, af Dpälfingl. 
1621. dganbeé meb fina puftru X. ft. 93arn; för än pan böbbe 1627. 
I: Elsa II: Petrus. III. Ölten. IV. Margareta. V. Anders. VI. KöniJc 
VII. Lars. VIII. Jonas. IX Anna ocp X. Johannes.

I. Classen

Elsa Jons Sotter Halenia, pon pabe i leber tilbafa Könik Olofs- 
fons i SBaggböle ©ona @on Anders JacobsSon Grubb dganbeg meb 
ponom 7: ft. 83arn, näml. Olof. Vilhelm. Jacob. Jonas. Eli fabeta. 
Catharina otp Anders, Grubbar ptoilfe äro införbe Tab. VII. Claff: I 
N. 1. ont Grubba Familien.

II: Classen

Petrus Jonx Halenius, böbbe ogift ocp utan barn.
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III: Clas sen

Often JonsSon Halenius, Iemnabe intet barn efter fig.

IV: Classen

Margareta Jons Sotter Halenia, affomnabe uti fin ungbom.

V: Classen

Andreas Jonæ Halenius, Ifabe meb fina Ijuftru ... 3: ft: 83arn:
1. Brigita Anders Sotter Halenia.
2. Könik Anderffon Halenius
3. Hans Anderffon Halenius

VI: Classen

Könik Jonffon Halenius, bief «fjanbefêfflîan uti Hudicksvall, böb 
1651; nganbeö meb fina Ijuftru Cecila Er: Sotter, 3: ft: sBarn, för än 
I)on böbbe 1669.

1. Christina Köniks Sotter Halenia,
2. Margareta Köniks Sotter Halenia, agbe meb fin sMan iblanb

flere barn
a. Jonas Hallberg; IMbnmn i Hud:vall, 1690; odj febermera 

Sorgmäftare 1694. gift nteb SBorgmäft: Jon Qvasts ©nfa, 
Brigita Nerbelia, 1690; ågbe allenaft meb I)enna, för än Ijan 
böbbe 1711; ena botter, od) 1: ©on,
1. Margareta Hallberg, föbb 1690 od) böb 1695.
2. Ericus Hallberg, böb på 3bie året 1693.

ont tljenna Brigita Nerbelia IjanbIar mera Tab. XII. Cl. 1.
N. II. 4: B. för ätt Ijon afleb 1719.

3. Erik Könikffon Halenius, Mef ©tubent i Upfala 1655. odj 1665, 
sJMft, Sch: Triv: ConRector1 od) febermera Rector uti H:vall, 1673; 
Uterft förorbnab St)rïof|erbe til Liusdal 1681 [Hm. 1680] ; men Mef böb 
på famma är. £an I)abe meb fina förra Ijujtru [Maria Pärsdi Knoge] 
3: ft. 23arn, /: SJteb fenare Ijuftmu fal. Äljrlolj: Carl Bufchs (Snfa i 
Järlsö, font bog 1679; Beata toib namn, gift 1680, I)abe Ijan intet 
barn :/
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a. Petrus Erici Halenius, Upf: Stud: 1689. Magift. I'd dtet 
1700; greift 1706; ConRect: Sch: uti Gefle 1708; Gr: Lingv: 
Lector 1710; dganbeö til Ijujtru ft'tjrïof):' botter i Järlåfa 
[Maria Larsdi] Pontelia, od) uteb tjenua @na botter, för du 
I)au ajjomuabe 1725; nanti.
1. HedeviQ [ändradt till: Anna Brita] Päders notter Halenia, 

join bief gift titeb Mag: Pet: Hilberg, 1733, i Gefle, un 
fljrfof): i Järlåfa @odn; fe Tab. VI. I. 4.

b. Ericus Erici Halenius, Upf: Stud: Jld ffllittita dr font SBrobern 
1689. begaf fig ifrån Studierne til ©olbat, od) blef böb ogifter 
ioib Riga i frigödren 1701.

c. Könik EriksSon Halenius blef od) böb nteban Ijau ogifter od) 
ung loar.

VII. Classen

Lars JonsSon Halenius; Upf: Stud: 1617. blef Magift: i Upfala 
1632 od) feberntera Theol: Adjunct: tf)er famaftäbeé; I)abe SBorgtndfta= 
reu§ Åke Hanffons botter Brigita i Hudicksvall, til fjuftru; Ipoilfcu» 
farfaber Hans Åkeffon nteb fina anhöriga Ijabe en loader Ijfften od) 
graflodrb uti Hud:valls gamla ftjrfo, fram i Sfjoret; fe min Glyfisv. 
II: $1. om gl. H:vall: § 5; od) nteb Ijenne allenaft en Son, ndnd.

1. Jonas Larffon Halenius, Ijtoilfen font at bo, ett fjanbets? JJcan 
uti Gefle,

(Sfter Mag: Lars Jonff: Halenii böb, gifte fig Snfan nteb en 
§anbelöman 1642 i Gefle, Giöran Päderffon Ioib namn od) tf)er bog

VIII: Classen

Jonas JonsSon Hallenius, Upf: Stud: nteb brobern, 1617 [Hm. 1616], 
blef sJSrdft od) feberntera ftjrfobjerbe 1655, efter jinfaber^.Jon Östenffon, 
uti Söergjiö od) §afjela, dganbeé nteb fina fjuftru Brigita Daniels ®otter; 
fom loar Stt)rfoI)erben§ §. Anders Beronis i Enånger Sodn, ^ona 
botter, eller ©. Daniel Anderffons botter, ït)rfof)erben§ i SBergfiö; 
X. ft: SBarn Ijfa font Ijanê faber ågbe; för du f)an bog 1680; nätnl.
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N. I: Anna Jons hotter Hallenia, föbb 1641; /: tpenna SRober 
bog 1678 :/ pabe til förra SRan, §. Erich /: föbb 1680. bob 1672 :/, 
V. D. Comm: uti Bergüö od) Hafella, barnföbber uti Thorftad i 
Tuna Sodn, l))oar af pan§ Sarn od) efterfomanbe nämbe fig Toll- 
ftenier; bliftoanbeå fålebeå tl)enna Anna Hallenia ena ftam SRober nteb 
tienne fin förra SJfan §. Erich Tollftenius, för Tollftenska Släcptet, 
t Ü) l)on ågbe 4: ft: Sarn efter fig font utfpribbe Familien, förutan 
älfta bottren A: Margareta T: font föbbeå 1662 od) bog 1666. tuen 
uti tfjet fenare giftet, 1675 [?] nteb §. P. Hatzelius; font tont efter 
£). Erich Tollften, intet Sarn af tf)e 4: ft: font böb[b]e i ungbonten; 
tt) Hatzeliernes SJfober mar tit tpetta ®täd)tet, Slprfoperb: $. Hans 
Gevalii botter Margareta från Gnarps förfantling. fyörenämnb 4: ft: 
Sarn öro tpeffa, af Er: Tolft: /: Ont Hatzelii barn nteb Marg. Ge- 
valia fe Fam: Geval: Tab: X. :/

B. Daniel Tollftenius, Stud: Upf. 1684. Magift: tber fantaftäbeå 
1694. ConRect: Schol: Triv: i Gefle 1698, od) tfSräft fantnta 
år; men böbbe ttjer ogifter 1699; SDod pemförber od) begrafmen 
uti Sergfiö; efter panå SRatfaberå ©ronoSefal. Johan Broman [s] 
förforg, font ponotn poå fig ifrån barnbomen upptagit pabe.

C. Margareta II. Tollftenia, föbb 1667. gift nteb Senåtnan Olof 
Larffon Siöberg uti Ingesarfwen OCp Sergfiö Socfit; tperaå 
Son är, för än pon bog 1784:
1. Erich OlofsSon gift nteb Giölin Lars SDotter, 1722, barnen 

tperaé äro:
a. Anna Er: 3)otter, föbb 1723.
b. Olof Erikffon, föbb od) böb 1728.

D. Brigita Tollstenia, föbb 1669, gift 2: gånger; nälttl.
A: förra refan 1693 nteb Sprfoperb: i Gnarp Soctn f£>. Nils 

Gevalius [Hm. Gavelius], åganbeå nteb ponotn, åom af= 
fomnabe 1707; 4: Söner od) 2: böttrar; näml.

©ötterna 1. Erik NilsSon Gevalius, föbb 1695; Upsal. Stubent 1712;
febermera nnberoffic: Ioib öälfing : Snterfarl : tper efter 
mib Upl. Infant. JRegemente; 1735; emottog gaberå= 
pemet fÇrâftab i Gnarp Sodn; gift 1724, nteb Brita 
01: 3):L Vallin, Sarnen tperaå äro: 
a: Brigita Er: SOotter Gevalia, föbb 1725. 
b. Nils Er: Son Gevalin, föbb 1726, böb 1728.
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c. Anna Magdalena föbb 1729.
d. Erich föbb 1730.
e. Catharina föbb od) böb 1732.
f. Olaus föbb 1733.

2. Hans NiUfon Gevalin, föbb 1698, gift, en ^anbelS= 
sDcan t Hud:vall, 1720, meb Brita ijßäberS Sotter 
Aljtin; af Alftina Famil: fe Siljang : VII: $f: N: V; 
Sarnen tfjeraS äro:
Brita [senare tillskrifvet.]
a. Petrus Gevalin, föbb 1724, böb 1724.
b. Petrus, II:*ü, föbb ocf) böb 1726. 
c Daniel, föbb ocf) böb 1728.
d: Olaus, föbb ocf) böb 1731. 
e. Hans Hanffon Gevalin, föbb 1733.

, 3. Daniel NilsSon Gevalius, föbb 1700; Mef SrufsSof=
fjållare, ocf) affonutabe, ogifter nti Momftranbe åren, på 
Hargs Sruf, 1728.

4. Jonas Nilffon Gevalin, föbb 1703, Mdbman: Notar: ocf) 
Caffeur nti Hudvall gift
A. 1735 meb Anna Margar: Broman; fe Tab: II: 

Cl: III: N: 2: Bromanffa Famil:
B. ©enare gången 1746, meb Christina Ol. Sl Vall- 

ftröm i H:vall. Sarnen
Anna Greta föbb 1746 
Brita Stina 1749

ÎDôttrarna 1. Magdalena Nils Sotter Gevalin, tljen äffta af alt Sar= 
nen, föbb 1694, gift 1718, meb Snflingen ocf) SenSnum 
i Sergfiö, Peter Flint; Sarnen äro; förutan ff)e 2 meb 
förra tjuftrun:
a. Nils Flint, föbb 1719.
b. Erik Flint, föbb 1722.

2. Anna Nils Setter Gevalin, tfjen Qngfta af all Sarnen, 
föbb 1706; än ogifter.

B: ©enare giftet, 1712, meb SenSman i Gnarp, Paul Dal- 
hohm, dganbeS meb fjonom aflenaft ena botter, för än fjan 
bog 1717, näml.
a. Brigita Dalbohm, föbb 1714; ftoåra fiufer.
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E. Erik TolUten, fööö 1672, uptagen en Scholæ ißift £]oë Erouo= 
SefalningâDWan Johan Broman i Valftad, Ijfa Sont Srobern 
Daniel Tollften; Bfef tljer upBôrbêffriftoare; od) outfiber Jyougbe= 
tiänften fjonont npbragen t fpelëingefaubg SJorra Contract af 
Beinafte fjuêBonba. ©iftabe fig 1697, nteb Sonba bottrena 
Ingerid Klangman [ändradt från: Mangberg] t fàtdngftab af 
JyoriJa Socfn /: Ijatt bog 1737 odj I)on 1746. :/ àganbe tif= 
faman 4. ft. Sarn; f)toilfa bocf affa böbbe för än föräfbrarna; 
näntf.

tf)en 1. Erik EriksSon TolUten, föbb 1698, BIef Upf: Stubent, 
föråtföbbe 1714. Umr Jurist, taganbeé fig ntångfjanba före pä fintet 

en Factorist Jid SjmBrnfä uprättanbe t Jj-orjja ©ocfn; gif= 
tabe fig ff)erftäbe§ 1728 nteb Bonbabottrena Sara sJ3äberé 
Sr, nteb Ijhnlfa f)an dgbe 3: ft: Barn, för än f)an böbbe 
1734; näntf.
a. Anna ChriItina Tolften, föbb 1729.
b. En böbföbber Son föbb 1731.
c. Ingerid Brigita föbb 1733.

2. Peter Eriksson TolUten, föbb 1701; Upf. Stud. nteb Srob: 
1714. tog fig ocf) Ijtoarjefianba före uti fina unga bagar, 
i fpnerljet loib ©ruftootoärcf i Liusdal Socftt; ißärfefifferie, 
etc. tuen Ijan affomnabe ung oclj ogifter farf i Hudicks- 
vall 1727. Socf Begraftoen uti fin DWoberfaberê grift i 
gorjja Socfn.

3. Anna Eriks Sotter TolUten, föbb 1704, gift 1721, nteb 
SorgSW : i Hud:vall Peter Caltorin; font loar f)an§ 2br 
gifte; fe Nerbel: Fam: Tab: XII: Claff: [I] dganbeé nteb 
fjonotit 4: ft: Sarn, för än Ijon 1728 affomnabe i Sarn= 
fäng nteb tfjet 5:tc ocf) £mn 1737. näntf.
a. Ingerid Margareta Castorin, föbb ocf) böb 1722.
b. Erik Caltorin föbb ocf) böb 1723.
c. Anna Brita, föbb 1724.
d. Petrus Caltorin föbb 1727. [Serg§fogbe i Grythytte 

SergöL]
e Sn böbföbb Son, 1728, när ocf) DWobern affomnabe.

4. Brigita Tolften föbb 1707, ocf) affomnabe 1711.
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N: II. Catharina Jons Sottet Hallenia1 fööö 1643; gift förre gången 
nteb §anbel§nt: t Söderhamn Olof Stenbit, åganbeö nteb Ijonont 355 
barn, font uttoibgabe Familien; bjtoilfe I)äban efter nätnnaå. ©enare 
gången meb ,ffanbeföält: Olof Krus, . . . Stfenna gamut SDÎober aff ont* 
nabe 1725.

A: Jonas OlofsSon Stenbit, föbb 1665; gifter 2: gånger, nanti, 
större gången 1692, nteb Margareta MedviJc; barnen tu oro 
för än l;on bog, 1701, ttfefja, nämt.
1. Catharina Stenbit, föbb 1694, böb 1695.
2. Jonas — f. 1696, b. 1700.
0enare gången, 1703, nteb Anna Lars Setter Trehk ifrån 
Hud:vall; föbb 1685; Sarnen äro, för ån tjan affontnabe 1749, 
d: 7: Januar.
1. Olof JonhFon Stenbit, föbb 1704; gift 255 gånger för än 

Ijan bog 1739;

götre gång, 1728, nteb Anna Marg: Enman i Söderhamn ; 
Snrnet mar
1. Anna Elih. Stenbit, föbb od) böb, när iOiobern bog i 

Sarnfäng 1729.
0enare gången, 1731, meb Brita Drake i Hudivall, Sar* 
nen tfjeraö
1. Anna Caihha Stenbit, föbb 1732.
2. Margareta — föbb od) böb 1735.
3. Jonas f. od} b. 1738.
öfter Olof Jonhh: Stenbits böb, 1739, träbbe ©ntan i Stnbra 
giftet 1741; nteb §anbeMJc: i H:vall, Jonas Ehnlund, 
tpftoanbeö nteb Ifonont, ena botter Brita Johanna, f. od) 
b. 1743; för än t)an bog i Stockholm 1746: fe Tab: V: 
Frifka Famil: II: Claff:
2. Lars Jonhhon Stenbit, föbb 1706.
3. Daniel, föbb od) böb 1708.
4. Margareta Jons Sl Stenbit, föbb 1710, gift 1732, nteb 

•ÖanbelsiOt: i Söderhamn Sven Norhtröm, Sarnen äro 
a: Olof Norhtröm, föbb 1734.
b: Anna, föbb 1736, böb 1737. 
c Jonas, föbb 1738.
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d. Daniel, föbb 1739.
e. Chriftina, föbb 1744.
f. Peter Norftröm, föbb 1747.

5. Barbara Cath: Stenbit, föbb 1713.
6. Jonas Jonffon Stenbit, föbb od) böb 1715.
7. Peter Stenbit, föbb 1718. Oftind: ©iöfarare 1741.
8. Anna Brita, föbb 1722.
9. Chriftina, föbb 1728, böb 1729.

B. Daniel OlofsSon Stenbit, föbb 16.. 9? [ab=] od) £j[attbeM)ccm] 
i Söderhamn ; gift 1699, meb fin broberê puftru ftjfter Brigita 
L. 2. Trefk; fe Trefka Famil: Tab: XVII. nganbeå meb 
Ijenna, för an Ijan bog 1723, 7: ft: barn, nanti.
1. Barbara Daniels 2l Stenbit, föbb 17. . gift 2 ganger, 

nanti.

Sövve gången 1722, tneb |janbefêtn. i Hud:vall Lars 
OlofsSon Lindvall af Valbergfka Famil: på SHöberne, fe 
Tab: XVII [o: XVIII], Cl: I. II. 5. Sarnen, för än Ifan 
bog 1740, tpefja,
a Olaus Lindvall, föbb 1723; .lQanbeHntan feban I)an toarit 

i Ängl.
b. Brigita, föbb 1725; gift 1749, nteb v. §ärab§§: od) 

SntI. And: Gropman 
c: Daniel, föbb od) böb 1726. 
d. Daniel II-, föbb 1727.
e Catharina, föbb 1729. gift 1749 nteb §anb: i H:vall 

Mich: Stering
f. Lars, föbb od) böb 1730.
g. Barbara Margareta, f. od) b. 1732.
h. Barb: Chriftina föbb 1733.
i Anna Margareta, föbb 1734.

0enare gången träbbe Baba Dan: 2)1 Stenbit i ödjten= 
ffap, 1744, nteb fpanbelêüDt. i Hud:vall Hans Bohman, af 
Nerbelii ©tödjte.

2. Catharina Daniels 2)1 Stenbit, föbb 1707, gift 1729 nteb 
§anbeHSDÎ: i Söderham[n] Johan Modin, Sarnen äro:
a: Anders, föbb od) böb 1730.
b. Brita Stina Modin, föbb 1731; böb 1732.
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c. ChriItina föbb 1732, böb 1735.
d. Brita Stina, 11:^55 föbb 1735. [gift med KronoFactoren 

Corling]
e. Catharina Modin föbb 1738. [död]

3. Brita Dan: Stenbit, föbb 1710, gift 1732, nteb V. D.
Com: i Söderhamn ,£). Jon [Hm. Johan] Phragmenius, 
barnen för än fjan bog 1743, äro tfjejfa,
a Baba Greta [Hm. Barbara Margareta] Phragmenia, 

föbb 1733.
b. Brita Elifabeta, föbb 1735. böb fantma år.
c. Brita CaiIfa [Hm. Catharina] Phragmenia, föbb 1736.
d. Jonas, föbb od) böb 1737. 
e Daniel föbb 1740. [död]
f Anna Stina, föbb od) böb på 3bie året 1745.

4: Lars DanielII: Stenbit, föbb 17. . ÇanbelëïJt. i Söder
hamn [död]

5. Olof Dan: Stenbit, föbb 1715; §anbelb®t. t Hud:vall, gift 
1741, nteb Anna Stering; Sara tljeraé
a Brita Stina Stenbit, föbb 1747.

6. Daniel Dan: Stenbit, föbb [1718.]
7. Anna Chriltina, föbb 1720, gift 1741, nteb ^anbelêSJÎ. i 

Söderhamn, Johan Höjer; Sarnen äro
a Margareta Catharina, föbb 1742 
b. Brita föbb 1745, böb i ïopporne 1746.

Gfter Daniel OlofsSons Stenbits böb, 1723, tröbbe Brita Trefk, 
i attbra giftet nteb ÇattbeMR: en gantai nngtarl, Peter Lind, 
1729; men ågbe nteb tjonont intet barn, för än l)an bog 1741, 
od) Ijon 1747. fe Trefka Famil: T: XVII

C. Brita 01. ®L Stenbit, föbb 16. . gift 1700, nteb ^anbefåDt. 
Marius [Marcus?] BooI i Söderhamn; barnen ttjeraë, för ätt 
I)on bog, 74 år gl. 1742,
1. Catharina Boof, föbb 1701 — böb 1704.
2. Lars — föbb od) böb på fatnina år 1703.
3 Olof — föbb od) böb i barnbonten
4. Lars ITl föbb 1707; gift 1733 . . . Stillman, £mn=

belëSDc: i Söderhamn, Sarnen äro
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a. Barbara Brita, föbb 1734. [gift nteb Srutl Infptorn 
Daniel Qvift £)ar inga Sarn.]

b. Lars Boof, föbb 1735 — böb 1740.
c Lars II— föbb 1743. [gift meb Barbro Chrift Hering 

Ijar inga barn]

N: III. Daniel JonsSon Hallenius, föbb i Berfiö <3odn, 1645; affonn 
nabe Dgifter på året 1664.

N: IV. Margareta Jons 3)1 Hallenia, föbb 1647. gift 1672, ineb 
^)anbel§9)L i H:vall, Eric OlofsSon Hörning, Hörningarnas ©tantfaber; 
af SôorgSJî. Abrah: Ingemarff. Famil: Sarnen tperal, för än pan bog 
1726, od) pon 1736, tpepa, näml.

1. Olof Erffon Hörning, föbb 1673, gift 1699, en §anbel§nian 
ineb ftprfop: i Hud:vall §. Lars Veftadii botter, Gunhilda 
Veftadia, af Ströma Famil. på ÜOiöberne; Sarnen pants, för 
än pan bog 1709, äro tpefja
A. Lars OlofsSon Hörning, föbb 1700; Sorg: ocp Soïbinb: i 

H:vall; gift 1727, nteb SänliDi. bL i Tuna, Chrift: Jons 
3)otter Sandberg Sarnen tperal
1. Olof Larffon Hörning, föbb 1729.
2. Brigita, föbb 1732.

B. Anna 01. 3)r Hörning föbb oöp böb 1700.
C. Margareta f. ocp b. 1706.
D. Erik — föbb 1707. böb 1709.
E. Olof OlofsSon Hörning, föbb 1705, öftttar fig i Advocat: 

Juris Proced: v. S:[orgntäftare] i H:vall i Caftorins bagar 
i H:vall; gift 1737, nteb Caiffa Hamerman Sarnen 
tperatS:
1. Caiffa Stina Hörning, föbb 1740.
2. Erik föbb od) böb 1745.
3: Margar: Hörning, f. ocp b 1746.
4: Olof — föbb 1747
5. Giöran f: 1748.

F. Christina 01. 3)1 Hörning, föbb 1702; gift 1744, ineb 
©nfl. ©ulbftn. Joh: Grubb Sarn äro:
1. Olof Grubb föbb 1747.
2. Elifabeta. f: 1748.
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Gfter fin förre SJÎanë Ol. E. Hörnings böb, 1709, träbbe 
Gnfan Gunh: Veftad: 1715 i fenare gifte, oteb Sorgar: i 
Hud:vall Anders Dahlberg, Sarnen äro
a. Catharina Dahlberg, föbb 1716, böb i fopfiorne 1719.

[b. ChriRina föbb 1717.]
c. Catharina 11:112 föbb 1719. [dödde ogift 1789]
d. Gunhilda, föbb 1721: [Gift 1755 med Kopparflagaren 

Christ. Berggren i Hudiksvall, fom dog i Sept. 1787 : 
Deras barn : Hans Eredric f. 1756, Anders f. 1758, 
v. Paftor vid Upfala Domkyrka 1785, Paftor i Harbo, 
Veftman: 1794. — Anna Margareta f. 1761. gift med 
Koppartl. Johan Steinmez 1788.]

e. Margareta Dahlberg, föbb 1724. [gift 17. . med Guld- 
fmeden Nils Grubb.]

2. Jonas EriksSon Hörning, föbb 1674, böb i Barnbomeu.
3. Margareta E. ®. Hörning, f: 1675, böb 1687, ena IjaIter 

Sungfru.
4. Anna E St föbb 1681; böb i Bloinft: åren 1693.

N: V. Jonas Jonffon Hallenius, föbb 1649, Upf: Stubent 1669; ifkeft 
1672, 1677. Capellan i Rasbo od) Kihl Sodjnar, feban ftjrfofjerbe i 
Täby 1690 [Hm. 1689], I))oareft [öfverstruket: Ifan bog 1715] ; Ijan gifte 
fig 1675 [?] meb förra ttjer toaranbe Paftoris §. Olof Molins botter 
Helena Betulin; tt) Molins Barn näntbe fig få efter tljeraé SJiober; IjtoiIfen 
bog 1740; Sarnen tljeraå looro toäl 8: ft: SJten 5: ft: böb i ungbomen 
/: tt)e böbaé namn äre: Chriftina ifjen älfta. Helena, näft för Maria 
Jonas — Hallen :/ 3: ft: leftoa, nanti.

1: Daniel Hallen [Hm. Hallén] föbb . . . Inspector flå Gyllen- 
ftiernifït gobö i . Öftergötl. ; gift . . . meb Elfa Hofwen, Bar« 
nen äro
a. . . . Daniels Son Hallen, föbb . . .
b. . . . — Sotter — föbb . . .

2. Maria Hallen, föbb . . . gift . . . meb P'actoren fiå Wildes 
Softrtideri N: Gerken (Hm. väl felakt. Genken\ åganbe Barn 
tilfaman för än I)an bog 1741.
a. Sophia Helena.
b. Maja Brita.

3. Johanna Brita Hallen föbb . . . Seftoer än !Jungfru.
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N: VI. Brigita Jons Setter Hallenia, fööö 1652, gift 1673, trteö ïf&b 
od) tpanbetêm: i Hud:vall, font tå (Snttinge loar; ifrån 1667: Erik 
GabrielsSon Schog, /: NB. ttjenne Er: Gabr: Schogs förra Ifuftru toar 
§anbeföntatt Jon Svenffons botter font bobbe på Ätjrtobactan, åganbe 
Sarnen 9Î. Johan Jonffon Wallqvifternas ©tamfaber; oet) bottren 
Margareta, Pet: Lars Sunds tjuftru; ©tamSDiober för Qvafta familien :/ 
åganbeö nteb I)onont; förutan ftiufbarn; od) för än t)an bog, 1697, en 
å några åren ineftuten för fin aftioettigfjet fhitt; od) Ijon en gamut 
(£n!a affomnabe 1718, tfjejja 5: ft: Sara, nanti.

1: Jonas EriksSon Schog, föbb 1675; |janbeföSDJ: i Hud:vall, gift 
1705, nteb §anbeMR: And: 01: Normans enbafta botter 
Margareta Norman, åganbeå nteb tjenna för än tjan bog 1718, 
3: ft: Sara, nämt.
a: Brigita Jons Sr Schog, föbb 1706. 
b: Andreas, föbb 1708. 
c: Margareta Schog, föbb 1711.
CSfter Jon: Schogs böb, ingicE Gmïan fenare giftet 1720 nteb 
Sorgaren i H:vall Peter Sandberg, tjaftuanbeå nteb tjonont 
ttjefja Sam:
a: Jonas Sandberg, föbb 1721. 
b: Erik Sandberg föbb 1724.

2: Brigita Eriks Sotter Schog, föbb 1678, gift 2111 gånger,
A: förre refan 1714, nteb ,ÇârabôfWfloaren uti §etfinget. SfJorra 

Qfougberi, Jonas Vallbohm, font ©nïtinge loar, feban t) ans 
förra Ijuftru Sara Enftröm )oar affomnab; SDJen ttfe ågbe 
intet Sarn titfaman, när tjan böbbe 1719.

B: ©enare gången 1729, nteb fin bräng od) Sonbe på Jijs= 
bärg af Tuna ©ocfn, Olof OlofsSon; nteb tjonont tjafttmnbeå 
ide getter något barn, för än tjon bog 1745.

3: Gabriel EricksQon Schog föbb 1680, affomnabe uti unga åren, 
tjema tjo§ fina förätbrar.

4: Helena Eriks Sotter Schog, föbb 1684, gift, 1714, på farna 
bag font tjenneS ©pfter Brita, Ijema uti fina förätbrarS gårb 
i H:vall, meb fin bräng od) febermera Sorgare Martin 
Sßäberfjon Nordling; Sarnen äro ttjefja: 
a Ericus Nordling, föbb 1717; ©tubent i Upf: 1739 
b: Brigita Nordling, föbb 1719; böb 1736
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c Anna Nordling, föbb 1722; gift meb brängen And: Lund
berg i Hrvall, 1744. Sarnen äre:
1. Brita, föbb 1745.
2. Mårten, f: 1748.

d Petrus, föbb od) böb 1726.
5. Anna Eriks 3)otter Schog, föbb 1685, affonraabe uti fin 

bfomftranbe nngbont 1717, allenaft några Inetor för fina t. 
9Jcober, äftnen io a i Srobern Jonas Scbog. Hfjetta tïjeraâ til= 
namn Schog, togö af btjn 0Fogftab i Tuna ©odn, Ijlnareft 
Stamfabern Erich Gabridffon en bonba=@on föbber loar. 
tonunanbeå at Mifloa ^ntednare uti Staben Hud:vall fåfont 
utånge flere, äfteen i tljenna ©lädjtet, v. g. P. Sandberg ifrån 
ötjit 0a»ba i Tuna ©odn; Dahlberg ifrån Sbablcn i fforfja 
©odn; Nordling ifrån Helånger of ^enor ©odn; IOcen Ijlnab 
Normans Famil: angår, tljer ont införeö något, Tab. XVIII. 
Claff. Ill: itnber Vallbergs ©löcfjte.

N: VII. Lars JonsSon Hallenius, föbb 1654; Upf: Stud: 1674. blef 
Magift: i Upf: 1682, beflöbanbeö efter Ijanbena ntånga toadra tiänfter; 
fe min Glyfisvall: II: f$:l: III: Cap: 6: §: til tfjeö Ijan blef P. i Söder- 
ala, 1694; |jabe til Ijuftru iMbmanö Engelbert Krams [Hm. väl oriktigt 
Krum\ botter uti Söderhamn, Catharina Kram; font Ijan tog 1686; 
odj ågbe meb Ijenna 14: ft: Sant, för åu fjan affomnabe 1722 odj 
Ijon 1746. ena nrgamnl lötober, näntl.

1. Jonas LarJfon Hallenius, föbb 1689; ffru Siftojnnanå Carlffons 
Catharina Bröms privat Secretaire; än Dgifter, befttjranbeö 
meb fin broberö Ijamarbrut i Ångermanland

2: Engelbert Larffon Hallenius, föbb odj böb 1691.
3: Daniel Larffon Hallenius, eller Haleen; föbb 1692; blef 1714, 

Sotfjållare teib Liufna Srut; 1716 Not: odj Caffeur uti Söder
hamn; 1718 gifter i Sundsvall, meb SJåbnt: Michael Grans 
(Ma Sophia Mört, åganbeö meb Ijenna 7: ft: Sarn 
a. Michael Danielffon Haleen, föbb odj böb 1719. 
b: Laurent: Danielffon Haleen, föbb 1720: 
c: Catharina, föbb odj böb 1721. 
d: Catharina Sophia, föbb odj böb 1722. 
e Johanna Chriftina föbb odj böb 1724. 
f. Catharina, föbb odj böb 1726. 
g------------Haleen, föbb 1727 od) böb 1729.
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Lars Larfhn Hallenius, föbb 1694 od) afleb famma ar.
Lars König Hallenius föbb 1695; Upf: Stud: 1705. Magift: 
1728 [Hm. 1723, i Iiunb] odj ißräft od) Äprfotjerbe uti Tuna 
od) Staby görjamtingar 1729, ta t)an od) tog tit Ijuftru Brigita 
Geftrinia; fin företräbare§, uti Paftoratet, botter; utaf tfje Fin- 
ländffa Geftrinier; fe Tab. VI, formate: ttjeras Sant äro 
a: Chriftina Catharina Halenia. 
b. Laurent: Halenius. 
c: Engelbert Halenius. 
d: Könik Halenius.
Margareta Lars ®otter Halenia, föbb od) böb 1697.
Anna Margareta Lars $otter Halenia, föbb 1698, od) af« 
fomnabe uti fina unga bagar 1701.
Engelbregt [ändradt från: Engelbert] Larffon Hallenius, föbb 
1700, Btef Magift: i Upf: 1728; feberutera ConR: Sch: Tr: i 
Gefle, 1729; tljer f'å Adjunct: Ph[ilosoph]iæ uti Upfda 1731 
[o: 1730]; od) på famma år gift meb Doct: D. Diurbergs 
botter, Uldarica Diurberg, /: Th: Adjunct: 1742. Theol. Pro- 
feff: 1745 :/
Sartteu fjanS äro
a Margareta Catharina föbb 1732.
b. Eva Ulrica föbb 1733. böb 1734.
c. Uldarica Sophia föbb [1736] 
d Lars föbb 1739.
e Juftina Charlotta, föbb 1741.
f. Daniel, föbb 1742 [1743 17/6],
g. Joh: Engelbregt, föbb 1745.
Catharina Lars ®otter Hallenia, föbb 1702, gift
A. 1722 meb Srono Sefatningsman Michael Löfberg, font tit« 

förenbe tjabe M: Röök tit fjuftm, fjärfonten ifrån Borgo; 
meb (poitfen tjon tjabe 2: ©öner, för än tjan affotunabe 
1734; näntt.
a Lars Löfberg, föbb ocf) böb 1725. 
b. Johannes Löfberg, föbb ocf) böb 1727.

B. ?lnbra refan gift meb Sîegetu: ©fr : i Upland Janfonius, 
1736; /: 1737 :/ Ijan bog 1746. — Sarnen . . .

C. Xribie refan gift 1748, meb Snft. ocf) ConR. Sch: Upfal: 
Magift: . . . Hedenberg; confirm: Reet: Sch: Hud:vall:
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10. Brigita Lars ®otter Hallenia, föbb 1705, gift 1731, meb 
§anbelåtnan i Sundsvall . . . BiRedt, tperaå Sarn äro:
a. Laurent BiRedt1 föbb 1732, böb 1733. 
b: Margareta BiRedt1 föbb 1733.

11. Margareta Lars Slotter Hallenia1 föbb 1706, gift [A] 1/24 
Hteb SrufSPatron Johan Magnus ChriRiernin1 paflunnbeê 
trteb pottorn tpeffa Sam; för än pan bog 1741 Jan.
a. Daniel ChriRiernin1 föbb od) böb 1726.
b. Laurent Adolph ChriRiernin föbb 1728 böb 1739.
c. Johan Fredrik — [föbb 1730] 
d: Daniel Magnus — [föbb 1733]
e Engelbert ChriRiernin föbb 17 [35], böb 1740.

B. Stnbra gången 1749 in Mart: nteb fina ©pfterå DJtansS= 
Son, [C. G.] Hedenberg.

12. Erich LarJfon Hallenius1 föbb 1707, od) böb 1708.
13. Claes LarfJon Halenius1 föbb 1708; Extraord: DJiantaM Sfr. 

uti DJtebelpab 1732, od) tpe 2 följanbe åren, meban pané 
Sludger Michael Iuib ttjen fpfjlan luar; DJten 1735: Ext: Notar: 
luib Gvard; frigêDî: i Stockholm, gift tper 1737, nteb ©laê= 
DJcåft: bottren [Christina Elisabet Burehardt\ practiferade fig 
Spgluadftare tiänften af min Srober Jon: Broman, men Mef 
tper intet långe; Seban unber=qvarter DJläftare luib ,fjåfiuet.

14. Johannes Larffon Halenius föbb 1713; Upf: Studiof: [1735] 
feberntera Stockholms bo, meb pluarjepanba föbo DJiebel, mäft 
af Intereffe el. Oder på lånta Reningar od) fortfpet

N? VIII. Elfa Jons Softer Hallenia föbb 1656 od) afleb 1657.

N: IX: Erik Jonffon Halenius1 föbb 1659 od) affomnabe 1660.

N: X. Erik Jonffon Halenius1 II: föbb 1663. Stud: Upf: 1680 
Magiil: i Upf: 1691; Con Rect: Sch: Triv: tper famaftåbeé; feberntera 
Rector Scholæ i Hud:vall, efter §. And: Eurenius, 1/04; od) fift 
deftinatus Theol: Lector luib Gefle Gymnaf: 1708; men affomnabe 
i H:vall på famnta år; gift meb ChriRina Aurivillia1 Mag: Chriftoph: 
botter i Alpta1 men I)abe meb penna intet barn; [ont feberntera tog 
fig til 2, DJtan ©nflingen §. Rifelius fqrfoperben efter penneé faber i 
Alpta förfaml. od) fift 3^ic DJianen Mag: Ol: Nauclerus P. i Dilsbo, 
pluareft pon affomnabe.
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IX: Classen

Anna Jons Setter Halenia, fief til SDiatt ßerr Olof Steph: Pa- 
gander, V. D. Comm: i Alpta, od) febennera, 1651, ttjrtoljerbe uti 
DJio ocl) sJiengjio forfantl1 2 3', äganbeé tiljaman en ©on, nanti.

a: Petrus Pagander, jottt efter fabernê böb 1678 loar V. D. 
Comm: uti DJio od) sJiengjio, tit tStjeS t)an blef ftjrfof)erbe tfjär= 
jatnajtâbeë 1683, luaranbeë 2”c gånger gift för än Ijati böbbe 
1693; nanti, förra ref an
A. tlteb Margareta Hagelsten P. ß. Sven Hagelstens botter 

nti SJolbnäå, åganbes ttteb Ijenna ena botter, nanti.
1: Anna Pagander föbb [1684] od) 1704 gift tneb ßanbelt»= 

tnan i Hudicksyall Hans Seger; men dga intet barn 
tiljaman.

B. anbra rejan ttteb Elijah. Celsia, ß. Prof: i Upf: Magni 
Celfii Stjjter, af tßen toibtberöml. Celsiska familien; men 
Ijitbe ttteb Ijenttit ingen barn. Pagandrifka famil: dr in= 
förb i SJiljang: $1: IX. jämte Hagelften. —

X: Classen

Johannes Jonffon Halenius, blef Mag: i Upfala, feban Ijan 1646, 
bifjmt: pro Gradu ; blef Rector Sch: i Upf: od) febennera Stjrto= 
Ijerbe nti Väddön; dganbeê ttteb jitta Ijiijtrn Barha Stigs Sorter [?] 9: ft: 
Sam

1: Anna Johans Sorter Halenia, Ijott fief til DJian Doct: Julius 
Micrander, förjt Græc: Ling: Prof: i Upf: 1676; febennera 
Theol: Prof: 1685, od) jijt Superintend: i ßärttöjanb, Ijtoareft 
Ijan afjomnabe 1702, dganbe tljejja SJarn 
a: Eric Micrander.
b. Peter Micrander od)
c. Julius Micrander jom tooro ttoillingar.
d. Anna Micrander,

2. Petrus Johannis Halenius, blef Mag: i Upfala [1682] odj feber= 
mera Academiæ Jiäntomäftare, 1687; ablaber [1693], fallanbeä 
jig Hal[l\enftedt; afjomnabe barnlöjer 1692 [o: 1693],

3. Jonas Johanffon Halenius, ißräft, odj jijt StjrtoIjerbe uti 
ßebfunba, f)an§ SJarn ttteb [Anna Limnelius] äro tljejja:

Glysisvallur II 42
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a [Catharina] Halenia, gift meö Mag: [Nils] Ekholm, Capel:
i Upf. Somftjrïo, odj febermera P. odj P. t §ebefunba 

b: [Eric J:] Halenius Mag: od) Capellan t Upf: 1739. gift 
1740 Tneb ! Brita] Diurberg.

4: Johannes Johannis Halenius, Mag: i Upfala, êeberntera Paftor 
Inib Sif=sJtegemante til Ijäft, ocf) fift P. uti Dilsbo förfantl. 
1706 [Hm. 1704]; inaranbe 2'“ refor gift, nanti, förra gången

A: meb Mar: Chr: Roland, af trtiba Rolanfta SIäd)tet; 
Ijafmanbeé intet barn efter fig när Ijon affomnabe 1711. 
—• Senare refan

B. nteb Helena Hiohlman, meb Ijioilten i)an odj ingen arfioinge 
efter fig tjabe, när Ijan affontnabe 1715 [Hm. 1716], Sfjenna 
(Sntan gifte fig feban, 1716 [1717] nteb lp. Capitain, Rofe- 
möller.

5: Elsa Johans Sotter Halenia, blef gift meb Ivar Hiller- 
ftröm [Hm. Hilleström], font bief .fïtjrfoljerbe i Veddön, Ijmareft 
Ijans Smärfaber od) luarit Pfaftor].

6. Jacob JohansSon Halenius blef Sßräft od) tpåfjmebitant 1)0» 
@ref ThorstensSon, od) böbbe barttlöfer.

7: Könik [Hm. Kenicius] Johansson Halenius, Mag: i Upfala, 
od) fift fài)rtof)erbe uti Rasbo od) Kjls förfamlingar [1707]; 
Ijabe tit tjuftru Helena Veflander, ifrån Dfmanfiö Sod[n]; men 
meb l)enne ingen barn efter fig när tjan böbbe [1714]

8. Lars Johanffon Halenius, blef ißräft [1690] od) fift $tt)rto= 
tjerbe uti Lagga Sodn [1701]

9. Christina Johans Sotter Hallenia, Ijabe til 9Jian, uti Ijané 
förfta gifte, Mag: Ifaac Kraft, font toar förft tvib S. Claræ 
f^örfamling i Stockholm Särare od) Scholæ Rector; feber= 
mera Gr: Ling: Lect: uti Gefle Gymnaf: fift tl)rtol)erbe, 1706 
[Hm. 1707], uti Norala od) Trönö förfantP ; åganbeé nteb 
tl)enna fina förra bjuftrn, inga barn efter fig, font affontnabe 
od) böbbe 1704; od) t)an 1711; feban l)an anbra gången mar 
gift meb Erik Vargs botter; fe min Glyfisv: II: fÇf: XIV: 
Cap: 6: §: od) Geneal: Tab: XX. Claff: II: 4: om Varga- 
Familien.



[10. Kanik.] 659

Tabula X. 

om

Kanika @läcf)ten

Kanik är af Latiniffa orbet, Canon, font bentärfer Xcgcl, effet 
Xättefnöre; Ijtuar utaf tf)e få nämbe Canonici efter IKaiitFar bära 
namnet, font loar et afmänt fjeberg= ocf) ämbetémamn för toifja JJer= 
foner uti Kqrfo= effet 2äro=ftånbet, infört nteb tfjet JJdftoifta mäfbet 
f)ft uti ©toerige; Sq font toib Sontfqrforne bfefloo ntångfjanba fqjjfor 
inrättabe, få förorbttabeé ocf) tfjer tif åtffiffige JlntbetAnän, v. g: Episcopi, 
ef. S3iffopar. Prxlati, Prxpofiti, ef. Som=JJroftar; Archi--Biaconi ef. 
2frcf)i=Siäfnar. Decani, Diaconi, ef. Siäfnar. Cantores, ef. ©ångare, 
Canonici ef. Kanifar, font ocf) ttämbeé Sbomoercar ; Scholaftici ef. 
Säfemäftare; Collegiati f. Collegæ, 2ärare; Prxheniarii ef. Sf)orJJräfter; 
Vicarii; Prxsbyteri ef. |qäfpeJJräfter; Oeconomi ef. ©qf)foittän; etc. 
,Çtoiffe fingo icfe affenaft ftiga up ifrån tfjen ena fjeberêtrappan tif tfjen 
anbra; font tut i orbttittgen f)är infört är; utan ocf) oftaft företräba 
flera tiänfter tiffifa; v. g. Ulpho Holmgierdfon tuar Kanik båbe i 
Upfala ocf) Vefterås, Johan Carlffon sJJroft uti Lindköping ocf) Kanik 
i Upfala. Erik van Lipen 2Ircf)ibiäfn uti ©trängnöé od) Kanik i 
Upfala ; etc. etc. font af Sibeböferne öfluer nog funnigt är. Sfje tuoro 
od) fjåfbne uti ftora äro, fåfottt Kongf. Slåber; befrqubabe oftaft nteb 
©reff, od) sJfbefiga Familier, förbe od) prädjtig ftåt, tq en Sliffop I)abe 
nteb fig 40: ft: f)äftar, od) äftuen M ntåttga ©toäner; ©n ArchiDiaconus 
30: ft: ©n Kanik 4: ft: od) få tuibare; beflitanbe fig affe tljefje tf)er 
ont, at äga öftuerfföna f)äftar, Släbeföpare od) sJMbiofpriugare ; ©åfont 
od) Kanika 0låd>tet än f)är i orten !ärt tuara ntåttbe. ©åbant Jïmbetë= 
sItanm tog Martinus Olavi fig ocf) tif et Siffnatitn, font tuar föbbet 
f)är i ,^effingafanb, bfef Kanik uti Upfala, od) böbbe tfjer A: 1433, 
V: Id: May: fåfottt f)an3 ©rafften på ftora gången uti Som!qr!on ut= 
tuifar. §an ågbe tttång Siarn, af fjtuiffa ()är affenaft ett fjanå Sona= 
©onê=@on nöntnei, näntf. Olavus Nicol[a]i Kanik, Upf: Stud: 1606 
[Hm. 1605], font bfef Capellan i Rengfiö od) feban Kqrfofjerbe uti 
Arberåd od) Unardsvjk A: 1620 [Hm. 1622], dganbeë för än f)att 
böbbe 1634; Slarnen I: Nils. II: Elisaheta od) III: Margareta.
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I: Classen

Nils OlofsSon Kanik, föbb 1614; Mef pd flutet Songl. Samarerore 
uti ftrtgë Collegio t Stockholm, när Ijan tilföreube marit pär t Sßäften 
Dtorbtauben 2anb3 Samarerare, meban Sanbë£mfbingarne refiderade t 
Hud:vall, fälfanbeé tt)er ena mret åt ^onaê ©cårtenfjon Ovaft ; Sull= 
tädjten tallab. od) affomnabe Santlö3.

II: Classen:

Elisabeta Olofs Softer Kanik föbb 1618, Mef Sprtoperbené §err 
Chriftovher Nilffons puftru i Ferla ©odn, meban pan ttfförne mar 
V. D. Comminifter po§ Smärfabern uti Arberåd; §an affomnabe 
1686 /: 1678 :/ ocp pon ide långt tper efter, åganbe inga Sant efter fig.

III: Classen

Margareta Olofs Softer Kanik, föbb 1619; gift meb .fjerr Olof 
Albogius, Sprtoperben uti Rogftad od) Ilsbo förfamlingar, 1638; ågbe 
tilfaman 2: ©öner od) 5: böttrar, Iefbe läuge, affomnabe bågge inom 
några bagar, od) bägge på eu gång begrafne, 1689, ttjen 7: Februarii;

Sl)ef)a tfjeraé Sarn tommo til at mt)det ntmibga tpenna Kanika 
Familien, emeban tl)et ioar få förälbrarnaé gobtfinnanbe, at Gönerne 
nämbe fig efter ÎRobernë tilnamn Kanik; men Söttrarna efter gobent 
Albogier; fåfont tilföreube Tab: I: om Albogiflva Slädjten infört är; 
Sarnen äro tpefia, näml.
I: Johannes. II. Christina. III: Elisabeta. IV: Magdalena. V: Maria. 
VI: Anna od) VII: Olavus. pmilta, i fpnerpet Johannes od) Olavus, 
tomma i fölfanbe Claffer at införaé.

Class: I.

Johannes Olai Kanik eller Albogius; fe 1 ab: I od) I: Claffen 
mar föbber 1639; Mef Stud: Upf: 1652; $räft 1663 [Hm. 1653] ; Ärigé 
«ßräft för §e(finge Infant: !Regemente, ocf) fift förorbnab fprtoperbe til 
(SlftarIebt), men Mef böb för än pan Paftoratet tom at tilträba; 1678 
[Hm. 1679]; $an pabe til puftru Brita Tresk; fe Tab: XVII: Claff: 
II. A. meb pmilten pan ingid äcptenftap, 1664, åganbeé efter fig 3 
böttrar; förutan tpe böba för ponom, 4: ft.
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N. 1. Margareta Kanik, föbb 1666, gift Ttteb Corneten Ioib !fjämtel. 
Cavall: 9tegemänt: Pjhlfelt 1698, äganbeö meb Ifonom 8: ft: Sara,

a:
b.

c:
d:

e:
f:

g-
h:

Christina Pjhlfelt föbb 1699; böber 1704.
Brita Pjhlfelt föbb 1700; gift 1718, meb Måns Anderffon 
tfferaé Sara äro 
1: Christopher, föbb 1719.
2. Anders, föbb od) böb 1722.
3. Anders oc£) |
4. Anna Greta tmillingar föbbe 1723.

5 Anna Sophia, föbb 1727.
6. Lars föbb 1731.
7. Orfilla föbb 1734.
Lars Pjhlfelt föbb od) böb 1702.
Johannes Pjhlfelt, föbb 1704: gift 1720, meb Anna Hamarin 
Sarnétt ti)eras? äro,
1. Christopher Hamarin, föbb 1721.
2. Daniel Hamarin, föbb 1722.
3. Johannes — föbb 1723.
4. Barbara — föbb 1724.
5. Margareta — föbb 1733.
Christina Pjhlfelt; II. föbb 1706.
Margareta Pjhlfelt, föbb 1708; gift 1734: meb Johan Hagel
berg; Sara äro:
1: Chriftopher, föbb od) böb 1735.
2: Chriftopher, IIb? föbb od) böb 1736.
3: Margareta föbb 1737.
Helena Pjhlfelt, föbb 1710.
Anna Catharina Pjhlfelt, föbb 1712,. gift 1726 meb Jöns 
Elisefon; Sarnen äro tlfefja
1. Christopher föbb 1729.
2. Catharina föbb 1730.
3. Elias föbb 1734.

N. 2: Helena Johans Sotter Kanik; föbb 1669; biifftmnbeê gifter meb 
Srufäißräften E. Valltiärn, i ©altftröm, A: 1700, til tjan» fenare 
äd)tenffap ; men böbbe Sarnlöö, feban f)ennei§ ÜJÎan mar afleben 1709. 
,<penne§ Stiuffon mar §. Er: [o: Hans} Walltiär, fm flutet Pali: i 
Calix. bog 1637 [o: 1738]
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N. 3. Magdalena Kanik föbb 1670, böb ogifter uti fin ungboni.
N 4: Åke Johanffon Kanik, föbb 1672, affomnab i öarnbortten.
N. 5. Olavus Joh. Kanik föbb 1674; böb ung od) ogifter.
N. 6. Brita Kanik, tfje [n] I: föbb 1676, böb uti unga åren.
N. 7. Brigita Kanik tt)en II; föbb 1678; toaranöeö gifter 2 gånger, 
näml :

A: meb SronoSefalningöiDiau i SKebetymb Jonas Fahlberg 1699; 
åganbeö meb tjonont, för än tjan böbbe 1712; 2, böttrar, näml: 
a. Maria Elifabeta Fahlberg, föbb 1700; gifte fig

I: meb §anbeté9Jcan i Sundsvall Erik Staf, 1719. åganbeö 
meb I)onom, för än Ifan omîom i ©iönöb uti tjaftoet, 
1728, 5: ft. Sara,
a. Jonas Staf, föbb 1721. gift 1744 meb Anna Br. 

Bufch. Jon: Stafs bt 
Mar: Elifab. Staf f 1745. 

b: Anders Staf, föbb od) böb 1722. 
c: Brita Elifabeta, föbb od) böb 1724. 
d: Brita Margareta föbb od) böb 1725. 
e: Andreas Staf, föbb 1727. böb i ©iönöb 1742 

II: meb §anbeföman i Sundsvall Er: Flincker 1732; 
Sarnen äro tljeffa
a. Erich Flincker föbb od) böb 1735
b. Maria Elifabeta föbb 1737.
c. Erich: IlbI föbb od) böb 1739.

b: Brigita Fahlberg, föbb 1703, gift meb §anbelö9Jian i Sunds
vall Erik Gran, 1725; font bog 1739, gift 2bA gång: 1744, 
meb And: Bufch; barn . . . f: 1746.

B: meb §anbefto$DJ: i Sundsvall Sigvard Sundberg, 1714; åganbeö 
meb Ijonont, font affomnabe 1721, allenaft 1 : botter, 
a Margareta Sundberg, föbb od) böb 1716. 

fpuru förenäntba Brita Tresk, efter fal. §. Joh: Kaniks böb, träbbe 
[1682] uti t()et fenare giftet meb Srufto=Arendatorn Rolof Machey, 
aganbeö od) meb I)onom Sarn od) Sarna=Sarn; tîjet införeé uti Tab: 
XVII: Claff: II: ont Treska Familien, lefloanbeö t)ort än en ©nfa om 
96 åren; affomnabe 1740 [1739?], I;oö fin SOcåg V. D. Com: i Sunds
vall Hagv: Lenæfius, font affomnabe 1741, lentnanbeö ©nto od) 
Sarn efter fig.
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ClaH: II:

663

Christina Kanik etter Albogia; föbb 1641; är införb Tab: I: odj 
II: Claff: til Albogiska Slächten; od) emebatt l)on to ar Stjrfofj: Lars 
Grubbs fjuftrit t Arberåd, ena SRober för tnång Sant, få finneê Ijennesi 
affotnne uti Grubba--Familien, Tab. VII. Claff: I: N: IIL= od) I:= 
införbe.

Claff: III.

Elisabeta Kanik, etter Albogia, föbb 1643; är til fit äd)tenffaf.i 
nteb Äljrfoljerb: i Rödön af Jämtel. £). P. Geftrinius, od) tfjeraë Sant 
od) eftertomanbe, iitförb, Tab: I: od) III: Claff: af tljen Albogiska 
Slächten, emeban jag intet tunnat inf)äntta t)uru förenämbe tp. P. Ge
ftrinius är t)ärfomen af tljen Ioiba Gestriniffa Familien, font beffriftoeê 
Tab: VI; niera än tienne §. P. Geftrinius näntneé tfjer Claff: III. 
N: 2.

Claff: IV.

Magdalena Kanik eller Albogia, föbb 1644, är od) införb Tab: 1: 
Claff: IV. uti Albogiska Familien, nteb fin SIfan ilfåbntan i Gefle 
Daniel Popelman, nteb tf)eraë Sarn od) ©lädfte.

Claff: V.

Maria Kanik eller Albogia, föbb 1646; enteban l)on font i äcfften= 
ffap nteb Leutnanten Ioib §elfing=9fegentäntet Kiälbiörn Grubb til l)an§ 
förra gifte; få bliftuer od) t)on införb uti Grubba ©lästet Tab: VII: 
Claff: I. N. III. — V.

Claff: VI.

Anna Kanik eller Albogia, föbb 1648, införeé, Tab: II: od) 
II [o: III]: Claff: til Bromaniffa Familien, enteban I)ott fjabe til SIfan 
Srono SefalningéSIfan i Ipelfingelanb Johan Larffon Broman, od) tneb 
tf)era§ 6: ft: ©öner ©läd)ten utioibgabe.
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Clafr: VII.

Olavus Olai Kanik, eller Albogius, fe Tab: I odj VII: Claff: 
föbb 1650; Studiof: Upf: 1667. ißräft 1674; Stjrfoljerbe uti Rogllad 
odj Ilsbo görfaml. 1685; Ijtoareft Ijan affontnabe 1716 [ändradt fr. 1717, 
Hm. 1717]; fe min Glylisv. II: gl: VIII: Cap. §: 8. §att giftabe fig, 
1678 meb Majorens til Reifing SRegemdnte Jon Myrs botter, Anna 
Myr; dganbeå meb Ijenna mdttg Sarn, för än odj Ijon böbbe 1730; 
SRäml. XIV: ft.

I: Maria Olofs Setter Kanik, föbb 1679, men affontnnbe Ioib dretä 
början, 1681.
II: Nih OlofsSon Kanik, blef od) uti fin fjiäba barnbont böb. famma 
dr l)an föbbeé 1681.
III. Elisabeta 01: Sotter Kanik, föbb 1682; gift meb £). Lars Frodlin, 
1714, af Rogftad Städ)ten; fe Tab. XIV: Cl: IV. 5. dganbeS tilfaman, 
för än Ijan böbbe 1733, od) t)on 1735, 3: ft: barn, näml.

a. Anna Margareta Frodlin, föbb od) böb 1715.
b. Elifab: Catharina, föbb 1717, böb 1729.
c Olaus Frodlin, föbb 1722. Sldctare i Rogftad men feban Sob 

bat i Väfterbotn, bog i Wilmanftran i flaget 1742.

IV: Jonas 01: Kanik föbb 1684; Stud: Upf: 1703; avangerade i 
frigåtiänften Ioib .öälfinge* SRegentänte til Capitain 1705 [1712] gift, 
1721, meb Majorens botter Ioib Åboländfta sJiegem: Anna M. Ran- 
hielm, dganbeä meb Ijenna 3: ft: Sarn för än t)on böbbe i barnfäng 
uti ginlanb, 1729 [1724?]; od) Ijan en Snflinge i Stockholm bnrntöfer 
1733;

tfjerag Sarn looro tljefja:
a: Carl Joh: Kanik, föbb od) böb 1721.
b. Anna Catharina Kanik, föbb od) böb uti Harmånger Sodn, 

men begraftoen i Rogitad ftjrfo, 1723.
c. Elifab: Maria Kanik, föbb i f^inlanb 1729 [1724?], od) böb 

i Stockholm 1731.

V: Margareta 01: Sotter Kanik, föbb od) böb Jid famma dr, näml. 
1685
VI. 1687: föbbeé ena botter, font intet Ijf I)abe när Ijou framfont, 
d.= 24: Octob:
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VII. Anna Maria Kanik, föbb 1688, od] böb 1690.

VIII. Olavus OlofsSon Kanik, föbb 1691 [1693?], tog fig up i frigg= 
tiönften toib Sötfinge Stegem: en Leutnant; gift 1714 nteb 23org3Jtäftareng 
botter ifrån Umeå, Catharina Malmström, Slarnen tïjeraê äro:

a. Anna Cathar: Kanik, föbb 1715; gift 1744, nteb Kamare 
Sfrifto. Sal: Hofverberg i Jämtland, böb utan barn i Rog- 
ftad 1748, in Nov.

b. Magdal: ChriHina, föbb 1727. 
c: Maria EliJabeta, föbb 1736.

IX. Daniel 01: Kanik, föbb 1692; böb ogifter, en Chergiant Ioib 
Söljinge Stegemcinte 1711, uti Sveg Sodn af Sarfeabaten 1712.
X: Anna Catharina Kanik, föbb 1694; gift 1714; fannna bag nteb 
fina Spfter Elifab: uti Stogftab sJtraftagarb ; nteb Leutnanten Johan 
Carlsten, ågattbe intet barn titfaman, när I)an ftpbbe utur Stoerige tit 
Stpfftanb 1730. — Son affomnabe i Stockholm 1743, in Octob.

XI. Johannes Kanik, föbb od) böb 1696.

XII. Nils OlofsSon Kanik, ILbrE btef böb ogifter uti Gefle Hospital 
1720; tft I)an inföpteg för fin floaga Ijätfo od) Mena förftånb ftutt; febau 
tjan Ieftoat Ijabe ifrån året 1697.

XIII: Magdalena Olofs Sbotter Kanik, föbb 1699; ittgicf ädjtenftap 
1726, på Välftad, nteb Slagaren ifrån Gefle SJcåfter Johan Hiitter; föbb 
1697, i Slranbenburgg Dnottgbad) ant SBerbec!; Slanten äro tfjeffa, för 
än t)an bog 1742,

a: Olaus Andreas Hutter, föbb 1727.
b. Johan Fredrik Hiitter, föbb 1728 od) böb 1729.
c. Apollonia Hiitter, föbb od) ftra£ böb 1730. 
d: Johan Fredrik, IlbI föbb 1731.
e. Jonas Hiitter, föbb 1732.
f: Georg Peter föbb 1736.
g: Apollonia Hiitter, föbb 1739. od) ftraj böb.

XIV: Johan OlofsSon Kanik, föbb 1702; böb ogifter, en unber-- 
officerare Ioib fjämtefi Stegentäute, 1720, i Valbo Sodn,
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Tabula XI: 

om

Krokarnas Familia.

Namnet Krok är et Sloenftt orb, font fäjeé ont tfjet font bögbt 
är; nten af t)luab orfaf ttjen förfte font tog ttjet fantnta tit titnamn Ejafioa 
tnånbe; ttjet tan ntan för loifio intet berätta; bod är ttjet ttart at 
aftaga, at fom namnet är ringa, få är od) Kroka 0läd>tet af ringa 
fjärfomft, bod) Ijtloät loiba od) luactert utfpribt i fettare [tiber] fäfont 
ofta ffebt är titeb många ftäd)ter. Od) etjuruloäl tljetta ©täd)tet, font 
t)är i tt)etta Dtegiftret tomnter at nântnaë, åger fin Stamfaber ifrå 
Norala Sodn, I)ioareft, feban 1593, någre ftl)rfo§erbar, I)loar efter 
annan Ieftoat l)abe; fe min Glyfisv: II: fÇI: XIV: Cap: §: 6; Så är 
otoift, ont tljenna Släkten är tjärtomen af ttjejfa Särare, emeban Sonba= 
Son i bt)n Sorg af Norala Sodn,

Olof MichaelsSon, loar ttjen förfte font ttäntbe fig Krok, feban 
Ifan bief Strifloare I)Oö |j. Factorn i Söderhamn, Johan Eschilffon, 
od) febernt[er]a Dtåb= od) §anbefåntan i fanntta Stab; loaranbeë 2:1e 
gånger gift, näml.

A: nteb SorgntäfF Hans Garps botter Sigrid Garp, ågmtbeé meb 
Rentra 3: ft: Sarn,
I: Christina. II: Hans od) III: Michael.

B: nteb Factorens Nils ThomsSons botter Brita Nils botter; 
åganbeö nteb I)enna intet Sarn, för än I)an böbbe; Xod efter 
f)anö böb träbbe Snfan uti fenare giftet nteb Magift: Bet: 
Nenzelius uti Hernösand, od) t)abe meb I)onotn Sarn, af 
I)loiIfa allenaft 1: Son, Peter Nenzel t)är näntneö font tom 
genom giftermål in uti Kroka Familien, fe I: Claff: 2. A.

Xffejfe förenämbe Olof Michaelffons Kroks 3"f Sarn näml. 
I: Christina. II: Hans, od) III: Michael tomma I)är uti följanbe Claffer 
at regiftreraö.
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I: C lass en:

Christina Olofs Sotter Krok, föbb 1646; gifte fig meb Sorgaren 
i Söderhamn Mårten OlofsSon Dilsbo en Sonba Son ifrån SiMbo 
<3ocfn, åganbeé meb fjonotrt, för än Ijan böbbe, 5: ft: Sara, od) Ijott 
1736.

1: Hans Dilsbo, föbb . . ., gaf fig nt at fegta; tom intet mera 
liem, ntan böbbe ogifter utom £anb§.

2: Margareta Dil etter Dilsbo, föbb . . ., gift 2"4 gånger, näml. 
A: meb Peter Nenzell, font mar tjenneâ tDîorfaberë fenare 

§uftruê Stnbre 9)tan§ ©on; fe t)är framföre; ,jjjärabé= 
©friftoare, i Setfinget. ©obre Contract, temnanbeê efter 
fig inga Sant, böbbe 1696.

B. meb Sorgaren Nils JohansSon Backman Capelans @on 
ifrån Liusdal ©ocfn, åganbeé meb Ijonom 
a. Christina, Backman föbb . . .

3: Olavus Dilsbo, föbb . . . refte ut at fegta . . .; gifte fig 
A\- uti England, ågbe tt)er en botter, ocf) Mef t [jet böb.
B: fe tjär nebanföre NB: 3.

Sfienna tjanö botter Sara Olofs Sotter Dilsbo, tom tit 
fabermobern på Söderhamn ifrån England od) Mef gift 
2ne gånger, näntt.
A: meb SmMißräften på Sångtuinb §. Jon Schalin; fe 

Tab: XV: Claff: II. N: 4. tpoitten böbbe på famttta 
bag tjatt mar Srubgume i titre, 1711.

B: meb Nils Broman i Rogftad, 1713, fjaftoanbeé meb 
tjonont tttång Sarn, font införb äro Tab. II: Claff: It. 
[o: IIlJ 4; Bromanfka Famil:

NB: 3. förenämbe Olavus Dilsbo, tjabe til tjuftru förra gången 
A: Maria Vix, Ijmilten böbbe efter bottrenö föbetfe 

i barnfäng Sara Dilsbo; * $ ttjet fenare giftet meb 
B. Leutnants SIntan Brita Burgemnan i Dantzig, 

ågbe Ijan för än Ijan böbbe= 2: ft: böttrar, nämt.
a. CaiJfa Burgeman
b. Barbara Elifabeta Burgeman, font nätnbe fig 

efter IDtobren.
4: Barbara Dilsbo, föbb . . . böbbe ogifter; refte ut tit fin Srober 

i Ängland tom tjem tit ©toerige, od) böbbe i Gefle ; men 
begrafmen uti ©öbertjamn.

5. Mårten Dilsbo, föbb . . . böbbe ogifter.
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II: Chssen

Hans OlofsSon Krok, föbb 16 . . ingicf ädjjtenffaf) liteb Anna Diur- 
berg i Söderhamn; Doct: Daniel Diurbergs ©tjfter; ågattbeé nteb 
Ijenna, för än f)an böbbe 1718; Sant, näml.

1. Sigerid Hans Slotter Krok, föbb 1680; gift förre refan
A: nteb Srufö Arendat: Jte Sångtoinb Erik Berglind, Ijaftoan-- 

be§ nteb t) o nom 2: böttrar, näml.
a: Anna Berglind, föbb od) gift nteb £). Erik Mon-

ten, 1734; tfjeraö Sarn äro:
1: Olof Monten föbb 1734.

b: Christina Berglind föbb . . . gift 1733 [1732?] nteb 
Softjåll: Lars Backmark, fe Tab: XIX: Claff: [III] 
tfjeraå Sarn äro
1: Margareta Backmark, föbb 1733.

B: fenare gifte nteb Stjrfolj. i Söderhamn ocf) ßnflingen 
fob Olof Monten, 1725; Ijan bog utan barn nteb Ijenna 
1737.

2: Peter Hanffon Krok, föbb . . . gift . . . förra gången nteb 
A: Margareta Gäfver i Söderhamn, åganbeö nteb Ijentta 

---------- 2 böttrar, nanti.
a. Margareta Krok, föbb ... ocf) gift . . . Ilteb Matthias 

Siöberg ifrån ginlanb, tljerag Sarn äro 
1: Margareta Siöberg.
2. Chriftina Siöberg

b: Anna Krok, föbb ... ocl) gift . . . nteb Olof Burgerus 
ifrån Umeå,

B: fenare gången gifte fig Peter Krok meb Anna Calenia 
ifrån Jacobs ftad i Dfterbotn, åganbeé nteb Ijenna intet 
barn när Ijan affontnabe i Jacobs ©tab.

3. Olavus Hanffon Krok, föbb . . . Dmbtjtte nantnet när Ijan 
tom at fhidera, fallanbeê fig Hamnel; af Söderhamn ; blef 
Magift: 17[13] Paftor i Sanlojfeit tit Stockholm 1719; odj tå 
[1720] gift meb sJtebm: Ifrael Jöranffons botter, Anna Catha
rina Smedberg, åganbeö meb Ijenna, för än Ijan böbbe, 1729 
[1728?] 3: ft: Sarn, näml.
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a: Ifrael Hamnel, föbö 1720.
b. Catharina Margareta, föbb 1723.
c. Olavus Hamnel, föbb 1725.

III: Classen

Michael OlofsSon Krok, föbb 16.. od) gift 1683, nteb 9tåbnt: 
E. P. Torgers botter t Hudicksvall, Catharina Torger; åganbeö til« 
faman allenaft 1: botter, font Iefbe efter förälbrarna, näml.

a: Sigerid Krok, föbb 1687. od), 1713, gift nteb Olof iJMberjjon 
Alftin, fyanbeföntan i Söderhamn, fe SiIjang om Alftina Fam: 
VII. $1: N: III. tfjeraö Sarn öro, 
a: Michael Alftin, föbb 1715.
b. Margareta föbb . . .
c. Catharina Alftin, föbb . . .
d. Olof Alftin föbb . . .

Tabula XII:

om

Nerbeliska Slödjtct.

©ont fielftoa Norala ©odn af många märdtoärbiga ting font i 
forna tiber ffebb äro; I)tt>ar om et eller annat införeé Tab. XIII: til 
Nordiska familien; SIttöå är od) Bt)n Närby i famma ©odn toiba be* 
tant, få toäl t^er af, at namnet är t)ärtomit af en 3)tan, font faltabes 
Nari, Narfi, Narfve, Nahar, etc. STen om ttjenne tnarit t)abe Lokes 
©on meb qminatt Signi ; om tjtoitten Edda uti XXVII: Sätnifagan 
ffriflner; t()et tan jag för luif;o intet fäja; etjuru toäl tljet berätteö nti 
famma Mythologie, at tienne Nare od) t)anê Sröber Ijaftoa bobt t)är 
uti Jottunheim etter |)ätfingatanb. fe min Glyfisv. I: gt: Cap: XIII: b. 
©åfottt od) af toatra od) toiba betägenf)etena; fe Glyf: I: QT Cap: 
XIII. od) N. 6. ont Närbyn, t)toar af Norala ©odn är od) näntber 
Naharvalla, åt minftone tt)en Storra beten, toäfter ont tt)rton od) Storr
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om Än; eller Ali SRotan; Ijtuar af febermera Sodnenanmet Norr--älfva 
är ffrifmit.

Utaf ttjetta Spanamnet Ijafmer tfjen luibtutfpribba Nerbelifta 
Familien fit urfprung, tuaranbeS tuäl ätten mpdet gamal, bod at taga 
intet Otoift för tuift; emeban inga gamla panblingar eller Slåcptregifter 
jag åger at efterfölja; Så tage§ pår Stamfabern til ttjetta Sladjtet 
tfjen mölbetanta SRanen i Närby, Kiälbiöm Laurentffon, font lefbe 
1560, od) tfjer omtring, af IpoilIens Sarn jag enbaft fått unberrättclfe 
om, nanti.

Lars KiälbiörnsSon, Ijtoilfen lefbe l)är Unber=Sagman i Sanbet, i 
ÖftoerlagSR: Axel Oxenstiernas bagar, på åren 1611= od) 1616.= etc: 
Sarnen moro; få mång jag til datum Ijar funnat upföfa; tfjefja; bod 
nog omijjer om rätta ålberu ttjem emellan; näml.

I: Lars. II: Christina, III: Cecilia. IV. Kiälbiöm f)iuilfa uti föl= 
janbe Claffer tomma at nåmnaS til fljeraé Sara odj Sarna Sara.

I: Classen.

Lars Larffon Nerbelius föbb 16 . . Upf: Stud: 1628 [1627], blef efter 
fin faber UnberHagman Ijär i SBäfternorblanben; fåfom af IjanS många 
Stombref är at igenfinna, af åren 1655, etc. etc. uti ©reflue Erik 
Oxenftiernas OftuerlagmanS tjber; fe min Glyfisv: I: ffl: Tit: IX. 
§: 4. Om Sagmän l)är i |jelfingalanb ; tienne ågbe meb fina Ipiftru 
. . . ft: Sara, för än Ijan bog 1667; näml.

I: Erik. II. Peter. III: Johannes. IV. Jonas.

N: I: Erich Larffon Nerbelius, Upf: Stud: 1640. Notarius i SlrigS= 
Collegio, nätnbeS fuller Sagman 1669 etc. fåfom fabern ocl) faber= 
fabern; bod efter 9îegementS Formen od) förorbningarna, 1671 od) 
1672; rättare ^ärabo^öfbinge ; Ijtuilfen intet bobbe på Närby, utan 
på Akre, af Norala Sodn; åganbeS meb fina ljuftro Catharina Liurenia, 
tljefja Sarn ; för än Ijan bog en gamal SRan 1691 ; näml.

Lars EriksSon Nerbelius, föbb 16. . Upf: Stud: 1679. difpu- 
terade de Jure Retractus, 1687; |jiälpte febermera fin gl. fj-aber 
Iuib Stomftolen i tpelSingelanb, bog ogifter, 1697, tå l)an efter 
fabernS böb en tjb luarit §ofmäftare f)0S ©refminnan Pähr Sparres 
i Stodl)olm.
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Anna Eriks Sotter Nerbelia, gift nteb Daniel Anderffon 
Sprfop. i Bergfiö <3odn, dganbe meb ponont 7: ft: Sam; fe 
Glyfi[s]v: II: fylod ont Berfiö Baft: Cap XIII. §: 7.

Ericus Erici Nerbelius, Upf: Stud: Iifct tueb brobern Lars 
1079. refte at til Sjflanb på några år, öftoabe fig uti Sanbtntäteri ; 
Iom til ©toerige od) blef Sanbtmätare i öftergiötlanb, ptoareft pan 
bog på näfta året.

N. II: Peter LarUon Nerbelius, Upf: Stud: 1627. blef Magift: i Up- 
fala 1642, feban Ijan på årett 1633, od) 1641, difputerat Ifabe ; to a= 
ranbeë Rector Scholæ förft i Eneköping, od) feban i Hudicksvall ; 
när Trivial=Scholan pjt flpttabeé 1650; fe min Glyf: II: gl: L Cap: 
8: §: til tpeå I)an blef, 1652, ftprfoperbe nti Alpta görfamling; fe 
Glyfisv: II: gl: VII: Cap: 8: §: paftoanbeå meb fina puftru Brigita 
Nils Sotter Fundell /: gift 1644 :/; font toar Sorgntäft: Nils HanUon 
Fundels botter i Hudicksvall, 6: ft. Sara, för un I)an affomnabe 1677.

1: Lars Päderffon Nerbelius, föbb . . . blef Upf: Stud: 1658 
•ftrigö^räft toib |jälfinge=9tegemänte 1674, gift meb Chriftina 
Jacobs Sotter Norelia, åganbeö meb penna 2: ©öner Peter 
od) Lars, för än Ijan böbbe 1689; fåfotit införeö Tab: XIII. 
Suppl, til NorelifIa Familien.

2. Nils Päderffon Nerbelius, loar ttoillittg meb Lars tl)en före= 
ttöntbe Srobern; blef Upf Stud: Iifa meb Ijonont 1658. ffatt=

, belstttan i Söderhamn, od) gift meb Sorgmäft: Carl Larffon 
Högs botter, Gertrud Hög, fe Sil): VL g(: If ont Hög 
Famil:

3. Jacob Päderffon Nerbelius Upf: Stud: 1670. blef, font Sro= 
bern Nils, §anbefe9Ji: i Söderhamn, od) tljer jämte Organist; 
gift tperftöbeö meb fin Sroberö puftru=@t)fter Ingerid Hög; 
font tå tear Jochom Zellingers @nla; äganbeé meb penna 
intet barn när part affomnabe 1692.

4: Brigita Pädsrs Sotter Nerbelia, föbb 16.. od) gift 2 gånger, 
näml. förra gången 1670:
A: meb Sorgntäft: i Hudicksvall, Jonas Mårtenffon Qvast; 

barnföbber i Liusdal <2odn; paftoanbeä ttteb ponont, för 
än pan bog 1688, 6: ft: Sarn, näml: 
a: Jonas Jonffon Qvast, föbb 1671; od) böpt i Uhrö, 

enteban H:vall toar afbrunen, taganbeö fig före ptoarje=
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panba äftoentpr, feban pan en tib feglat pabe utom 
lanbö; böb en Såtéman i 9tobeéIagen ogifter, illa noterad, 

b: Peter Jonffon Qvast, föbb 1672, od) böb uti fina unga 
bagar, iraranöcs förfta 23ar» fom böptce i *5:t>alle 
nya FyrFa.

c. ' Nils Jonffon Qvast, föbb 1673; Upfala Studiof: Juris,
ifrån 1685, til tpeö pan tper bog af petjig feber 1696 
in Decemb: ogifter; bod i Hud:vall begrafloen 1697, 
in Febr:

d. Mårten Jonffon Qvast, föbb 1674, od) böb 1675.
e: Catharina Jons TDotter Qvast, föbb 1676; gift 1698, 

uteb 9J[åb=] od) .öanbelsman i Hud:vall, Olof JonCfon 
Grundberg; paftttanbeé uteb pottorn, font affotnnabe 1705, 
4. ft. Sara, näml. Jonas, Gunhilda, Nils, od) Jonas; 
l)toilfa uteb tperaé Sarn finnaö toara införb Tab: VIII. 
Claff: I: N: 1. ont Grundb: Familien, 

f. Peter Jonffon Qvast / : txätttbe fig Castorin 1704 :/ föbb 
1680; Upf: Stud: 1687; Difput: tperftäbeS 1700; = = 
blef efter fin £tiuf=faber Jonas Hallberg, Sorgmäft: 
l)är i Hudicksvall, 1710; böb 1737. d. 21. Sept, 
toaranbeå 3: refor gift; nanti.

A: förfta gången, 1708 ttteb Margareta Enander, Sruté= 
Patr: Hans Gabriels Enanders botter på Ströms- 
bergs Srut; åganbeö uteb penna, för ätt pon af= 
fontnabe, 1719, 7: ft: Sarn, nanti:

1. Hans Gabriel Castorin föbb 1709; gift 17 . . 
uteb Maria Aim i ginlanb, Sarnen äro: . . .

2. Jonas Castorin, föbb 1710; gift 1736 i @tod= 
polm meb Cathar: Vattman

3: Peter Caftorin föbb od) böb i linban 1712.
4. Peter Caftorin 11:5” föbb od) böb allenaft några 

toetor gamal 1713.
5. Nils Caftorin, föbb od) böb 1715.
6. Brigita Caftorin, föbb 1716, od) böb i top= 

porne 1717.
7. Catharina Margareta Caftorin föbb od) böb, 

8 bagar g(. 1718.
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B: Slnbra refan 1721, nteb SronoSefak E: Tolftens 
botter, t §âlfingl. Sc'orra Contract, Anna Tolften, 
^teilten loar fôbb 1703, odj affotnnabe i Sarnfang 
nteb 5‘i Sarnet, 1728. Sarnen tnoro tljeffa:
1: Ingerid Margareta, föbb 1721 od) böb 1722.
2. Erik Caftorin, föbb oct) böb 1723.
3. Anna Brigita Caftorin, föbb 1724.
4: Petrus Caftorin föbb 1727.
5: böbföb ©on Caftorin föbb od) ftray efter SD1CO= 

bern böb 1728.
C. Slribte gången, 1733 nteb Elifabeta Anders ®otter 

Crælia, Factorens botter i Söderhamn ; Sarnen äro
1. Andreas Castorin, föbb 1734; od) böb 1736: 

d. 20 Oct:

Tljenna (Sntan Elif: Crælia giftabe fig anbre gången 
1744 nteb 9Î[åbtttan] J: Drake i H:vall.

B: Gfter fin förre ÜDtanê Jon Mårtenffons Ovasts böb, träbbe 
6nfan Brigita Nerbelia i fenare gifte tneb SMbntan Jonas 
Hallberg, 1690; af Halenifla Familien; fe Tab: IX. Cl. 
VI. 2; font feberntera BIef Sorgtnäftare f)är i Hudivall, 
fåfottt I)ané anteceffor matrimonii, toarit Ijabe; ®od Olof 
Päderffon Ström enteflan toaranbeé; fe ntin Glyfisvall: 
I: gl: 1: Cap: 8 [o: 4]: §. =; dganbeå tneb Ijonont 2: ft: 
Sarn, bod bägge böb, för än ff)era$> faber, font affotnnabe 
1706; men l)on Brigita Nerbelia, 1719; nätnl.
a Margareta Halberg, föbb 1690, od) böb 1695. 
b. Erik Halberg föbb 1691 od) böb 1693.

5: Hans SfMberfjon Nerbelius föbb 16.. Upf: Stud: 1658 §an= 
belëntan i Hudicksvall, od) gift 1674, nteb ,Çanbelânt: Lars 
Jonffon JIvjtkops botter l)ärftäbe§, Catharina Hvitkop, föbb 
1651, fytnlfené inober toar Chriftina Ifaacs ®otter Bröms 
ifrån gorfsa ^Sräftagärb; äganbeé tilfantan 6: ft: Sarn, för än 
Ijan bog 1692. men ßnlan tefbe l)el blinber, til 1736; tå Ijon 
affotnnabe i Ulfäter; 85 åra gamut.
a: Peter Hanffon Nerbelius, föbb 1675; Upf: Studiof: 1693, 

od) affontnabe uti Tiarp i ttmdra löftet 1697.
Glysisvallur II 43
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b: Christina Nerbelia, föbö od) böb 1676. 
c. Lars Hanffon Nerbelius, föbb 1678, tog fig före at fegla 

utom lanbö, od) !om intet mera Ijem igen. 
cl: Brigita Nerbslia föbb 1680 od) böb 1683 
e: Catharina Hans Sotter Nerbelia föbb 1688 [1683?] od) gift 

1699 [felakt. ändr. från: 1706], iiteb ^janbelöSK: i Hud: vall 
Lucas Anderffon Boman; barnföbber 1674 i Gnarp ©odn; 
fom tå Snfiinge toar, taganbeö emot fin ©toärfaberé garb 
Ioib Sorget, Ifloareft nit 91åbm: J: Drake btjgga låtit åt 
fin SKdg, fpanbelêïK. Ol. Stenbit /:od) efter Ijanö böb åt 
Ehnlund ■:/; fjaftoanbeö tfjefja Sara tilfaman, för än Ijan 
böbbe af fräftan i SKunen 1724, od) I)on 1731; nanti. 
8: ft. /: Om Lucas Anderffon Bohman är tf)et at be= 
rätta at ï)an bief föbb 1674 af ärliga Sonbaförälbrar i 
Gnarp @o[cf]n od) Softab, tiänte f)är i ©taben od) bief 
Sorgare 1699; od) tå gift meb Sorgarenë Thomas Jonffons 
Snfa i): Karin Esbiörs feban SKanen toar böb, 1698. 
åganbe intet barn font Iefbe. Sfjenna Karin Esbiörs Sotter 
bog 1705; tå Lucas Bohman anbra refan 1699 [o: 1706? 
bief gift] meb Cat: Nerbelia. :/

1: Andreas Bohman, föbb odj böb 1787 [o: 1707?]
2: Catharina, föbb 1789 [o: 1709?]
3. Margareta Bohman, föbb od) böb 1710.
4. Hans Bohman, föbb 1711; refte i tiänft flå Gefle Ijoö 

fjjanbeMK. Peter Strömbeck, 1725; Ijemfom tii Hud:vall, 
bief .ÖattbeiäSKan od) gift 1744; meb Lars Lindvalls 
Snfa Barbara Dan: Sk Stenbit; fe Hallen: Fam: 
Tab: IX. Claff: VIII.

5. Sn böbföbb ©on, 1714.
6. Andreas 11:111, föbb od) böb 1717.
7: Sn böbf: Son 1718.
8: Margareta, f. odj b. 1720.

f: Brigita Hans Softer Nerbelia, föbb 1689, gift 1716, ttteb 
gältmåbeln Lars Hellman toib §elfinge DKegemänte, Ijaftoan= 
be» ttteb l)ottom 5: ft: Sara, när Ijan bog 1734, näml.
1: Anders Hellman föbb 1717 od) böb 1718.
2. Helena Heilman, föbb 1720. refte til Stockh : 1742
3. Peter, föbb od) böb 20 ioefor gantai, 1721.
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4. Hans Heilman föbb 1722. i tiänft ïjoê £anbå@tr[ifttmren] 
I)ät i (anbet.

5. Anders II:Ü*, föbb 1726; i ©todf): til .ßanbelsälc: Moren, 
od) mt ttjer ,ÇanbeUm: gift 1748, meb Brita Elif: 
Laurentz.

6: Olof ißäberffon Nerbelius, föbb 16.. Upf: Stud: 1673. 9Mb» 
ocf) .öanbeDman uti Hernöfand, Umtanbeso 2 gångar gift, för 
än t)an affonmabe 1735. näml.
A: förra refan meb (panbeMJt? Erik Hanffons botter tfjer» 

ftäbeå . . .
N. III Johan LarIfon Nerbelius, Upf: Stud: 1656. Ijan Umt Krona» 
f^ongbe f)är i §ä(fnnga(anb 1673; 1674, etc: a t()e åren Ijan» Srober 
Erik Larffon Nerbelius §ärab3§öfbinge f)är Ioara månbe; gift i Söder
hamn Uteb Margareta Hara.

Srobern Dominicus Nerbelius, på fanttna år Upf. Stud: näml. 
1656. Kn ftor od) ftard farl ; ©fagsfätttpe; toar i fällftap nteb ttjem 
font giorbe 9tibingsumr(f Ioib Arch: Præp: Doct: Petri Rudbeckii ifJort 
i Upf:» S(ef religerad; loar en tjb i Danzig, tom titöata od) Blef 
Hitber SottgL Gvardie i Stockh [olmj
N. IV. Jonas Laurentii Nerbelius, Upf. Stud: 1640;== refte ut od) 
Mef böb i Danmark.

II: Classen.

Christina Lars SDotter Nerbelia, Ijoit Mef gift meb §. Vilhelm 
Jacobffon Grubb, font loar St)tfo()erbe i Norbo od) Biuråker ifrån 1630, 
til 1666, när Ijan affonmabe öfloer 90 år gantai; I)afloanbe§ nteb ()onont 
för än I)on bog 1674; 6: ft: Sarn, nämt. Lars, Catharina, Olavus, 
Jacobus, Kiälbiörn, od) Magdalena, l)loi(faé Sarn od) SarnaBarn til
rnång ©läditen, finnaë loara införb, Tab: VII: Claff: I: N: III;--------- -
(jloarföre är onöbigt tljetta loiblöftiga ä nt)o I)är nptedna.

III: Classen.

Cecilia Lars Setter Nerbelia Ifon Blef gift 
A: förra gången nteb £anbt=9)Zätaren t)är i Sänet Anders Bir- 

gerffon Gadd, Boettbeé i Bt)n Borg af Norala ©odn; Stf tl)era§ 
Sarn nämnaé I)är I: Brigita. II . . .
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1: Brigita Anders Sotter Gadd, font bief sKåb= od) ÇanbelS= 
mattê Hans Sßäbetfjon Thels förra Ifuftru i Söderhamn, 
IjaftoanbeS meb tjonom, för äu I)on affontuabe 1695, 3: ft: 
SSarn, nanti.
A: Margareta Thel, Doct: Daniel Diurbergs IOtata t Up- 

fala, ena ©tamSKober för XI: ft: SSarn, od) mång 
SSarnaSSarn, feban Ijon t ädjtenffapet träbbe 1695: — 
Såfottt ttjet tömmer utförligen at beftriftoaS Tab: XVI. 
Claff: I. N. 1. om Thel=Familien.

B. Cecilia Thel bief od) font ©pftern Fru Döctorina uti 
Upfala, ttteb D. Johan Palmrot; I)toiltaS SSarn od) 
SSartmbarn införaS uti förenämba Thel=Famil: Tab: 
XVI. Claff: I. N: II.

C. Andreas HanFfon Thel, få ttäittber efter Slcoberfabern, 
införeS od) uti famnta Tab: XVI. Claff: I. N: III.

B: fenare refan Cecilia Lars Setter Nerbelia, I)abe
od) P. od) P. Magift: Olof Lidman i SKebelpab=Tuna til SKan, 
1678.

IV: Claff:

Kiälbiörn Larffon Nerbelius, nätttbe fig Alinus föbb . . . Upf: 
Stud: 1624. — HSreft od) Paftor toib $elfi[n]ga Steg: uti Stetin1 böb 
Ioib flaget i Leytzen.

Tabula XIII:

ont

NoreIiska ®Iäd)tet

Norala ©odn uti §ä(fungalanb är toiba betaut af mång od) märt= 
loä[r]big ting, font ttjer långt tilbata ftebb äro v. g:

at gplfis Itungarne f)aft tIjer på HuttgSgårben tljeraS ©äten; fe 
min Glyfisv: 1: $1: Tit: II: §: 2. Cap: XIII. b. N: 28.
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SBctC BeCant reban i Taciti über, font tCjenna orten få toäl Be= 
fCriftoer, CfCa font Cfan Cjabe £)är toarit Boenbeg.

©afloer Cjar toarit Soning för Caftor odf Bolius1 tlfe förfCrädeCige 
©iötttän, CftoiCCe efter tlferag böb äro toorbne btjrfabe för ©ttbar, fatte 
od) iblanb ftiärnorna; etc.

Orinneg od) l)är tlfen nantnCunige £j. Sror Staphans @raf; fe ntin 
Glyfisv: II: gl: Tit: VII: §: 3. [o: 8] Cap: XIV: b. §: 4.

Cpaftoa C)är toarit Beramabe !Koten od) famanïomfter, v. g. 1374, 
när Thorften Styrbiorna=Son odf tCje månge flere öftoerfågo Sag= 
Söcferne; etc. fe min Glyfisvall: I: gC: Tit: IX. §: 4.

Äonnng Gustaf Erikson toar od) t)jt, taganbeg meb fig Norala= 
Boerne od) flera ffeCgungar, tit at förbrifloa Magift: Giöran ThuresSon1 
font ftob emot tC)en SutCjerfCa Säran; etc. Cjtoar om Can Cäfag Ë. G. 
Hiftoria1 af Teg[el] fCr[ifloen] fol: 107: etc.

IDteb annat mera, font f)är intet införeg; SocC får man Ioib tïfetta 
tilfäCIet tC)et nämna, at ide aKenaft tC)en toatra VoreIifCa SCäd)ten Ijaftoer 
fit Diantn af tfenna Sodnett, utan odf när tC)et farliga Ctrulboms= 
uräfenöe I)är i Sanbet, fåfottt od) anorftäbg, t)rabe, 1675, etc. Så 
loar tf)en prigtoärbe Sq. Lars JacobsSon Norelius, iBCanb tlfe få Ißräfter, 
font meb SCubang ©toärb CrafteC. ftribbe tljer emot, faft än mange toore
förtoiCIabe od) Srobern Johannes-----------/: Lars Jacobffon Norelius1
föbb 1620 [Hm. 1632 “/«], Upf. Stud: 1644, Sreft od) Capellan i 
Gefle 1652 [Hm. 1658]. febatt Ät)rCoC): i Norala od) Trönö 1672, 
affomnabe i ,fperranont mätter af åCber 1707. Dm ()aug Srober Johannes 
Norelius, od) Stjftrarna Chriftina, famt Elifab: Norelia, fe Supplem : 
til tf)enna Tab: Gen: Norel: :/

Stamfabern til tfjetta NorelifCa SCädjtet, Cfaftoer fag intet Cängre 
tiCBaCa Cunnat upCeta, än font til Jacob Norelius font Bobbe på Sungg= 
gårben i Norala Sodtt, od) Trt) af C)ang Sarn, näml. §1 Lars Ja- 
cobffon Norelius, C)toiCCen meb fina Cjuftru Christina Samuels ©otter 
Geftrinia toiba ntfpribbe tfjenna Familien; toarattbeg Cjan Ioib Början 
V. D. Commin: i Gefle ; od) febertnera St)rCoC)erbe uti Norala od) 
Trönö, efter fin Stoärfaber £j. Samuel Geftrinius1 ifrån året 1679 
[o: 1672] ti( tjang böb 1704 [o: 1707]; od) f)ang Ifuftru af GeftrinifCa 
Familien; fåfottt Tab: VI: Cl: VI. N: 5, uttoifar; tfjerag Sarn tooro 
fuCCer 9: ft: men tlfe 3 nt)föbbe od) ftra£ böbe uteflutag C)är. I. Lars. 
II. Christina. III. Margareta. IV: Brigita. V: Erik. VI: Jacob.
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I: Classen.

Lars LarITon Norelius, Upf. Stud: 1686. Wef greift 1693 förft 
pe'tna ï)o§ fabern i Norala, tper näft Srnföißräft på Långvind, febermera 
V. D. Comm: i Gefle, antog 1713 [Hm. 1714] Paftoratet Harmånger ocp 
Jättendal, i mening at §. Erik Agrivillius, font en £rigés}>râjt Ioar 
långt borta t Bender, intet ftulle îotutna pent igen, tuen ntôfte toib 
förenäntbe §. Agrivillii iilträbe, 1715, begifloa fig til Gefle Sacellanie 
igen; ptoareft pan toar til 1719 [Hm. 1718], tå pan bief tprfoperbe i 
Hamnrånger; ©ötte toäl 1728, at toiitma efter ©toärfabren Mag: Hans 
Fernæus til Järlsö görfatttling; men på fantma bag pan ftnlle giöra fin 
profprebitan, böbbe pan tpär paftel. 1728

Jpan toar gift 2"e gånger; nanti, förra refan

A: nteb Sven Månffons botter i Boldnäs, Magdalena Hagel-
sten åganbeé ttteb penna 8: ft: Sant, förutan 3 ft: böbföbb;
1 : Christina Norelia
2: Laurentius Norelius, pan bief, en Upf: Stud: när pan 

petttma toar i Harmånger ©oefn, OCp Ströms Srut på et 
Sröllop, af et ftard Stpcteffott, när ©tpdet fprättgbeé fön= 
ber, böb 1714.

3: Sven Norelius, unberoff: toib Jpälsing : tlîegeiit: gift ttteb 
ChriTtina Ström, affotnnabe barnlöé 1730.

4: Johan Hindrik Norelius, tßräft ocp Adjunctus po§ |j. 
tprtoperben Gulicius Bergqvift i Berfiö, 1724; OCp 

febennera 1728, V. D. Commin: toib famttta ^örfatnling; 
pafloanbeê til puftru, af SIbelig Familia, Giörel Eleonora 
Svinhufvud; fe Sipattg VIII. $1: Sarnen tperaé äro 
tpepa:
a. Magdalena Norelia föbb . . . böb 1743 i blobf: 19 

år gl.
b. Engelborg Norelia föbb 1722
c. Eleonora, föbb 1727.
d. Lars Leonhard, föbb ... ocp böb 7. toector gl.
e. Anna Maria föbb 1730.

5: Axel LarTTon Norelius; få nätttber af Gen: Maj: ocp Sanbé- 
pöfbing i Gelte, Axel von Schaar, font pané fabber loar 
tå fabern bobbe i Gefle. £an Blef SnttéSotpållare på
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Maråker, O cl) gift 1726: meö Ô. P. Bergqvifts botter Hede- 
■ vig Bergqvist; Sarnen äro:

a: Catharina Magdalena Axels Setter Norelia, fööb 1727. 
b. Lars Peter Norelius föbb 1730:
c: Sara Hedevig —- — föbb 1732. 
d. Hedevig Norelia föbb 1735. Sob 1736.

6. Samuel Norelius Mef böb på några bagar efter föbelfen. 
7: Magdalena Lars Setter Norelia, gift nteb §err Mårten 

Ubman; iMbntan Mårt: JonsSons ©on i Upfala ; tjloilfen 
Jiå tnång ftälten learit 97äbåré Sräft, v. g. efter fin ©tear= 
faber i Hamnrånger, 1728. 1729; nti Hofvedal od) Hafrö, 
1730. 1731; nti Rogftad od) llsbo, 1734. Sîegent: Paft: 
teib Upl: 1743 Sarnen äro ttjefja:
a. ... Setter
b. —-------

8: Jacob Larffon Norelius; Särer fig @ulbfmeb§arbete NB. 
fe Cl: VI.

B: nti tfjet fenare gifte, 1723. tjabe §. Lars Norelius til I)uftrn 
Sophia Fernæa, £t)rfof)erb: Mag: Hans Fernæi botter i 
Järlsö; font tå loar Rect: Sch: Triv: Mag: Ol: Enecopianders 
Gnfa i Hudicksvall, [jloilfett affomnabe 1718; ågattbeö nteb 
l)entta; förutan Ijentteö ftiuföartt; 2: ft: Sarn, för än tjan af= 
leb 1728, nanti.
a Lars Larffon Norelius, föbb 1724. Sefto[e]r unber Ar- 

tigl [eriet] i Stock [Holmj 
b. Christina Sophia Norelia, föbb 1727.

Ottt ttjenne §. Lars Norelii förra Ijuftru(r)§ ©t)ffon, od) tfjeraö 
Sarn, är mera infört uti Siljang: IX: glod: om Hagelftenerna.

II: Classen.

Christina Lars Softer Norelia, gift 1693 nteb SrttlSArendatorn 
Johan Lindbohm; I)aftoanbe§ nteb I)onottt 12: ft: Sarn, för än Ijon 
affomnabe 1733, I)o§ Sonen Johannes i £>aneöo; 6: ft: leftoa:
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1: Lars Lindbohm, gift nteb Sarg§9J& bottren Chriftina Ramberg 
toib Lindsberg; 1715. Sarnen äro:
a. Erich Lindbohm föbb 1716. böb ogifter.
b. Johan Lindbohm föbb 1718.
c. Christina Lindbohm föbb 1720.
d. Petrus Lindbohm föbb 1723
e Maria Lindbohm föbb 1727. böb ogif [t]

2: Hindrik Lindbohm, Mag: IfSmft od) Part: tnib ©aï)19îegetnentet, 
1735.

3: Johannes Lindbohm, SrulöSoff)öllare f)d Kjlån i fjaneBo ; af= 
fontnabe ogifter 1733; Ijtoareft oct) SUtobern tjtrefanbeö böbbe. 

4: Christina Lindbohm, gift nteb unbetOfficeraren, Carl Joh: 
Engelb. Sarnen äro 
a Chriftina Magdalena föbb 1732. 
b Anna Dorothea föbb 1734.

5: Brigita Lindbohm föbb 1713; Ijenta än (joö fffabern, feban gift. 
6: Petrus Lindbohm, tiänar i Stockholm, begtjnte å nt)0 ftudera 

i H:vall 1735. BIef Mddare 1737 i . . .

III: Classen.

Margareta Lars ©otter Norelia gift nteb . . . Groth

IV: Classen.

Brigita Lars ©otter Norelia, Ijon Blef gift 211 gånger,
A: förra refan nteb fina <3t)fter§ SJtanö Srober . . . Groth, Ijaftoan= 

be§ nteb l)onom ... ft: Sarn:
1: Peter Groth, SîegementôStriftü. toib Gvardie.
2: Brigita Groth, gift nteb Sefal [ningöman] . . .

B: Slnbra gången nteb fin bräng, font oct) Blef 9tufti)dltare i 
Mtngëdla, Johan OlofsSon Groth, 1720; [Sant:]
1. Johan Johanffon Groth, föbb 1721.
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V : Classen.

Erik Larffon Norelius, föbb . . . Upf: Stud: 1698 ißrdft förft 
1705 Ijema f)oê fin gäbet odj febermera Iuib giälfinge sJlegemante ; uti 
gftngenffap fommen tit sJtyfjIanb ocf) Sibérien 1711. Ijloareft Ijan böbbe 
1716, ogifter.

VI: Classen.

Jacob Larffon Norelius, föbb 1685, tfjen Ijngfte af barnen; font 
I)är införeé näft ©rif, faft et eller annat barn tfjent emellan föbb Iooro ; 
bod ftraj: efter föbelfen böb; fpan ö(ef IJMft 1709, od} V. D. Comm: 
i Norala od} Trönö, 1720; ågattbeS til Ijuftru .fjr Lars Hannelii botter 
i Sadurftad od) Hanebo, Sara Hanelia, 1712; od} meb Ijenna 4: ft: 
ISarn, för än Ijan affontnabe 1727.

1: Lars JacobsSon Norelius föbb . . . Upf: Stud: 1734. IJSreft 
1741 MIab af Stiufgab : Bolinder.

2: Erik Jacobffon Norelius, föbb . . . ßärer ©ulbfmebsarbete i 
Söderhamn antagen 1747. gift 1749 meb Maja Stina Ström.

3: Jacob Jacobffon Norelius, föbb . . . Studerar. 1737. ISegaf 
fig til ISruL=Strifm : 1746.

4. Christina Jacobs Sorter Norelia, föbb od} böb gå famrna dr, 
1729 [o: 1719?].

görenämba Gmfa Sara Hanelia trdbbe efter fin förre sDianS böb, i 
fenare gifte meb P. Bolinder, en ISonba Son ifrån Boldnäs [Alta], 
font bief V. D. Comm: efter IjenneS förre Dian, åganbe tilfantan rtjefja 
ISarn :

a. Helena 2)= Bolinder föbb od} böb ...
b. Johannes Bolinder föbb 1731. Stud: 1748. [Magift. 1755. @ift 

dr 1761. meb Sara Norelia, Inspect. f>å Amåt Axel Norelii 
Sorter]

Supplem: I.

görutan förendmbe Lars Jacobffon Norelius, Ijabe od} IjanS faber 
Jacob Norelius ©na botter, Christina Norelia, font bief gift meb SrigS= 
Kräften mib SdIjingDegemdnte, §. Lars Päderffon Nerbelius
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A: förra gangen, åganbeö meb fjonorn, för än I) an bog 1689, 
2: ft: ©öner
1. Peter Larffon Nerbelius, refte bort ntomtanbö.
2. Lars Larffon Nerbelius, öfioen font brobern brog fina 

förbe, utan at fä toeta Ijtoareft be ftabnabe.
B: Stnbra gången giftabe fig ©nîan meb en ©årbögottgbe på 

©toartfiötanbet.

Suppl: II.

Johannes JacobsSon Norelius; Ijan Ioar fjjäraböfougbe 1671 « 1674. 
fåfom af Ä. Carl: XI: Refol: fittneê, giftoen Halmftad 1678, d. 1: 
Martj, på §etf: od) @eftr: gulltuäcfpige S. Watz inlagbe beftoärb 
punct: angåenbe Valvation på 9îb[aler] — §: 3. —

Suppl: III.

Elifabeta Norelia Jacobs ®otter, fjabe til SJtan Lars sFdberfjon 
Verfving t Boldnäs £änötnan, od) meb Ijonoitt 5: ft: Sarn nanti. 
1. Johannes. 2. Catharina. 3: Sara. 4: Jacob. 5: Elifabsta tjtoilfe 
alte äro införbe uti XVIII [Jlod: i Sitjang: om Verfvinga Familien.

Tabula XIV. 

ont

Familia Rogstadiana.

Jpuru ©odnen Rogftad t)afioer fit Stamn af en SJtanö ißerfon font 
tjet Rogge; mpdet brufeligit i forna tiber; Ipoilfen fäjeö I)aftoa ioarit 
Tunes @ona=©on od) Lönes ©on, Srober meb Brodde, font bobbe i 
Brodde=böle od) bpgbe Rengfiö ftjrfo; t£)et är berättat uti Glysis- 
vallurs I gt: Cap: VII: a. Cap: XII: b. od) II: gfod: Cap: VIII. a. 
Cap: XIII. b. Jpurtt od) ganffa tttång tilnamn tagaö af Sänberö,
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©tâberë, Sodnarë od) Stt)ar3 S1Jatnn ; tfjet är öfioernog funigt af alla= 
Ijanba tungomål; Slftoen är fä ffebt nteb tljetta tilnamnet RogFtadius, 
af tfjenna Rogftad Sodn t joätfungalanb» SJorra bel tagit od) Brufat 
af en Slädjt, än i bag namnfunig, bod mera för uttoibganbet ffull, 
än för udfomften f)är ittförb iblanb mina Släd)t=9Jegifter; toaranbeé 
ingottt ofunigt fjunt i forna bagar tilnamnen ntäft fjabe ttjeraë änbe* 
ftaftoeffer pä us, ius, etc. SDJen nu ide fä.

<3å långt tilbafa man l)ar funnat inljämta fäfra berättelfer om 
ffjenna Familien, är tljetta font följer:

en Stonbe nti Rogftad Sodtt od) bt)n St)ttab; om Ijtoilfen Stt) fan 
IctfaS min Glyfisvallurs I: fÇI: Cap: VII. N: 18; I)an Iefbe 1560, od) 
få framåt; tt) om åratalen af fåbant gement folf, fiitneë ingen fäfer 
unberrättelfe; åganbeö toäl 20: ft: Starn; men om tfjejja Ijaftoer man 
ingen toibare futtbffad, ätt allenaft om 2:'it, näml. om eu font f)et, 
Måns EriksSon, et Magnus Rogftadius, I)toitfen förmeneö fjaftoa toarit 
Depofitor i Upfala ; od) Mårten EriksSon, font bebobbe fin faberé 
(jetttan i förenämbe bt) od) ©odn, loar SenöSDJan od) fid til Ijuftru 
Karin et. Catharina Svens ®otter ifrån Arnön, SÎt)rfoI^erbartê i Tuna 
$. Joh: Arnæfii faberö Softer; om Ijtoilfen ft)rfoI)erbe fatt läfas min 
Glyfisvall: II: j}I: V: Cap: 9: §: åganbeé meb l)enne VI: ft: Starn; 
font i följatibe Claffer ()är fomma at nättmaö: I: Erik. II: Måns. 
III: Sven. IV: Karin. V: Brita, odj VI: Gertrud.

I: Classen 

om

Erik MårtensSon Rogftadius; föbber 1617.

Ijan loar gifter en gång allenaft, näml. SDJeb Brita Michaels hotter, 
1638, åganbeö meb I)enna 7: ft: Starn

1: Mårten, font bief blinber af fodporne, od) böbbe ogift.
2. Karin, gift 2lE gånger, näml.

A: meb Stonban Oloj EriksSon i Swediebo af Stiuråf[er] 
åganbeS meb l)onout 1: Son od) 1: botter: 
a: Sonen Erik gift meb = « fyoilfaé Starn äro: . . . 
b: Karen gift meb « od) Qaftner Starnen: . . .
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B: iueb Erich IJMberffon t 1Jtnga odf Sturdier, men flpttabe 
febertnera til gebe i Tuna Sodn; Saruen äro tlfeffa, nämL 
a Anna, gift nteb Solbåten Joh: Nordin, foin bief böb 

på Mo Säger 1732, lemnanbeê efter fig 1: botter 
Karen. 

b: . . .
3: Jonas, gaf fig ut at fegla, od) böbbe barnlôë.
4: Erik föbb 1657: gift Hieb [bottent til?] Sonben Grels OlofsSon 

i Norbobyn åganbeö tfjeffa Sant, nätnl. 
a: Olof gift nteb « » i §o!fiö.
b: Jonas gift nteb [Carin Mårtensdotter} i ©amelfträng [Fader 

til Kyrkoh. Nordmark i Norbo] 
c: Erik gift I)ema på fin faberö gdrb, nteb ... 
d: Karin gift 2be gånger A: nteb « B: nteb= böbbe i 

Sarnfäng 
Sonett Lars *

5: Anna föbb 1659, gift ttteb Daniel Olofffon, Ifaft tilfautan 
10: ft: Sara, nanti. . . .

6: Brita föbb 1661. gift nteb= t ^enor ©odtt 
7 Margreta föbb 1663: —

II: Classen

ont

Måns Mårtenson RogRadius:

£>an loar föbber 1620 /: i sJIogft: ocf) SpIta :/ Studiofus i Upfala 
1637. Collega i Hudicksvalls Schola ifrån 1645 til 1649. Sebenttera 
V. D. Comminifter i Enånger til 1654 /: feban til Solbnäö — 1. år :/ 
tper ifrån til Liusdals Sacellanie til 1669, tå pan BIef Äprlolferbe i 
Norbo ocf) Biuråker /: accorderandes nteb Sal. Hoffneri GhtIa Ollt 

nåbdret 1668 :/ odf tlfer affotnnabe en 80 /: 82 :/ åra gantai IDcan 
1702. fe mitt Glyfisv: II: ÇI: XV: Cap: 7: §.

,Çan loar gift III gånger, od) ågbe 23 ft: Sarn nteb fina Ifuftrur; 
N. I: gång 1650 nteb Helena Hudvikia, $lpr!ol)erb: £). P. Hudvikii 
botter i Arberåd ocf) Unardsvik; åganbeö nteb penne 4: ft: Sarn, 
nanti.
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1: Catharina Rogftadia fööb 1651. gift I:?= nteb Leutn : Kiälbiörn 
Grubb; Ijtrmr mu berättat är, Tab: VII: Claf: I. N: III. V. 

2: Brita Rogftadia, föbb 1653.
3. Giölin Rogftadia, föbb 1655.
4: Peter Rogftadius, föbb 1657; tå SJtobern bief böb i SJarnfäng. 

SJfenne Peter Månffon Rogftadius toar SJorgare uti Hudicks- 
valls ©tab, oct) tog til Ijuftru, ©al. Apolog: §. Jon Elgs 
Gnta Brita Tuneria, 1695, /: Brita Tuneria bog 1746, d. 2: 
Apr: ïfoê fin SCtcag i Hud:vall, Mag: Ol: Broman, Ijtrmreft 
Ijott i ntång åren ioarit l)abe; ganutl 84 år, 5: ntånaber. :/ 
åganbeö meb Ijenne, för än Ijan affontnabe 1703, 2: ft: Slant, 
nätnl.
A: Helena Rogftadia, föbb 1696, gift nteb Artigleri Leut

nanten Johan Ek, 1728, odf fått SJarnen
a. Brita Stina Ek —- föbb 1729. gift 1749 nteb Artil: 

Adjut: N. Perman i Stockh.
b. Johan Peter Ek, föbb 1730. brunfnabe 1733. 
c Elias, föbb oct) böb 1731.
d. Anna Maja — föbb 1733. 
e Caiffa Lena föbb 1734. 
f. Charlotta Ek föbb 1738.

B: Jacob Rogftadius föbb 1701, gift nteb SJorgare bottren 
Dorothea Mårtens Sotter Vallin i Hud:vall 1726; åganbe 
SJarnen för än Ifon bog 1743 i b(obf[ot] :
a. Peter Rogftadius, föbb 1728, böb 1729.
b. Catharina, föbb 1730.
c. Brita föbb 1732 böb 1733.
d. Anna föbb 1734.
e. Ifrael föbb 1736. — böb 1739.
f. Helena föbb 1738. böb 1739.
g. Mårten föbb 1740, böb 1745. 
h Sara föbb 1742
1744: gifte fig 2iü gången SJt-Jacob Rogftadius ttteb I)uö= 
ißigan Anna Brita Ahlborg. SJarnen äro

1. Dorothea Rogft: föbb 1745. böb 1746
2. Aurora, föbb 1747. bog 1750.
3 Efther föbb 1749.
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N. II: gång nteö Catharina Grubb, ÄtjtfoIjerM Vilhelmi Grubbs botter 
i Norbo ocf) Biuråker; fe Tab: Grub: * EjtoiEEet fîebbe 1660; åganbeS 
nteb Ejetttta 13: ft: Sara, af EjtoiEfa 7: ft: allenaft t)är nämnaS; enteban 
6: ft: beES böbföbb, belê ftraj böb Mefroo; nanti:

1: Vilhelm Rogftadius, SRaftar=Smeb toib Songl. Artigler: t 
Stockholm; föbber 1661. Sober Sarnlöfer 1710.

2. Helena Rogftadia föbb 1662; gift 1699, nteb SnicEaren i 
Hudichsvall Jon Månffon Granlund; /: 1737. d. 14. Apr: 
fill Jon Månffon Granlund bråbböb, tå Ijan ftob ocf) fågabe i 
fin loärfftab. 1740, d. « 13 Januarj Helena M[åns] S- 
böb :/
tfjeraë Sara äro:
a: Magnus Granlund, I: gift 1730, nteb SorgarenS And: 

Biörkmans Sotter Gertrud, font böbbe i barnfång 1732, 
od) bottren efter mobern fm famnta år benäntb Helena 
Granlund.
II: gång gift 1736 nteb Grans GthtEa Gertrud Arberg. bar= 
nen äro:
1 : Catharina föbb 1737.
2: Helena föbb 1739 od) böb 1743.
3: Jonas föbb 1743 od) böb fantttta år i Mobfiufan font 

Stjftren.
b: Erik Granlund, feglar utrifeS.
c: £). Mårten Granlund, föbb 1705, fin SRorbroberS §. Mårt: 

Rogft: $iäEpeE)3räft, 1729. gift 1732 nteb 6. O. Nordelii 
Sorter Anna Nordelia; /:|j. Mårt: Granlund V. D. Com
mit! : i Rogftad od) Ilsbo 1735 [Hm. 1734 . od) 1745: 
Paftor i Harmånger :/ åganbeS Sara, näml.
1: Olavus Granlund, föbb 1733.

3: £)■ Martin Rogftadius föbb [5 Aug.] 1664 [Ordin 14 Maji 
1691], gift 1700, A. nteb Sal. §. Esbiörn Haffels [senare 
Hasselmans] GihtEa i Arberåd; Chr: Damin [Anna Damin]; 
Mef ft)rfof)erbe efter fin gantla faber i Norbo odj Biuråker, 
Rå fantttta år [d. 10 Mart.] ; men ågbe nteb f)enna intet barn, 
font böbbe 1730.
B. @ifte fig anbra gången [d 7 Julii] 1734, nteb !Jungfr: 

Margareta Qvafter; [d- till Rådm. Jonas QvafterJ i Hu-
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dicksvall ; /:£). Mart: Rogft: bog 1741. in Aug: [d. 16 
Aug.] :/ 33am tfjeraê

a: Magnus föbb 1741 od) ftraj bob 1741.
1748, gifte fig Marg: QvaFter anbra gångett, nteb [Fendr.] 
Adjutant: Ioib §elfing: sJJegem: Salomon Moden [Modén],

4: Jacob RogFtadius, böb ogifter i unga dren.
5: Olavus RogFtadius, äfften affoimtab uti imgbomen.
6: Lars RogFtadius, föbber 1671; Stlåcfare i Ferla ©ocftt, gift,

A: förte gången nteb gl. Slåcfarenö botter Helena Anders Sr 
33arnen öro:
a: Catharina gift liteb ©trebbaren Olof Erffon barnen 

1. Ramborg

b. Anders b(ef böb ©olbat i Qmlanb 1741. ïjanê Ijuftru 
Karin Lars Sotter, 33arnen öro
1. Lars
2. 3. 4. . . .

B: II gången gift /: för än Ijan böb blef 1734. :/ tneb Mar
gareta Eriks Sotter Kempe ågbe tljejja 33arn
a. Magnus L: RogFtadius föbb 1704 ^mnbeMlt : i Stock

holm gift tneb ChriFtina From. barnen öro
1: Jacob Fredrik 
2. Brita Stina.

b. Martin L: RogFtadius föbb 1711. ißräft 1737. Ca- 
pellan i Ferla 1746 [Hm. 1745]. gift 1749, nteb ^tjrtol): 
bb i Berfiö Beata Hazelia.

c. Emfrö RogFtadia föbb 1715.
d. Vilhelm RogFtadius föbb 1719.

7: Christina föbb 1672, gift 1701 nteb en ©iöman Olof Håfstedt; 
Sarnlöé. tl) manen affomnabe jtå anbra året Ijatt blef gift, 
ocf) Ijon 1735 uti Norbo iJMftagårb, Ijftareft Ijon ftabigt 
ftiftabeé.

N. III, refan gifte fig £j. Måns MårtensSon Rogstadius nteb sJtege* 
mentêSfrifftarenê botter, Brita ChriFtians Setter Pjhl, ftå året 1676. 
/: Ijott affomnabe 1727 :/ åganbeé tneb Ijenna 7: ft: Sant, itänt!.



688 [14. Rogstadius.]

1. Chriftian RogRadius, föbb 1677, bief Studiofus t Upfala1 
1696, od) febermerci Cantor Choralis i S. Mariæ f^örfanil. 
nti Stockholm; gift, boet bamlttè, böbbe 1710.

2. Anna Rogftadia, föbb 1679; Dgifter,
3: Erik Rogftadius, föbb 1681; fàlâctare i Norbo S1I 1703: gift 

ttteb Margareta N. SDotter ifrån Arberåd ©oetn. barn öro 
a Brita föbb od) böb 1704. 
b Magnus föbb 1706.
[Eric Månsfon Rogstadius född d. 18 Maji 1681, (fon till 
Magn Rogstadius med Brita Pijl) Klockare i Norrbo 1700 
Gift d. 21 Sept 1703 med Margta Ericsdr. född i A[r]brä 
och Fläfta 1670 Jultid (Hennes Föräldr. Bond Eric Pehrsf 
och Kjerftin Olsdr ibid)

Son. Måns Ersf Rogstadius född d 10 Sept. 1706. 
bråddöd på ifen på Norrdel d 3 febr 1748 — Ifr. 1724 
i Jun till 1732 i Nov. var i tjenft i Stockh.-—-Klockare 
i Norrbo efter fadr. Gift U g. med Pigan Elifabeth 
Jacobsdr d 29 Martii 1741 Andra g. blef han d 8 Apr 
1744 gift m. B. Carl Pehrsfons och H“ Margr Johansdrs 
i NByn Dt Carin, fom var född. 6 Aug. 1719, f 1758. 

Son Eric f d 28 Junii 1746. HS. Sept 1758.
Dt Margreta f i N. d. 2 Mart 1745. Gift d. 21 
Maji 1766 med Sockenskrifwaren Mårt O— Öftberg 
i Betsdal.

Brita f. d. 7 Aug. 1766.
Magnus f d 24 Junii 1768. gift 28 Maji 1798 med 
Kol[arr]dotr Brita Algrén 
Olof f 1779 G 1803 m Cath Norgren Länsm- 
dotter i Socknen Son Mårt Olof född 1806 
d. 26 Julii. —

Klock. Rogst. 3 B[arn] Elifab f. d 9 Apr. 1748]

4. Brita Rogftadia föbb 1682.
5. Magnus blef uti ungbomen böb af ïdpporne.
6: Olavus Rogftadius föbb 1687; blef 33oftrt)dare ©efäll f)oå 

Henrich Keiffer.
7. Catharina, blef böb på fit 3:HC år.
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Ill : Classen

689

om
Sven MårtensSon Rogftadius eller Strandberg.

IIjenne loar föbber 1623, oå) gifter meb Karin Eriks Dotter, 
tontmanbeS at flt)tta ifrån Rogftad Sotfn til Gefle ; Ijtoareft Ijan loar 
Sorgare, åganbeS fit fifteläge i Särgött af förenäntba Sotfn; ciftoen 
font IjattS Söner; å tnång åren framåt; Ijtoilfe fallabe fig, intet Rog- 
ftadier, utan Strandbergar; ISarnen införas Ijär tïjefje, nanti:
N: I: Mårten SvensSon Strandberg; föbb 1657; blef ÎJMft 1684 od) 
Adjunct: uti Norbo od) Biuråker, IjoS fin fffaberbrober §. Måns Rog- 
ftadius; fe Claff: II. font tljer ifrån, 1688, til Sacellanien uti Norala 
od) Trönö, Ijtoareft f)att tiänte görfatnlingarna til 1708, tå Ijan blef 
ft)rfol)erbe i Ferla Sodn, men böbbe ftå näfta året, 1709; fe min 
Glyfisv: II: gl: XIX: Cap: 8: §: åganbeS ttteb fina fjuftru, 9fåbntanS 
P. P. Bozes botter i Hudicksvall, nteb f)toilfa Ijan ingid ädjtenftaf) 
1686; tljefia Sarnett : ttäntl.

1. Sven Mårtenffon Strandberg, föbb 1687; 9fåb* od) loälmåenbe 
SjanbelSman uti Nortelje ; gift 1717, nteb diåbmattS Adolph 
Vithfots botter ifrån Åbo, Anna Magdalena Withfot; l)af= 
loanbe tilfaman, för ätt l)an böbbe 1734; 10: ft: Sara:
a. Martinus Strandberg, föbb 1719: fjanbelSbröng i Åbo. 

Veftindiflv SiöSJtan.
b. Anna Catharina, föbb 1720 od) böb 1720. in Decemb.
c. Gustaf Adolph; föbb 1718; är ett Stuberaube; feberntera 

Stt)rSJZ: til Oft[indien]
d. Anna Margareta, föbb 1723, böb 1725.
e. Catharina Elifabeta, föbb 1724; IeftoI än. gift 1743 meb 

Auscult: od) Advocat: i Stockh: Peter Muhr; fe Frifka 
Famil: V: III:

f. Hans Hindrik, föbb 1726; böb 1731.
g. Olavus Strandberg, föbb 1727; IeftoI än Ijema IjoS SJfoberu 

i Nort [elje] af Ijattbel.
h. Sven Jojachim, föbb 1729; IeftoI ätt ^ Åbo IjoS Hwjtfot 
i Anna Magdalena, föbb 1731; än leftoanbeS. 
k. Erik Johannes, föbb odj böb 1733.

Olysisvallur II 44
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öfter tljenna Sv: M: Strandbergs böb 1734; ingid ©nian fe= 
nate giftet, 1736, nteb en Secretaire ifrå Stockholm f)oë 
@ref Horn Jonas Bilborg, 9iåb= §anbelê2Ji: Sarnen öro:
a. Gabriel Bilborg -— 1738
b. . . Sk Bilborg 1740

2. Peter Mårtenffon Strandberg; föbb 1690; bief frtgëman od) 
Unberofficer Intb £jâlfinge Siegemente ; gift 1718 nteb Cherftin 
Jons Setter i Dilsbo ©odn; SOcen Iemnabe inga Sarn efter 
fig, när t)an omfom på Siorfla fiällen 1719.
Sienna l)an§ ©nia ingid fenare ädjtenflap 1729, meb ©ni= 
lingen od) ißoftmäftaren i Hudicksvall Anders Burman, ågan= 
beé intet barn tilfaman när Ifan bog 1736.
3. gången 1738 gifte Gnlan fig meb Job: Forffman, men bog 
1739.

3. Margareta Mårtens Sotter Strandberg, föbb 1691, od) böb af 
Iopporne 1693.

4. Catharina Mårtens Sotter Strandberg, föbb od) böb 1692.
5: Olof Mårtenffon Strandberg, föbb 1693, Upf. Stud. 1712, 

blef Ißräft 1718 od) Adjunct uti Dilsbo, tiänanbel tf)er gör= 
famlingen i mång är, tit tt)e§ f)an, 1734, blef ftprfoljerbe i 
Nortelje; gift 1723, meb Magift: Sch[r]oderi botter ifrån 
Gefie Catharina Schroder; Sarnen tjafloa lnarit 4: ft: föbb i 
Dilsbo; näntl.
a. Gna böbföbba Sotter, 1724. 
b Ingerid 01. S1' Strandberg, föbb od) böb 1726.
c. Olavus föbb ocl) böb 1728.
d. Martinus, föbb 1729 odj böb 1730; 6 loelor gamal.
§on, Caiffa Schroder, bog 1738. — efter l)enne§ böb gifte 
£j. 01: Strandb: [fig] 1739; meb Särgåfougb: Sundbergs Gnla 
Chr: Krapp; tl)era§ barn.
1: ©ou Matthias 
2: ©on Martin:

6: Anna Mårtens Sotter Strandberg, föbb 1695; gift 2 gånger,
A: förre refan meb ©lepparen odj Gnllingen i Öregrund Olof 

Lind, åganbeö meb Ijonom, för än l)an böbbe i fängelfet 
i Stockholm, 1728, förutan ©tiufbarn:
a: .
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B: lenare gången 1730, nteö affEebabe ^enbridEen Hans Hend
rik Heroid, ïjaftttanbeê tneb Ijonont tljefja Sara: 
a: Catharina Heroid, föbb 1731. 
b: Anna Lisa Heroid, föbb 1732.

7: Erich Mårtenffon Strandberg, föbb ocf) böb, rtffencxft 10 nteEor 
gantai 1697.

8. Erik Strandberg, II:brc, föbb 1700, gift i Öfthammar 1726, 
Hieb ©rnf^ongbenë botter ifrå Daninora, Catharina Ekberg, 
àganbeë tilfaman et Sarn :
a. Anna Magdalena Strandberg, föbb 1727.

N. II. Erich SvensSon Strandberg, föbb, 1659, Sorgare odj fytffare i 
Gefle, gift tneb Kriftina Henriks $otter, dganbeê nteb Ifenna 2 böttrar, 
når Ijan bog 1732 od) I)on 1734.

1 : Cathanna Erichs Softer Strandberg gift nteb Sorgaren i Gefle 
Johan Öftberg; Sarnen äro:
a. Anna Joh: 3)1 Öftberg. föbb 1726
b. Eric Johanffon Öftberg. föbb 1729.
c. Chriftina Öftberg. föbb 1733.

2: Anna Erichs 3)otter Strandberg, gift 1716 nteb Sorgaren od) 
giffaren i Gefle Anders Hammar; Sarnen äro
a. Anna And: 3)otter Hammar, föbb 1718.
b. Christina Hammar, föbb 1720.
c Anders Hammar, föbb od) böb 1: dr gantai, 
d: Erich Hammar, föbb 1730. 
e. Catharina föbb od) böb i Eoftftorne 1735.

N: III. Olof Svenffon Strandberg föbb 1663 Sorgare od) [fiffare i 
Gefle, gift nteb Anna Nils Setter ifrån Tyndarö ©ocEn, Sarnen äro 
/:9tär Ijan affotttnabe 1738:/ 4 ©öner. odj 1. botter, näml.

1. Sven OlofsSon Strandberg föbb 1696, od) Ijettta ftå faberögårb : 
gift 1723, tneb Sorgare botren i Gefle Elisab: Nils Sotter 
Ledin, Sarnen äro:
a. Anna Sv: Sotter Ledin föbb 1725. 
b: Nils Svenffon Ledin föbb 1727. 
c: Margareta föbb * böb \ är gatttnl.

2. Nils Olofsson Strandberg föbb 1701; gift 1727, tneb Sorgare= 
bottren i Gefle, Catharina Veft, än barnlöfe.
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3: Catharina Olofs Sotter Strandberg fööb 1704. gift nteb Sor= 
garen i Gefle Mårt: Bohman, 1729; Sarnen öro:

a. Lars Bohman föbb 1729.
b. Anna föbb od) böb 1732.
c. Olof, föbb 1734.
d. Mårten föbb 1738.

4: Mårten OlofsSon Strandberg föbb 1706, ocf) böb 3 åra gantaf 
1710.

5. Olof OlofsSon Strandberg föbb 1720.

IV: Classen

ont

Karin Rogstadia Mårtens^otter,

§on loar föbb 1625, ocf) gift nteb Senâman Erik OlofsSon i A'rö= 
Innb, af Rogftad ©odtt; f)toar af Frodline=Sftamnet är fomntit, ente= 
ban f)on Mef Stam=Fcober tif tfjetta ©faxtet; äganbeä nteb tienne fin 
Fan 5: ft: Sarn, för än f)an böbbe 1697; od) f)on 1699; nätnf:

1: Olof EriksSon, gift f)enta på gärben, nteb Sonbans SjSaber 
s45äberf30ttS botter EliJabeta i i&fre, åganbeS meb t)enna 6: ft: 
Sarn, för än f)on bog 1701; od) Ifan 1728.

a: Erik OlofsSon fjenta på faberS gärben; gift 1716 nteb Brita 
Grönlund ifrän Skog ©octn, Sarnen tfjeraå äro
1. Olof föbb 1718;-------- font gifte fig nteb öonba bl

Cath: SßörS Si i Wällftad 1747: 4bi bag Suffi, fingo 

1: ©onen Erik, föbb 1748 pä fanttna 4bi bag.
2. Anna föbb 1723. gift nteb Sonb : Joh: DavidfJ: i 

Malftad [?] 1744. Sarnen äro

a Erik, föbb 1745. 
b. David, föbb 1747.

3. Orfilla föbb od) böb 1723.
4. Elifab: Ers bl föbb 1725. gift 1748. nteb fin ffäd)= 

tinge Mårten And: i ©fätte af Tuna ©od)n. barnen äre

1: And: f: 1749.
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b: Karin Olofs Softer, föbb 1690, Ogifter.
c. Fäder OlofsSon, föbb 1693 od) böb en Sorgarebräng i 

Hvall 1716.
d. Olof OlofsSon föbb 1694. ölef SoIbat t Hanebo, od) ffjer 

gift nteb . . . tf)eraé Sara äro ...
e: Orfilla Olofs Setter, föbb 1696 odj 1727 gift nteb Sor= 

garen i Hudicksvall Peter Tröne, SSarnen äro:

1: Brita Tröne, föbb 1728, od) böb 1729. af ïopporne.
2. Olof Tröne, föbb 1730.
3: Erik Tröne, föbb 1734.
4. od) 5. Sttm böbföbbe Söner tå od) IDtobern affomnabe 

1737.
f. Margareta 01. Softer, föbb 1701 od) böb 1704.

2. Erik Erichffon Frodlin, I)an gid Trivial Scholan i Hudicks- 
vall ttmdert igenom, äfttien Gefle Gymnafium blifttmnbes Stu- 
diofus i Upfala 1676; IDten affomnabe l)etna ï)oè fina för» 
älbrar en Afthmaticus 1679.

3: Mårten Erichffon, föbb 1650, gift 1682, nteb Brigita Giörans 
Setter i Vja, i famnta 9îogftab Sodn; taganbeë famma Ijeman 
at bebo, efter ftiuf=fttmrfabren Olof Jonffon Delin ; Sarnen 
tl)era3 iooro tfjefja, 7: ft: för än I)an bog 1701 od) Ijon 1720

a. Giöran Mårtenffon föbb 1685, gift 1714, meb bonba= 
bottren i SIaftab Margareta Eriks botter Rolin, Sar= 
nen äro
1. Mårten Giöranffon föbb 1715, gift 1746, meb bottba» 

@r: Giöranff: @n!a i Ilsbo od) Särge —• Brita.
2. Elifabeta Giörans bk — föbb 1718, gift 1738, meb 

bonben Pär Olffon /: ifrå Sad[an] :/ t ; barnet 
nnber Ijenneê fiuïbom är; —• Ijan bog 1748.
a Olof, föbb 1739.

3. Brita föbb od) böb 1720.
4. Sufanna, föbb 1721; gift 1747, meb bonba fon Pär 

OlofsSon i IDtO * af Tuna Sod)n.
5. Gioran [o: Giöran] Vibäck föbb 1728; Stuberar Gym- 

naf: 1747.
6. Margareta, föbb 1730.
7: Erik, föbb 1732 od) böb: 1733.
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b. Karin Mårtens Sotter, föbb 1688, gift 1712, meb Sonben 
t Tuna ©Ü od) ©lätte, Anders OlofsSon, Sarnen tfjeraê 
för an I)an bog 174.. od) Ijon 174.. tfjefja nämt.
g' I ttuillingar föbbe od) ftra£ böbe 1713.

3. Cecilia föbb 1713 gift 1742 meb Hans Svenffon t 
Syltad, af Rogftad @1 en SnHtnge; barn ttieb 
Ijenna äro
a Karin föbb 1744 
b. Hans f. 1746.

4. Brita tïjen Ilftî föbb 1710 [0: 1720?] gift 1741, nteb 
Sonben i Stamnäs, Erik Erikffon barn äro
a. Karin föbb od) böb i Slobf. 1742.
b. Karin II—, föbb 1743, böb 1744.
c Brita, föbb 1746.
d: Karin föbb 1748.

1. Mårten And: @on föbb 1724; gift 
1748, nteb fin fläd)ting En 01: 
botter fe l:a Elif: Er: 2)1 i ffröh 
Ianb

fttnllingar6. I 2 J

2. Sn böbföbb ©on
c. Margareta Mårtens Sottcr; föbb 1690, gift 1720, nteb £än§* 

man i Schog ©odjn Jonas Grönlund, föbb 1688; Sarnen 
tf)era§ äro, näntl.
1. Anna Grönlund, föbb 1718.
2. Brita — f: 1719.
3. Karin — f: 1721.
4. Michael Grönlund, f: 1725 [Hm. 1726 22I12]- Upf: 

Stud: 1746. [Phil Mag. 1755 ConR. Sch. Stockholm, 
Kyrkoh. i Alunda och Morkafrjla.]

5. Margareta föbb 1727.
6. Jonas f: 1728, böb 1730.
7. Elifabeta, föbb 1731.

d: Erik Mårtenffon föbb 1692, gift bottbe i SiIja, 1724, meb 
bonba bottren Brita Olofs Softer, Sarnen äre
1. Mårten, föbb 1727.
2. Helena, f: 1730.
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e. Petrus Martini Frodlin, föbö 1695. Upf. Stud: 1715; 
sl|ßteft öd) sDcdg poâ §. £t)rtol): Mag: Juftus t Hud:vall, 
1724; meb Clara Jufti; ConRect: Scholæ, 1729. Rector, 
1737; barnen äro, för än Ijan bog 1748 i April:
1. Dorothea Elifab : Frodlin, föbb 1730.
2. Martin, föbb odf böb 1732.
3. Brita, föbb 1733, böb i fopporne 1736.
4. Catharina, föbb 0(f) böb 1736.
5. Chriftopher, föbb odf böb 1736.
6. Brita Caifa, föbb 1737.
7. Anna Margareta f: 1742.
8. Clara Stina, f: 1745.

f: Sufanna Mårtens Dotter, föbb odj böb 1699. 
g. Anna Mårtens Dotter, föbb efter faberné böb 1701, gift 

2T gånger, nanti.
A: förra gången 1723 tneb bonben Pär Larffon i Tuna 

od) öftanbrect, barn för än Ijan bog 1726, äro
1. Brita föbb od) böb 1724.
2. Lars, föbb 1726.

B: Slnbra gången, 1729, meb bonba fonen ifrån Ilsbo 
©od)n od) Särge, Pär EriMfon, Sarnen äro
1. Chriftina, föbb 1730.
2. Brita f: 1732.
3. Margreta f: 1734.
4. Anna f: 1735.
5. Karin, f: 1737.
6 Helena, f: 1739.
7. Sara, föbb od) böb 1740.
8 Fäder föbb 1741.

Michael EriMfon Frodlin föbb 1654. Upf: Stud: 1684. efter 
aflagba DifpuCr de Præcepti et Exempli efficacia in Pru
dent: Civili Magifter 1694; Steft 1695; affomnabe i Upf: 
1696, en beröntb Præceptor för .fj- Falkenbergar, od) be= 
giärab Paftor at confervera Sît)rïof) : |j. Lars Grubbs lSterb= 
f)U§ i Arberåd od) Unnardsvik; förbeé Ijem til |jelëinglanb 
od) Rogftad @od)n, od) tper i ti)rton tillifa meb fin gl. faberS 
Seïamen blef begraftoen, å förenämba år.
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5. Margareta Eriks Sotter, gift 1675, 2nc gånger, nanti.
A. förra gången, nteö bonbatt od) Gtnflingen Anders ErikIfon 

i Syltad af Rogftad1 bt)n til Rogftadiorum ©Iäd)te, ågan= 
beå meb fyonoiit; förutan ftiuf barnen, font Ijan ågbe ttteb 
fina förre f)uftru, Erik, Olof od) Orfilla ; Sarnen tooro 
för än l)an bog 1688, tljefja följanbe, font lefbe od) ut= 
fpribbe fläd)ten; nanti.

A. Mårten Anderffoni föbb 1676; bonbe ftå faberö fjentan; 
gift 1708, nteb Karin Joh: Davids 3)otter i Silja; 
Sarnen äro
1. Margreta Mårtens Sotter, föbb 1710 gift 1733, 

nteb bonba ©onen Olof Larffon i Bäfdal; bar= 
nen äre
a. Karin Olofs 2)otter, föbb 1734.
b. Brita f: 1737.
c. Lars föbb 1743.
d. Mårten f: 1746.

2. Anders Mårtenffon, föbb 1712, gift 1744, nteb 
bonbabottren i Välftad af Forffa ©od)n, Margareta 
Eriks hotter; Sarnen tljeraö äro
1. Karin föbb 1747 [?]
2. Erik, föbb 1746 [?] od) böb fanntta år.
3. Erich: IIbI föbb 1745 [?]

3. Johan Mårtenffon, föbb odj böb 4 åren gantai.
4. Erik Mårtenffon Frodlin, föbb 1718. SclioLx=Silter 

1726; Upf: St: 1738. Semnabe Soteu odj antog 
Sruf§=Soff)ålleriet 1742.

B. Margreta Anders SDotter, föbb 1679. gift 1708, nteb 
©frebb: Johan Johanffon, oå] feban Sonbe i Bäfdal, 
barnen äre

1: Margreta Johans 3)otter, gift 1725, förra gång nteb 
bonba ©onen Nils Nilffon i Malftad ; barnen för 
ätt Ijan bog, 1746, äre 
a: Johannes, föbb 1727. 
b. Sigerid, f: 1731.

©enare refan, 1747, meb brängen Anders Salovius;



[14. Rogstadius.] 697

C. Jonas AnderIIon, fööö 1681. gift 17. . meb bonba 
bottrett i Hockftad Karin Jons botter, barnen äro 5: ft: 
nätnl.
1. Margreta Jons botter, f: 17. . gift 2'it gånger, nanti. 

A: förra gången 1722, nteb bonbafonen Olof Olojs-
Son i Bro, IjaftoanbeS nteb fjonottt font bog, 
1733, ena botter
a: Anna, font föbb od) bog. 1733.

B. fettare gången, 1734, nteb Anders ißäberfton, 
barnföbber i Enånger ©odjn; bief afbriftuen 
ifrå bentanet Bro, od) Sanbbonbe i Arnön af 
fantma Rogftad ©odjn, Sarnen äre
a. Karin And: botter, föbb 1736,
b. Gunhilda, f: 1737. 
c Margareta, f. 1742.

2. Anders JonIJon, f: 17.. gift 1745, nteb Karin 
Er: 2)otter i ©tantnäS Sarn äro
a. Jonas, föbb 1746.

3. Jonas JonIJon, föbb 17 . . gift 1742 til IjentanS* 
ägare i Arnön nteb bonba bottren Anna Fäders 
botter, barnen äre
a Fäder föbb od) böb 1743.
b. Sigerid, f: 1745.

4. Karin Jons Sotter, föbb 1719.
6. Erik JonIIon föbb 1725.

D. Karin Anders Stotter, bief föbber ttoilling nteb brobern 
Erik AnderIIon fe lit: E, nten bog ftrap tljer efter.

E. Erik AnderIIon föbb 1683. ttoilling nteb Karin, gift 
nteb Erik Anderffons @nla Ijuftru Brita i Silja od) 
Öfterbt) af Tuna ©odpt; 1712; åganbeS nteb Ijenne 
Jb- bottren Margareta Eriks Sotter, föbb 1714. ID? en 
efter IjanS ©tiufbotter, börbig på Ijemanet, Iom at gifta 
fig, 1733, nteb bonba fonett Jonas ifrå SimSbaI ©odpt; 
flpttabe ttjenne Erik Anderffon nteb fina Ijuftru od) 
botter til Hockftad i Rogftad ©odpt od) feberntera 
til IjetnanSgifte i Storbyn af Idenor @od)u, Ijtoareft 
bottren
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1. Margareta Eriks Softer, bief gift, 1736, nteb bonba 
forten. Anders Päderffon; Slanten äro 
1: Brita, föbb 1738,
2. Chriftina f: 1740, böb 1741.
3. Erich, f: 1741.
4. Päder f: 1745, böb 1746.

F. Anders Anderffon, föbb 1686 ®od)nffrebb[are] t Rog- 
ftad, gift 1713, nteb Sorgare bottren i Hudvall, Mar- 
greta Måns Setter ; Sarnen 6: ft:
1. Margreta And: Softer, föbb 1714. gift 1739, nteb 

bonba fon Anders Erihsfon i ©tamnäs, men föfter 
fon t 55yn; barnen äro
1. Karin föbb 1740, od) böb i blobfoten 1743.
2. Anders föbb 1741.

2. Anders, föbb ocf) böb i barnbonten
3. Anna, Ijfalebeë.
4. Magnus, föbb 1720.
5. Lars, f. ocf) b. i barnbonten.
6. Anders II— föbb 1723.

Seban förenämbe Anders Erffon i Sylftad toar böb, 1688, 
anträbbe Snfan Margareta Eriks Sotter

B. 0enarc gifte 1689, nteb SnHtngen Lars Jönffon ifrån 
Holfiö af Norbo @od)n, (jaftoanbeê nteb Ijonont; förutan 
ftinffonen Anders Larffon Nordberg, Sorgare i H:vall; 
nten ett Dlcörbare fta en Väftgiöte, I)afsf)nggen ocf) fteglaber 
foib Norbo broen; 3nc ft: Sarn, för än Ijan bog 17. . 
ocf) Ijon 17 .. nämf.
1. Lars Larffon Frodlin, föbb 1689, Upf: Stud: 1708, 

ißreft ocf) gift 1715; V. D. Comm: i Rogftad, nteb 
tfjer loaranbe St)rfoI)erbeê £j. Ol: Kaniks botter; Elifa- 
beta Kanik, barnen tfjerag tooro, för än f)an bog 1733, 
odj f)on 1735. 3: ft: nätttl:
1. Anna Greta Frodlin, föbb od) böb 1715.
2. Lifa Caifa Frodlin, föbb 1717, böb 1729.
3. Olaus, föbb 1722, filådare i Rogftad; feberntera 

©ofbat loib Vefterbotns Sîegentente, ogifter flagen 
tuib Willmanftrand 1742.
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2: Brita Lars ®otter, föbb 1691, gift 1715 meb unga 
bonben Eric Jönffon i Styn ; fjafloanbeé intet barn 
efter fig när Ijon bog 1717.

3. Michael Larffon föbb 1698, gift 1727, nteb Brita 
Nils ®* 1' ifrån foambre af Tuna @odfn; Matts (Srfjoné 
fofterboter i SBöftanbäd af Rogftad Socfn ; barnen 
looro

Margrela Mich: Sottet föbb 1728 ( taMe. il’b“ *!“ 
MattMa, foto 1734 e", »“”S 1742

3. i£n 0cm, böb i nöbboftet 1739.

V: Classen

Brita Rogstadia Mårtens ®otter

£>on loar föbb 1628, oct) gift t£)er Ijema i ©tfltab, meb Hans 
tpäberfjon, åganbeg meb Ijonom 3: ft. Sant, näml.

1 : Säber öanfjon, IjloiIten tog til Ijuftru Margareta Amhros-- elv 
Amhiörns ®otter, barnföbber i SBäfterbotn, åganbe tilfaman 
2: Sara, nätitf.
a: Hans iJMberffon, font tog til SJtata Brita Ingebrechts, men 

ågbe meb Ifenna intet barn för än Ijan bog. träbanbeé 
(Sntan i fenare giftet meb Job: Olffon i Öftbi). 

b. Brita ^äberS S)otter, bief böb ogifter.
2: Stoän .ßanfiott föbb 1645, gift 1661, meb Ella Såber» Sotter 

ifrå Sro ; Sarnen tfferaâ, för än Ifan affomnabe 1725, looro 
3: ft: näml.
a: Hans Sloenjfott, föbb 1671; Sonbe Ifema i @t)Ita, gift meb 

Margareta Mårtens Sotter, ifrån ©tamnäé; loaranbe til» 
faman i 5. ören, för än tlfe Sarn fingo, men feberntera 
ågbe tlfe 8: ft: näml. /: Ijan bog 1747 :/
1. Sven Hanffon Sandftröm, föbb . . . Sorgare i Hud:vall 

gift meb Anna Roman, Sarnen äro 
a: Margareta, b: Anders, c: Hans.
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2. Mårten Hanffon
3. Margareta Hans Xotier,
4. Brita Hans Xotter
5: Hellena. 6: Hellena, IIb-. 7: Karen, böööe t UTtg= 

botnen.
8: Gna böbföbba botter.

b: Päder Svenffon, pan Wef af toåba böbab t Itrtban af fina 
sDtober.

c: Petrus Sandfröm tpen II:= Upf: Stud: 1702; Phise: Can
did: 1700. gift 1711, meb Sprfop: $). Arnæfii Gnfa Maria 
Lundberg på Norbolm, ißräft 1712 od) feberntera Paftor 
för Ferffens Dragouner, böbbe i ©öbermanlaub 1716, utan 
Sara.

3. Karin $an§ Xotter, gift meb Sorgaren i Hudicksvall Nils 
Mattffon, åganbeg meb ponom allenaft en Son
a Nils font refte utom Sanbé at fegla; od) !om intet ti(6a!a 

igen.

Gfter Nils Mattffons böb, font ffebbe icfe långt efter tperaä 
ädptenffap, bobbe tpenna Gnfa Karin Hans Sr i Hud:vall på 
fin gårb; men på fin pöga ålberbom flpttabe pon til gaberé 
pemanet Splta, od) böbbe tper ena 92 åra gantul puftru.

VI: Claffen 

ont

Gertrud Rogstadia Mårtens Xotter

$on föbbeö 1630, ocp bief gift meb Dambeman Päder Anderfson 
i Singarö 1652 af Tuna Sodn, åganbeé nteb ponottt 4: ft: Sam, näml.

N. I: Karin s]3äber§ Xotter, föbb 1654; gift meb bonben Anders $ä= 
berffon i Singarö, pafroanbeä meb ponont 3: böttrar, näml.

1. Margreta Anders Xotter, gift meb bonben Jon Grelsson i 
ü-tngarö, od) pabe meb ponont 3: ft: Sam; förutom tpe 2r 
font affomnabe i tperaé fpäba bagar; nåtnl.
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а. Anders JonIfon SMtjtnan i Tuna
b: Sßäber Jonßon Bonbe t Singarö, gift nteb BonbenS Erich 

Germunds botter i ÖftBt).
c. Brita Jons Sottet, gift nteb Bonben Lars SJMberffon i

2. Brita Anders Sotter, en gantai tiänftefriga uti SRåbtn: Anders 
Larffon Frisks I)ufe; ogift.

3. Barbara Anders Sotter, gift nteb SnHingen Lars ErichsSon 
i Singarö, 1733; Barnlöfer.

N. II: Anders SJMberjfon, föbb 1657; gift 1683, nteb Bonba bottren, 
Brita SJMberå Sotter, t Cambre uti Dilånger af Idenor Sodn, font 
tnar föbb 1659; åganbe tilfaman allenaft Sn Son; för än Ifan bog, på 
fit Ijetnan StorBrjn, i förenätttba Sodn, 1727; od) Ijon tilförenbe 1706; 
nätnl.

1. SJMber Anderffon, föbb 1686, Bonbe ftd fit faberS Ijetn Stor= 
Bxjtt i SiIdnger; gift 1710, nteb fin granbeS botter Brita Jons 
Sotter, åganbe tilfantan ntång Barn, nanti.
1. Anders SJMberjfon, föbb 1713, gift 1736, ttteb Erik An- 

derffons botter ifrån Silja, Margareta Er. Sotter, fin 
flädjtinge; fe Cl: IV. N: 3. lit. e. Barnen äro
1: Brigita, föbb- 1738.
2 Chriftina, föbb 1740, böb 1741.
3. Erich föbb 1741.
4. Päder, föbb 1745 od) böb 1746.
5. Anders, f: 1747.

2. Jonas, föbb odf böb, 1716.
3. Jonas, ILbre föbb od) böb 1719.
4. Jonas IIL— föbb 1721.
5. sIJSdber SJMberjfon, föbb 1724.
б. Catharina, föbb od) böb 1726.

8. æôb.fôbb s»,. ) tolllmSat'fobbe 1728•

9. Brita föbb 1731.
10. Lars föbb 1733.

N: III. Ingerid SJMberé Sotter, föbb 1660, gift 1685, nteb Jon 
CIofjfon Barnföbber i Gnarp Sodn; bod Bonbe i SIrnön af Rogftad 
Sodtt, jod fin ï)itftru§ faberê=9Jïoberê Ijentan ; åganbe tilfantan tljärftäbeé
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7: ft: Sant, för än t£)e flotte til |jamre i ®ilånger af Sbenor SocEn; 
Ejlnareft Ejan bog 1726; od) Ijon'1738. nanti.

1. Ingerid Jons ®otter, föbb otf) bob fad famnta år 1687.
2. Oloj Jon!Ion, föbb 1689, refte ut en fiötnan, odj bog Dgifter, 

1712.
3. Gertrud Jons ®otter, föbb 1690, gift meb SocEn SEontaEaren 

Lars EriMIon; Sarnen äro
a. Erich LarIIon bob i ungbonten
b. Jonas föbb 1721. gift SodjmSEom. 1745 meb Marg: 

Nils ®1
c. Brita föbb 1729.

4: Ingrid Jons ®otter, föbb 1694. gift 1715: meb bonben Erich 
ißäberfjon t Cambre uti ®ilänger; Sarnen äro 
a ChriItina Erichs ®otter, föbb 1715, gift 1735 meb Sonba 

Sonen i Särge And: OlofIIon Bång, Sarnen äro 
Olaf föbb 1737.
Brita fobb [o: föbb] 1745.

b. Ingerid, föbb 1718. gift 1737, meb Ol: SKicEjeIfjon ifrån 
SKeIIanbtjn. Sarn tljerag . . .

c. Helena, föbb 1726. gift meb brättgen Olof And: 1745.
d. Brigita, föbb 1732; böb 1743t in Maji1 11: dr.

5. sJMber fjonfjon, föbb 1697. gift 1718, meb bottbeng Olof 
JMberfjong botter i ffambre af ®ilänger, Anna Olofs ®otter; 
tljerag Sarn äro för än Ijan bog 1737.
a. Olof föbb odj böb iljiäldegaber 1720.
b. Jonas, föbb 1726.
Gfter S- Sonftong böb, gifte fig GnEau 1739, meb S°ng 
Sönfjon bonba Son ifrån ®röno Sodjn — Sarnen äro: 

a: Ingerid — föbb 1740.
6. Margareta Jons ®otter, föbb 1701; gift . . . meb Mårt: Olofs- 

Son SErebbare i ®elånger; Sarnen äro:
a Brigita Olofs [o: Mårtens] ®otter, föbb 1725; gift 1745 

meb Jon 01: i Särge, 
b. Ingrid, föbb 1732. 
c: Margareta, föbb 1735.
d. Olof, föbb 1739. od) böb ftraj tfjer efter.
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7. Helena Jons ®otter, föbb 1704; gift 1737, meb bonben odj 
SnKtngen SJidrt : Jargon i Sotbärg, 93arnen äro:
a. Ingerid, föbb 1738.
b. Helena —■ 1740.
c. Margareta, — 1742.
d: Päder — 1745.

N: IV. Gn böbföbb Son, font förenäntbe ißerfoner Gertrud Mårtens 
Sbotter RogItadia od) ^Säber Stnberjfon ågbe tilfaman, 1672.

Tabula XV: 

om

Schalinska @läd}tet.

Safotn ntdng annor namn äro tagen af Soctner oct) 93t)ar; Sd är 
oct) ffjetta titnamnet Schalin af bt)n Schala, Schali, Schalö, nti Söderala, 
(järtomit; Ijroittet bt)a nantn betnärcfer ^ue, l>em, 43oning etc. 
fjtoareft i forna tiber ^ättarne, Säftrtjcfare, ©FalbaFarnc bobbe, oct) 
I)öt(o toadjt oct) todrb, entot fienbernaê anfaft. St)dr toar oct) tfjeraë t 
t).ebenbonte[n] offerftälle offertunb, (bitte, etc. t)tnar ont fan täfa§ min 
Glyftsvall: I: gt: Tit: V. oct) Cap: II: b. N. 5. fontanbeê orbet nära 
öftrer enë ttteb Gr: UxoXyj. Lat: Schola; Sv: G: ©Fini; etc.

Strittet alt tonter in nteb ttjenna Familiens Stamfäber; tt) fd 
mt)det font jag (far fnnnit, tefbe 1563 en h)rtot)erbe i Sadurftad font 
oct) nnberftref 1593, Concil: Upf: bendtttb Ericus Petri, brnfanbeê, 
efter tt)e tfber[l] toi§, intet titnantn; DDcen t)an§ Sott ttjen ätbre, Petrus 
Erici; font tom efter fabern tit Paftoratet 1607; ndtttbe fig Broms, 
dganbel ntdng töarn, af fjtoitfa t)ör attenaft ittfôraê 2"l £)anë Söner, 
nämt. Erik Broms, foin bief Affeffor i Stoea §åfrätt, 1640, abtaber 
oct) fattab Rolenhielm; Dd) ttjen t)ngre Lars Bräms, font änbrabe ttjétta 
gemena namnet, od) tattabe fig förft Heising, ttjer näft Säder Radius 
af föbetfe Soctnen; od) feberntera Gille, när ban font tit Söderala, od) 
fift Schalin, af bt)tt Skala i faittttta Sodtt; font tilförenbe berättat är; 
tgoareft tilförenbe tt)e gamtaë ©tile loarit t)abe, äftoen tljeraë differ= 
limb, (DfferftäUe; fdfom än i bag ttjen gdrben i Skala bt) beter Lund,
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Ijttmrejt tljenna Schalinx\la Familiens boning odj t)eman Inarit t)aftt»er 
odj än är. SKftner altfd ttjetta ©lädjtregifter fâtebeê uptagit:

Ericus Petri, föbb 1523; böb 1606.
t)an§ @on ttreb ljuftru Brita, font bog 1614.
Petrus Erici Broms, föbb 1560; gift 1592, trteb EliFabeta Carls 2: 

i SRebetjK Tuna. £)ans ©öner; förutan ©tyftrarne, Giölin font bog 
1571; odj ChirFtin font bog 1598 i Gefle looro

1. Erik P. Broms [annan stil: ©on åt Petr. Erici] eller RoFen- 
hielm btef böb 1632; [annan stil: Stjernm. Matrikel bar p. 364 
rättare 1688.] tömmer intet at t)är införa§ nti ttjenna Scha- 
linifta ätten etter ftantgårben.

2. Lars ißäberfjon Bröms [annan stil: Lars Erici, Srober åt 
Petrus Erici] etter Sadurftadius, font od) nätttbe fig Gille, 
odj fift Schalin, ôganbeê 10: ft: Sarn; nanti.

£). Lars EriksSons Schalins, ttyrtoljerbenö i Söderala X: ft: Sarn 
öro tfjefja, font tjan ågbe nteb ljuftru Catharina Jöns $otter, IjttKlten 
loar föbber 1590, od) affontnabe 1672; odj t)an 1656, feban Ijan trjrfo* 
tjerbe toarit ifrån, 1620; men föbb 1576: I: Ingrid. II: Jonas. III: Brita, 
IV: Erik. V: Margareta. VI: Christina. VII: Johannes. VIII: Sa
muel. IX: Christina, II. X: Olavus; font uti följanbe Claffer tomma 
at infôraë:

I: Clas sen:

Ingerid Lars Sf Schalina, t)on Btef gifter 2:11 gånger, nanti.
A: förra refan nteb !q. Anders Krok, Sltyrtotj: i Norala od) Trönö 

©odjner font fuccederade finom faber §. OlofJonffon Krok; 
åganbe titfaman 8: ft: Sarn, 3: ©öner od) 5: bättrar :
1: Jonas AnderFFon Krok, font Ijabe ttteb fina tjuftru Brita 

2"t ©öner
a: Anders JonFFon Krok, 
b. Jonas JonFFon Krok.

2: Olof AnderFFon Krok, ågbe nteb ena ljuftru ifrån Äng
land, 2:51 ©öner od) 1: botter: 
a: ... OlofsSon Krok. 
b. Johan 01: Krok. 
c: ... Olofs Sotter Krok.
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3 : Karin Anders SDotter Krok, gift meb Päder Larffon Forff, 
àganbeâ meb Ijonont 7: ft: Sarn:
a: Brita Forff, böb ogifter
b. Lars Forff.
c. Anders Forff.
d. Sara
e. Ingrid böb ogifter 
f: Ingrid Forff : II. 
g. Erich Forff.

4: Brita Anders Slotter Krok gift meb Lars Nilffon Berg- 
hamn, Ijafttmnbe tilfaman 9: ft: Sara:
a: Nils LarsSon Berghamn 
b: Anders Larffon Berghamn
c. Ingerid Lars Slotter gift meb Samuel Thet ïjttnlîaê 

Sarn ttmro: 1. 2. 3. . . . 

d: Margareta Berghamn 
e: Catharina; f: Brita, bägge böba ogifta, 
g Lars Larffon Berghamn 
h: Cathrina II: böb ogifter. 
i. Petrus Berghamn

5: Cecilia Anders Slotter Krok, gift meb Johan Anderffon 
Hambræus, åganbeé meb Ijonom 7: ft: Sarn: 
a: Anders Johanffon Hambræus
b. Sara Hambrxa gift meb fyältfdjärn Christopher Rei- 

mert; tfjeraé Sarn äro: 1. 2. 3. . . . 
c: Erik Johanffon Hambræus. 
d: Carl Hambræus. 
e: Ingrid Hambræa.
f. Catharina oclj g: Johannes.

6. Christina Anders Slotter Krok, Iom til ädjtenflajt,
A: förra gången meb Peter Palm, åganbeS nteb Ijonom 

en ©on
a: Guldbrand Palm gift meb . . .

B: fenare refan meb Anders Pålffon.

7: Sara Anders Slotter Krok, afloen gift 2 gånger font Ijen= 
neë ©tjfter Chriftina ; förre refan

Glysisvallur II 45
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A: Titeb fpftrenê 9Jianå*brober Anders Hambræus, ïjaf* 
toanbeê itieb Ijonotrt 2: ft: Sarn
a. Catharina Hambræa, böb ogifter.
b. Hans Hambræus.

B: fenare gången nteb §. Anders Alin,
8. Lars AnderHon Krok bief böb ogifter.
21jenna Ingerid Lars 2)otter Schalin blef efter fin förre Sftanå 

Anders Kroks böb, 2 gången gift 
B: nteb §err Erich Hoffnerus, font Inib början tear V. D. Commi- 

nifter uti Norala od) Trönö, men [1666] förorbnab tprtofjerbe 
til Norbo od) Beråker, bod böbbe på famma året fjan Paftoratet 
antaga ftulle, näml. 1668; fe min Glyftsv: II: gl: XV: 
Cap: 7: §.

II: C lass en

Jonas LarfJon Schalin, Upf. Stud: 1627. Tnar förft V. D. Comm: 
i Söderala, od) febermera Äprfoperbe tperftäbeé efter fin faber, 1659 
[Hm. 1656]; gift 1640 nteb Sïprtoberbans» $. Lars Månff'ons Kolftadii 
eller Modini botter i Mo @odn, Ingerid Lars 2)1 Modina, od) I)abe 
nteb Ijenna 12: ft: Sarn, för än Ijan böbbe 1685. näml.
N. 1: Lars JonsSon Schalin böb uti fin unga år.
N. 2: Jonas Schalin, Ijïalebeê font förfte brobern böb ttnger.
N. 3. Karin Schalina blef od) böb ung od) Dgifter.
N. 4: Lars Jonffon Schalin, IIbL. blef Upf. Stud: 1662 iflräft 1673, 
förft frigspräft, feban SruMifjreft Inib Liusna. fift föprtoperbe uti En- 
ångers od) Niutångers förfantlingar 1691; ïoaranbeê 2 refor gift, för 
än f)an afleb 1708;

A: förra gången nteb Ayollonia Elvia, nteb I)toilfen Ijan ågbe 
XI: ft: Sarn, näml.
I: Jonas Larffon Schalin, Upf. Stud: 1704. SruMifSräft

1708 Toib Långvind i Enånger, gift nteb Sara Olojs 2)otter 
Dilsbo, 1711; fe Tab: XI: Claff. I: N. 3. Kroka Fa
milien; SRen affomnabe på famma bag pan Srubgume 
ftob i iltre af Enånger @odn. $uru tl)enna pané (Snta
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bief febatt gift tneb §err Nils Broman, åganbe§ meb 
bonom mång barn, tfjet är införbt Tab: II: Claff: II. 
[o: III] N: 4.

II: Johannes LarfFon Schalin Mef Leutnant toib (Sfånffa
. . . Megeincintet, od) böbbe Ogifter 1714

III: Lars Larffon Schalin, gaf fig ut at fegla, od) böbbe 
uti Spanien Ogifter, en ungfarl ont 17 år.

IV: Carl Gustaf Larffon Schalin Mef od) Leutnanti Skånö 
font I)an§ brober Johannes; Ijafloanbeé 2"c Ijnftrur 
A: tt)en förra toar Elifabeta Maria Siöberg, nteb Ijerxrto. 

ågbe I)an 13: ft: Sarn;
a. Lars Carlffon Schalin.
b. Johannes Carlffon Schalin,
c: tf)e föfjanbe 10: ft: böbbe uti barnbonten. 
n: Clara Apollonia afteb tittifa nteb fina SOcober uti 

Sarnöbörben, 1723.
B: tljen fenare Ijuftrun Marg: Berg babe nteb f)onom 

tilfantan 5: ft: Sarn: 
a: Gudftaf Carlffon Schalin. 
b: Elifabeta Apollonia, 
c: Ingrid Chriftina. 
d. Jonas Olaus Schalin; od) 
e: N. N. Schalin.

V: Erik Larffon Schalin, affotttnab uti fina unga bagar.
VI. Ingerid Lars 3)otter, böb et ungt barn.
VII. Olof Larffon Schalin föbb 1692 97åb-- od) öanbelöntan 

i Sundsvall ; gift
A: förre gången nteb Snfan Margareta Edenia [Hal- 

lenia], 1717; men babe tneb fjenna ittgen Sam, font 
[o: l)ott] affontnabe 1729.

B. (Senare refan, 1730, nteb Anna Margareta Gran; 
tberaé Sarn för än f)an bog 1743: 
a: Olof Olofffon Schalin, föbb 1731. 
b. Margareta Olofs Schalin, föbb 1733. 
c: Sophia Schalin, föbb 1734. 
d: Michael Schalin föbb 1737.
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Marg. Gran gifte fig efter Schalins bob nteb Not: 
Caff: odj ißoftSDt: i Sundsvall 1745 Jon Tandberg.

VIII. Erich LarUon Schalin, IL— öftoen böb i iingboinen font 
Erik: I.

IX. Andreas LarUon Schalin, ctffottutabe et ungt barn.
X: Petrus LarUon Schalin, bief 5|Mft od) V. D. Comm:

i Thorstuna, gift tneb Anna Catharina GeLtrinia; tuerais 
barn äro:
a: Lars Johannes Schalin, föbb 1728. 
b: Maria, föbb 1730.
c: Apollonia Margareta, föbb [o: föbb] 1731. 
d: Anna Magdalena, föbb 1733. [böb fatnttia VtrJ 

XI. Samuel LarLLon Schalin, böbbe itteb Stüber fina uti 
fflarnébörben, 1699.

B. Qorenänibe £). Lars Jonffon Schalin, gifte fig 2BC: refon, 
1700, itteb 9Mbntan Sven NilsSon Bergs botter i Söderhamn, 
Margareta Berg, font Rönqvists Snta tear; od) Ijabe tneb 
fjenna 7: ft: Sam, för an ban böbbe 1708, nanti, 
a: Apollonia Schalin, föbb odj böb 1701. 
b: Barbara Lars Sotter Schalin, gift itteb §nnbefêStan i 

Söderhamn, 1727, Daniel Genberg; SIarnett äro:
2: tbe förfta böba i SSarnbonten, 1728. 1729.
3: Margareta Genberg, föbb 1730.
4. Barbara Genberg, föbb 1731.
5. Christina föbb 1734.

c. Ingerid Lars Sotter Schalin, IL- böb, et Iitet barn, Ijta 
font Ingerid I. nteb förra ljuftrun. 

d: Sven LarLLon Schalin, få ttäniber efter Scoberfabent, af* 
fontnabe i barnbonten.

e. Lars ILbI od) f: Margareta, föbbe ttüillingar, 1706, böbbe 
ftraj efter föbelfen BjerasL 

g: Andreas ILB föbb 1708, od) böb 1711.
N. 5: Brigita Jons Sotter Schalina bief 2B gånger gifter, nanti.

A: förra refan nteb ,fjjerr Eloj LarLLon Heising, font bief St)rto()erbe 
uti Enånger od) Niutånger, 1671 [Hm. 1668]; Ijtoareft od) f)anë 
faber £j. Lars Danielffon tilförenbe toar Paftor, en ftamfaber
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jämtoäl til Siljeftrömarne ifrån Lixan, odj Enftrömarne ifrå 
Hudicksvall ; Ejabe . . . ft: Sara för än Ijan brunfttabe 1675, 
nanti.
a: Jonas Elofffon Helfing. 
b. Lars.

B: Senare gången nteb Lars Gavelius, font Ittarit SIriftoare IjoS 
■ÖärabSfpöfbingen Nerbelius, nteb Antillen Ijon Ijabe ttjeffa 
Sam:
a: Olof Gavelius
b. Ingerid Gavelia, gift i Gefle.

N: 6: Catharina Jons Slotter Schalina, II:— Blef böb ogifter.
N: 7: Ingerid Jons Slotter Schalina, blef gift 1670 tneb SanbS=Satna= 
reraren i Gefle, Erik Nilffon Varg; fe Tab: XX: Claff: II. lit: A. 
Varga Familien, åganbeS nteb Ijonont 7: ft: Sara, för än Ijon böbbe 
1700; 1: Nils. 2: Catharina odj 3: Ingerid; 4: Ingerid, IIlH 5. Jonas. 
6: Erik. 7: Chriftina IjtoiIIaS Sartt införaS uti berörbe Tab: XX. 
Cl: II. A.
N. 8. Johannes Jonffon Schalin, Blef böb Ogifter.
N: 9. Christina Jons Slotter Schalina, böbbe od) Dgifter.
N: 10. Erik JonsSon Schalin, Upf. Stud: 1674 blef sJfegemantS Qtnar= 
termäftare i Skånö, od) febermera Commendant i Chriftianftad i Dan
mark, I)toareft Ijan bog.
N: 11: Jonas JonsSon Schalin II:H, blef Upf: St: 1674 Ißräft odj 
V. D. Comminift: 1686 [Hm. 1685] uti Söderala, åganbeS nteb fina 
Ijitftru för än Ijan bog 1714 7: ft. Sarn:

a: Erik Jonffon Schalin, commend: i Chriftianftad. 
b. Jonas Schalin 
c: Lars Schalin 
d: Johannes.
e: Olavus Schalin Corporal Inib Jerlsö Compagn. 5. ft: Sarn 

1: Jonas 
f. Catharina. 
g: Ingerid Schalina.

N: 12. Christina Jons Slotter Schalina, blef gift nteb SttjrIoIjerban uti 
Mo odj Rengftö, fp. Lars Fernæus, font til Paftoratet Iom 1694 [Hm. 
1696]; od) Ijabe nteb I)onom, för än Ijan afleb 1704: od) l)on 1733. 
3: ft: Sarn:
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a. Ingrid föbb ocf) böb uti ungbotnen i Stockh [olm] 
b: Chriftina Fernæa fobb [o: föbb] 1700 gift . . . nteb Sonben 

Sven Månffon i Å af Norala; Sarnen äro 6: ft: för an 
SUcannen bog 1740.

c: Hans Larffon Fernxus föbb 1702; gift 1727; meb Sonba Sl 
Catharina Jons 2)1 i gerlöö —: Organifl; Sarnen äro 14 [?] 
Lars föbb . . .
Chriftina
Ingerid föbb ocf) böb . . .
Jonas
Ingerid II—
Hans
Catharina föbb 1739.

III: Classen

Brigita Lars Sbotter Schalina, blef gift nteb V. D. Commin: uti 
Mo ocl) Rengfiö, $. Johan Modinus, ocf) f)abe nteb fjonotit 2 böttrar, 
Catharina ocf) Ingerid;

1: Catharina Johans Softer Modina, bief III: gånger gift,
I: förft nteb Carl Erafmus Modin, ågattbeå nteb fjottottt

en ©on.
a: Carl Carlffon Modin, font I)abe Maria Duhan til fjnftrn 

ocf) nteb fjenna 2: ©öner 
1: Petrus Modin, V. D. Comm:
2. Carl Modin

II: febertnera nteb Johannes Hare, f)afloanbe§ nteb I)onoitt 
6: ft: Sarn:
a: Brigita Hara, gift ttteb SenéSDian Pär Sverdkilffon i 

Skali uti Söderala ©ocftt. tfjeraö Sant äro tfjeffa: . . . 
b: Sara Hara ocf) c: Johannes Hare, böbbe ogifte, 
d: Karin Hara bief gift nteb Johan Larffon i 9?orbo af 

Skog ©ocfn; Sarnen äro: 1. . . . 2. . . .
e. Ingerid Hara bfef Leutnant: And: Wjkmans (juftru, 

ocf) ågbe tfjeffa Sant, förutan böba nätttf.
1: Idda Caiffa. 2: Juditha. 3: Johannes. 4: Inga.

f. Anders Johanffon Hare bfef böb ogifter.
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III: ©tjl bief Catharina Modina gift meb Senëntan Jacob Niure 
i Mo SocEit, tü ï)artë förra gifte; àganbeê tneb Bonom 
1: Erik Jacobffon Niure, gift meb Senöntanö Johan Eng- 

mans botter i Enanger . . . Engman, od) Babe meb 
Benne ... ft: Sara, för ätt Ban afleb . . .; nanti, 
a: Jacob Niure, gift 1733 meb . . . 
b: Chriftina

lngerid Johans Sotter Modina, Bief gift meb SrottoBefaln- otf) 
feberntera !Sorgmäftaren i Söderhamn Anders Ißäberfjon Gris; 
åganbeö meb Bottom 7: ft: Sara, nanti.
I: Johan Anderffon Gris, Sanböflriftoare uti Hell: @öbra

Contract gift meb Sorgare bottren i Söderh: . . .
II: Petrus Anderffon Gris [Hm. Pehr Grise] Blef Mag: i 

Upfala 1691; feban Ven: Consift: Ecclef: Notarius, oil) 
fift It)rïof)erbe uti 17[09] Oggelbo, Ifhoareft Ban affontnabe 
1718 âganbeë meb fina Bnftru Engelborg [Hm. Engel] 
Svebilia, SIrcltieBiff: D. Olai Svebilii Srober» botter intet 
Barn, font [o: Bott] BIef böb, 1735, uti Sergfiö Sodn, 
Blnareft Bott Inarit f)abe Boö fin ogifta Brober Capitain 
tnib ffelfinge ifiegemänte Lars Svebel.

111. Hans Anderffon Gris [Hm. Grise]. /: föbb 1668:/ Blef 
ißräft 1694. od) ft)rïol)erbe, förft 1699: i Järlåfa görfant= 
ling, efter fin ©märfaber £)I [Laurent.] Pontelius ; od) 
feberntera P. i Närtuna 1721 [Hm. 1720], äflnen mat 
tf»er efter Bottom, âganbeê meb fina Buftru [Magdal. 
o: Anna] Pontelia 13: ft: Sara: näml.

1: Anna Greta Gris. 2: Lars. 3: Anders. 4. Vir- 
gina Ingrid. 5. Hans. 6: Maria Chriftina. 7: So
phia Chriftina. 8: Petrus. 9. Henning. 10: Julius. 
11: Maria. 12. Ulrica. 13: Lars.

Ont Bloilfa alla utförl. ftriflneê i SiBang: V: $1. ont 
Grif: famil: N: III.

IV: Lars AndersSon Gris, «Sïepfiare 0d) ffanbelsutan uti Stock
holm, gift meb Sara Verfving 1702, Senêmanê bottren 
i Solbnäö; Bafmanbe tilfaman intet barn, när Ban af» 
fontnabe Sfter L: Grises böb gifte fig Gnfan meb Nils 
Vikengren i Stockholm 1727. /: Nils Vikengren SorgUJi: 
i Söderhamn :/
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V. Anders Anderffon Gris 9Mb» od) ffanbefeäJt: i Söder
hamn Ijanå Ijuftru it)ar Elifabela Lund, Barnföbb i 
Ångerman [land]

VI. Dorothea Anders Setter Gris, gift meb Jonas Flyman 
Sorgåren t ©öberfjamn; od) Ijabe meb Ijonont, för I)an 
bog i Riga 1709; od) l)on t Stockholm, 1710, 3 Sant, 
bod allenaft en ©on fom Iefbe efter tljem:
a: Andreas Cederhamn, föbb 1692 gift 1721 meb Anna 

Peders Si Gammal, iuaranbeö nu Sorgare i Sunds
vall; Sarnen öro: 
a: Peter, föbb 1722. 
b: Anders, föbb odj böb 1723. 
c: Lars, föbb 1725.
d: Margareta Dorothea Cederhamn, föbb 1727; böb 

1729.
e: Mauritz föbb 1732, böb 1733.

VII. Brigita Anders Sotter Gris, BIef böb ogifter.
Om Sorgm: Anders Gris fenare gifte meb Margareta Portuan, 

od) tljeraö 3: Sarn fe Sifjangetê V: glod. — N: II. 1: 2: 3: om 
Grife Familien.

IV: Clas sen :

Erik LarsSon Schalin, BIef Student i Upfala 1631, od) febermera 
Amiralens Åke Ulfsparres ffåfotöftare od) Sarnö Præceptor, på Gott- 
land, Ijioareft Ifan od) gifter böbbe, 1644, på fin ålberö 30 ar. fjjau 
utgaf i Upfala några ©Irifter, meb namn. v g E: L. Gille. E: L: 
Säderftadius. E: L: Schalinus. E: L: Suderal: Helf:

V: Clas sen:

Margareta Lars Sotter Schalina, Ijou BIef fp. Majoren Johan 
Rahms ffru, odj I)abe meb I)onom 7: ft: Sara:

1: Johan Johanffon Rahm, Leutnant toib IfjeIfiugarna odj I)abe 
meb fina Ijuftru tljefja Sam:
a. Johannes Rahm.
b. Erik Rohm.
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2. Lars Johanffon Rahm, Leutnant Ijta font t)an§ äffte Brober,
3. Jöns Rahm böb i uugbomen.
4: Jöns Rahm, IIT böb ogifter.
5. Christina Rahm, Blef gift ttteb . . . Knagge,
6: Catharina Rahm tom i ädjtenffttö nteb [Johan Peter} Draken- 

stierna.
7. Elof Johanffon Rahm, BIef Capitain.

VI: Classen

Christina Lars Sbotter Schalina, font War föbb 1635; uti förft 
näntbe Söderala ißröftagdrb; t)on Blef böb enct unga jungfru 1639, 
t)ema tjo§ föratbrarna.

VII: Classen

Johannes Larffon Schalin, Btef Upf: Stud: 1643 ijßräft, od) Inib 
Börjott V. D. Comminister i Söderala; Schalinernas Ijemftab; 0(f) 
lift fl)rtot)erbe uti Mo od) Rengfiö, 1682 [Hm. 1679]; fjabe tit Ijuftru 
P. i Boldnäs Mag: Olavi Andrere Helfingi Sottet; Uteb förrtt giftet; 
Brigita Olojs Sorter; fe min Append: Geneal: Tab: » [II] Claff: II. B: 
dgonbeê nteb tjenna 7: ft: »um, för an tjan böbbe 1687 [Hm. 1682], 
urtinf.

1: Catharina Joh: Sorter Schalina; böb uti fina unga bugar.
2. Olof Johanffon Schalin, äftoen font ©tyftren ung böber.
3. Gulicia Schalina, fe N: 1: [nedan.]
4. Catharina Schalin II:!i? fe N. 2 [nedan.]
5: Brigita Schalina, fe N. 3. [nedan.]
6. Lars Johanffon, Btef Gvardies tart.
7. Olof Johanffon Schalin; fe N. 4: [nebttu.]

[se ofvan] N: 1. Gulicia et Giölin Schalina Ijabe Arendatorn Mär
ten Hedfin tit man, dganbeê meb Ijonom

a: Margareta Hedfin, font BIef Mag: E: Stenfelts Ijnftru, od) 
t)abe meb Ijonont, font Itmr Theol: Lect: i Gefle od) ®t)rto= 
t)erbe i Hille ®odn, för nu I)on i Bemötte ißröftagdrb Btef 
iljiätftagen af St)ornetb etter dftinn 173[0] . . ft: Sani:
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1. [Ericiis Stenfelt föbö 17[08] Phil. Mag. a. 1734 Rector 
Sch. Gev. a. 1750.]

2. [Johannes föbb 17[21] SBmfglnfpector]
3. [Peter [Gerhard] föbb 172[6] ©ulbftneb i Gefle]
4. [Margareta föbb 1711 gift [1738] nteb ©ulbfnt. [Johan] 

Ek t Gefle]
N: 2. Catharina Schalina f)Cibe fina <St}fter§ SJtang SBrober til SJÏatt, 
£). Lars Hedfin font toar 5ît)rïof)erbe uti Nortälje,
N: 3. Brigita Schalina bief gift trieb V: §ärab§f)öfbingen i §ä([inga= 
Ianb Erich Larffon Nerbelius; fe Tab: XII: Cl: I: Nerbelifka Fa
milien.
N: 4. Olof Johanffon Schalin, gift en Upf: Stubent nteb Elifabeta 
Gavel ifrån Gefle, åganbeg nteb Ijentta, för än fjan böbbe en Sßräft odj 
Adjunctus uti Dilsbo görfantl. 1719; 4: ft: SBarn: /: §on Elif: Gavel 
bog 1731 i Gefle:/

a: Margareta Olofs ®otter Schalina.
b. Olof OlofsSon Schalin föbb . . . Sfriftoare i Stockholm 1736. 
c: Brita föbb . . gift Jod Löffftad SBrut nteb SBtjggeSJiäft: Anthon 

Poffert
d: Sara . . . gift i Stockholm llteb Amiral=Snicfaren Rockman.

VIII: Classen:

Samuel Larffon Schalin, Ijan blef Upf: Stub: 1643 Straft od) 
feberntera V. D. Comnr uti fjorfja od) £tög görfantlingar. fift i Sö- 
derala Ijloareft Ijatt od) böbbe; intet SBarn efter fig lentnanbeg ; 1658.

IX: Claffen.

Christina Lars Totter Schalina, blef gift 2 ganger; tljen förra 
A: nteb Anders Lund, Archlie SJtaftaren i fjämtlanb, ena SJtober 

för Lundarna tljärftäbeg; fåfont
1: Anders Anderffon Lund, Ijtoilfeng fynftru toar Apollonia 

Geftrinia, Sltjrfoljerbeng i Rödön |j. P. Geflrinii botter 
font Ijan ågbe nteb Elifabeta Albogia ; fe Tab: I: Claff: 
III. Tlfenne Anders Lund toar Corporal toib Ramtel. 
Sîljtteri, odj böbbe af SfSeften i Stockholm 1710, lentnanbeg 
barn efter fig; fdfotn förenätnba Tab: I: Claff: III. N. 1. 
toifar.
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2. Catharina Anders Sottet Lund, font tog Erik OlofsSon 
til 9Kcm.

3. Olof Anderiion Lund, Leutnant hub SbmteL fHegetn: ta= 
ganbeö til ïjuftru, fin Sroberë And: Lunds Ijuftru Softer, 
Eliiabeta Geitrinia; dganbeë uieb fyenne 33am; fdfom ttje 
ittförb öro, Tab: I. Claff: III. N. 4.

B: îfnbta gången uteb Çanbelêntan t Hudicksvall Thyris Mâr- 
tension, dganbeê nteb Ijonotn 7: ft: Sarn, för än [Ijon] böbbe 
1674, ocf) §an 1674. nanti.
1. Margareta Thyris Sotter, gift nteb fJanbeMIt: t Hud:vall 

Johcn tfiäberffon Romitad, barnföbber t bt)n Romitad af 
Sotga Soctn ; tfjeraô Sarn dro:
a: Peter Römstedt, Leutnant od) fift Capitain tüib £ongï. 

Artiglerie, /: fôbb 1681. böb 1748:/ IjtoiIten dr gift 
Uteb £). Jon Elgs botter i ILvall, dr 1711. Catharina 
Elg; /: böb 1748. fe Elga Famil :/ toaranbe» fdïebeê 
min Stndger ; tfjerag Sam dro :
1: Anna Greta Romitedt, bob Simgfru 1733. 21. dr gl.
2. Jonas Romitedt. fôbb 1714.
3. Brita Stina Romitedt; böb 1739 i Åbo.

b. Margareta Romitedt, gift 1719; nteb Math: Stroberg Jtd 
Strömbergz Stuf; tïjeraô Sam dro:
1. Erich föbb 1721 
2: ChrilL f: 1723.
3 Margar: f: 1726
4 Johan: f: 1728 
5. Anna f: 1731
6 Pet: f: 1733. b. 1735 
7. Lars. f. 1735.

2. Lars ThyrisSon
3. Mårten ThyrisSon 
4: Erich Thyriiion
5: Brita ocf) 6: Anders, höbe i ungbotnen 
7. Chriitina Thyris Sottet
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X: Classen

Olof Larffon Schalin, Upf: Stud: 1643. JJröft odj på fiftone 
ïprïoljerbe 1659 [?], efter fin brober §. Jon Schalin, fe Claff: II. uti Sö- 
derala; Ijftmreft odj ©tamfabern §. Lars EriksSon P[astor] ftmrit ^abe ; 
tit Ijftnlïet Paftorat t)an tont 1687; äganbeö tneb fina puftrn, Anna 
Samuels Sbotter Geftrinia, fe Tab: VI: Claff: VI: N: 6. [o: 3] 8: ft: 
SJarn, för än I)an böbbe 1692; näml.

1: Catharina Olofs Sotter Schalina, Hef böb ogifter 1706.
2. Samuel OlofsSon Schalin, föbb 1664; Upf. Stud: 1684. lJMft 

[1688] odj V: D. Comm: 1688 [Hm. 1696] i Enköping gift 
tneb Beata Dufva; font bief föbb 1666; od) fjabe tneb HnncO 
för än Hn ctffomnabe 1703, odj Hn tilförenbe 1701, 3: ft: 
23arn nanti.
a. Anna Beata Schalina, Hef böb uti ungbotnen 1697.
b. Anna Beata Schalina II:*î föbb 1698; gift 1721. nteb 

§. Johan Säf, $t)rf°f)erHn t Valtuna, åganbeé nteb Ijonont 
... ft: 93arn: . . .

c. Lars SamuelsSon Schalin, föbb 1700 d. 1: Maji; Apolog: 
tvib Sch: Triv: i Hudicksvall 1727. od) gift nteb §. 01: 
P. Geftrin: botter, Margareta Geftrinia, 1733; åganbeö nteb 
I)ettna
1 Beata Lars Sotter Schalin, föbb 1734. böb 1738.
2: Samuel Schalin föbb 1737. od) böb fatnnta ar.
3 Olaus Scalin föbb od) böb 1739.
4. Hedevig Cath: Schalin, föbb 1740.
Apol: L: Schalin böb 1743. d. = 23: Maji odj efter t)anö 
böb föbbeö ©onen Lars.

3. Brigita Olofs Sotter Schalina, Hef böber ogifter, feban Hn 
föbber toar 1665.

4: Lars OlofsSon Schalin, föbb 1666; Upf: Stud: 1684. JJreft 
1687. V. D. Commin: i 93oIbnä§ 1702 [Hm. 1700] od) gift 
nteb £t)tf°^)ei:Hn2> Htter i Skog, Brigita Ekberg, aganbe til* 
fantan 7: ft: 93arn, för än £>an od) «fjon böbbe 1737: /:tf)etta 
JJar folf begrofö tillifa b. * 14 Junj 1737, rart Exempel; fe 
Tab: I. Albog: Familien :/
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a: Olof Larffon Schalin föbb 1703. 
b: Maria Schalina föbb 1704 od) böb 1707. 
c. Lars, föbb 1706 ocf) böb 1707. 
d: Lars IlLr föbb od) böb 1708. 
e: Johannes 01. Schalin föbb 1710.
f. Petrus föbb 1712 [böb 1763 V. D Adjunct, i HaneboJ
g. Anna föbb 1713 od) böb 1714.
Margareta Olofs Sotter Schalina, föbb 1668, od) gift . . . nteb 
gr Johan Holmerus. V. D. Commin: uti Lena Sodn, Unb 
Upfala, åganbe tfje ingen barn tiffatnan.
Brigita Olofs SLotter Schalina, föbb 1669; fid til sDcan Magill: 
Ifaac Bröms, &t)rfof)erbett i Vendels förfatnl. tjaftoanbeé nteb 
tjonotn, för än Ijan böbbe 1708 [Hm. 1707]; 3: ft: Sarn:
a. Anna Bröms, böb i nngbomen.
b. Petrus Bröms, föbb 1701.
c. Olavus Bröms föbb 1704 od) böb 1721.
Anna Olofs Sotter Schalina, föbb 1670; gift . . . nteb Slotl= 
fongb: i Upfala, Albrect Stare, t)loilfenl barn aro; förutan 
fennel ftiufbarn; tïjefja 4: ft: g an bog 1719 od) ,gon 1738.
a. Jacob Stare; Sorgm: i Öregrund, gift nteb . . . 
b: Olof Stare; Advocat: i Stod)!): gift ttteb G. Rodde, 
c. Helena Stare; gift nteb Organ: i Löfftad L: Bäck. 
d : Samuel Stare

Olof OlofsSon Schalm, föbb 1672, blef Stt)djunfare, od) feber= 
tuera Sofbinbare, fittianbel jtä fahren! od) förfäbernal fjeman 
Sunb af bt)n Schali uti Söderala; Ijanl barn ttteb A. förra 
Ifuftrun . . . LO, äro tljejja:

a. Anna Maria Schalina
b. . . .

B. Senare Ijnft: Catharina Hellman i Stoct()o!nt fennel Saru 
a. b. c. d. . . . gon bog 1737 gan afl. 1738.
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Tabula XVI:

om

Thel=Familien, eller fan f)änba rättare Tel ffrifrcit

Wt tfjenna Thel-Familien !ominer l)är at införaå uti tfjefja §äl= 
gunga ©lädjtregifter; font Ijtloäl intet I)af)oer ftanten l)är i lanbet up= 
!omen, utan ifrån Gothland, tljen befcmta Dn, eller od) Spfflanb, 
bäranbeå namnet af Gr: tsàoç, Angl: Toll. Gall: Taille. Sv: Coll el. 
Cull. Culll>U8, lat. Telonium, enteban ©tamfabern loar Tullnär på 
Visby i Gothland. 11)et är orfaïen, at några förnäma ätter, i fpner= 
tjet tl)en Diurbergske, Palmrotiske od) flere, äro l)ögft loärbe at ifptg= 
fontaé; tlje tf)är fomne äro ifrån tljenna orten, belå å fäberne, belå å 
DJtöberneå fiber. Gd) på tfjet man få mpcfet mera må !unna toifa 
ileberne tilbafa af DJtöbertte, til Diurbergska 0läd>ten, font mpdet ut» 
loibgar Thel--Familien; ©å införeé l)är et fort begrep af tfjeu Genealog: 
Saflan, font efter tljefja XX: ft: fommer at fäftaé; ttätul. ifrån £j. An
ders Beronis el. -Störfton, ft)r!ol)erb: i Enånger, font tl)är Iefbe ifrån 
1570, til 1600; iblanb Ipoilfenå 5: ft: Sam, loar od) §. Daniel An- 
derffon, !pr!oI)erbe i Serfiö; §anê botter, af tlje 7: ft: Sara loar 
Justina Daniels Sotter Halenia föbb 1630, ågattbeå nteb fin Wnbra 
DJtan Päder Jönffon; 5: ft: Sara, i Söderhamn, af Ipoilfa od) tf)en 
$ögtoörb: Doct: Daniel Päderffon Diurberg loara månbe, font af t£)et 
ftora od) in på ©öberljamnå ©tab Iigganbe Diurberget fit tilnamn 
l)af[toe]r; taganbes 9tåb» od) £jaitbelåDJt: Hans Thels botter Marga
reta Thel fig til Ijuftru; od) Ijenneå Spfter Cecilia Thel, font at blifioa 
Doct: Johan Palmrots DJtafa; fåfont l)äbanefter omftänbel. ffal berättaé. 
Så långt man f)ar funnat leta tilbafa af tljenna Thel=Familien, är 
tljetta at Stamfabern Ijar loarit en Sullnär på Gothland, åganbeå en 
©on font fallabeå Peter HanfJon Thel, Öattbelåttt: i Gefle, IjtDilfen 
babe til fpiftru Margareta Jons Sotter Behm; Spfter nteb Factoren 
Daniel Behm, i Söderhamn ; etc. af tf)en loibtutfpribba Rehmiffa Fa
milien; Sfjeraê sgarn )üorD xiV: ft. men 6: ft: biibbe i ungbomen, 
tp införeå l)är allenaft VIII. el. IX: ft: näml. I: Hans Thel. II: Da
niel. Ill: Jonas. IV: Albrecht; V: Michael. VI: Anna. VII: Helena. 
VIII. Catharina. IX. Lars; böb ogifter. §toi!fa i följanbe Classer
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fonnna at itämnaS, i [Qnerliet tfjen förfte Sonen od) fjané [tamgårb, 
[om tom at bo f)är i §älfungalanb ; men alle tf)e [lere mäftebelé i 
Gefle; f)äl[t sDcoberfabern loarit tljerftäbeö Soenbeg. — Sod efter när* 
mare nnberröttelfe är rätta orbningen på Sarnen [dlebeê. I. Anna. 
II: Helena. III, Catharina. IV. Hans. V. Daniel. VI. Jonas. 
VII, Lars. VIII. Albrecht. IX. Michael.

I: Classen.

Hans 1Pbergon Thel, föbb i Gefle; blef [eberntera sJIab= od| 
Sanbelg=sD1Can uti Söderhamn, od) gift 2: gånger; näml. förra ref an

A: meb Brigita Gadd; SanbtSDIätarenö öfloer SSäfternorblanben 
Anders Birgerffons Gadds botter, meb f)anö Ifuftru Cecilia Nerbelia 
af Nerbelii ©läd)tet, fe Tab: XII. Cl: III. boeubeö Qd Sorg i Norala 
©odn. Sfjeraé Sarn, för än sDcobern Brigita Gadd böbbe, 1695, looro 
IV: ft: N: I: Margareta. N: II: Cecilia. N: III: Andreas. N: IV: 
Petrus.

N: I: Margareta Hans hotter Tkel, föbb i Söderhamn 1679, d. 6: 
Julii; tom i ädpenffap, 1695, d. 13. Januarj, meb Daniel sJMberffon 
Diurberg; ,Çtoilfenâ SttartnI pä gäberne är fåbant; tp på sDcoberne är 
tfjet infört, Tab: IX: om Haleniffa Famil: od) än utförligare i Siljang: 
II: glod: I: Claff: V: N? I)ionreft StQrfol): i Serfiö görfaml. $. Daniel 
Anderffons VII: ft: Sara, meb Anna Eriks Sotter Nerbelia, Up= 
räfnaö; iblanb pilfa t()en V: Juftina införb är meb fina sDeMn; Ioa= 
ranbeö tljeit fenare Päder Jönffon Tvärre, font loar D. Daniel Diur
bergs gaber; font feeê af tfjetta fölfanbe:

Jonas MånsSon, i Haga bt) af Norala ©odn; Iefbe 1550, od) tlfer 
omfring; SoIfman i ©odnen; fprfoloärb i görfatnl. Soo[t]é od) 
StQresDdm för fartQgen in genom Söderhamns Sfären; etc. ågbe 
meb fina Ifuftru Margreta Eriks Softer

2T Söner

1 : Jöns Jonffon 2. Pär Jonffon 
i £mga

fljenne Ifabe ena fptftru, 
af Nerbelii flädfte, ifrån 

Närbyn; men böbbe barnlöö.

i Stolftab.
tbenne Ifabe meb fina Ifuftru, 

Christina sJMberg Softer, 
4: ft: Sant:

1: Jon Jönffon. 2: Päder Jönffon. 3: Giölin J. Sl 4: Anna J. Sl
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trenne ißäber SMiort
tturr föbb, 1610; Sorgare i Söderhamn 1645; 
gift tneb föt)rtol):L i Serfiö botter, föbb 1630. nanti. Juftina 
Daniels Setter; febatt IjenneS förre DJtan .Ç. Sven Bufcherus 
böber loar; åganbeS titfaman, för än §an böbbe 1676, od) I)on 
fta fanttna år;

5: ft: Sarn:

1. Daniel Diurberg. 2; Anna. 3: Christina. 4. Johannes. 5. Christina II:b:

£mrn nteb tljefja SarnenS eftertomanbont til ätter od) leber, 
!nnbe roara at införaS; ©ä går matt f)är för roiblöftigljeten ffull förbi 
alla tlje flera, enteban tt)e äro at igenfinna nti Si^ang: II: $Iod: 
I: Cl: N: V. od) enbaft til fltjlligaft äro=9Jiinne, l)är uptednar, ffjen 
förfta ©onen, Daniel ißäberfjon Diurberg, tl)en förnäntfte af loåra 
§älSungar.

Sljenne Daniel Päderffon Diurberg, föbb i Söderhamn 1659, 
d. 5: Apr: bief Upf: Stud: 1677. Phil: Candit: 1685: Magift: 1688 
[o: 1685] d. » 10: Decemb: Diefte 1689, nt til Academierne nti 
St)filanb, §oIIanb, Ängl. etc. tom Ijem 1693 [o: 1692] ; bief Adjunct: 
Theol: i Upf: Palt: i Hagby od) Ramft[a] ; 1698 Theol: Profeffor
Ordin: od) ] 1705] Doctor [;] 1724: Prim: od) Archi=Præpof: i Upfala;
affotnnabe i |jerranoin af JaIIbranb i foten, 1736, b. » 10, April.

£jan ingief ädjtenffaß ; foin förentält är; 1695, meb Margareta Hans 
Sotter Thel, i Söderhamn, åganbeS tilfainan XI: ft: Sarn, nanti.

I. Justina Margareta Diurberg, föbb 1696, gift 1717 nteb Mag:
Simon Melander, tå imtranbe Rect: Sch: Triv: i Stockholm,
men feberntera iß. od) &'t)tfof): i Enekiöping ocf) fift i Gefle.
Sarnen äro:
a. Magnus Simonffon Melander, föbb 1718 [Häradsh.]
b. Daniel Melander, föbb 1726. [Profesf. adl. Mlhj. o:

Melanderhjelm]
II. Brigita Christina Diurberg, föbb 1698, od) böb 1702.
III. Anna Sophia Diurberg, föbb 1699, gift 1723, nteb Mag:

Magnus Thelaus, Lect: Gymn: i Gefle; Sarnett äro:
a. Margareta Thelaa, föbb 1724. gift 1744 nteb Mag: Chrift:

Juftus.
b. Daniel Thelaus, föbb 1732.
c. Hedevig Sophia föbb 1738.
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IV: Beata Diurberg, föbö 1701, gift 1722, meb Mag: Marcus 
Simming, tå toaranbe Th: Adj: t Upfala, men febermera 
P. od) P. i Thorstuna ; Sarnen åro:

a: Daniel Simming, föbb 1726.
b. Margareta Beata Simming, föbb 1730, od) böb 1733.
c. Beata Charlotta Simming, föbb 1733.

V: Uldrica Diurberg, föbb 1703, gift 1731, nteb Mag: Engel- 
brect Larffon Hallenius, Phil: Adj: i Upfala; fe Tab: IX. 
Claff: VIII. N. VII. 8. Halen: Fam: Sarnen äro:

a: Margaret: Cafhar: Halenia, föbb 1732.
b. Eva Uldarica Halenia, föbb 1733 od) böb 1734.
c. Uldarica Sophia —- föbb . . .
d. Lars föbb 1739.
e. Daniel, f: 1742.
f: Joh: Engelb: 1745.

VI. Aurora Diurberg, föbb 1705, gift 1731, nteb Mag: Johannes 
Vjman Ven: Conf: Upf: Notarius; od) feban P. i Veckholm; 
Samen äro:

a Daniel Viman föbb 1731. 
b. Johannes Viman, föbb 1734. 
c Greta Aurora Viman föbb 1739. 
d: Maria Sophia föbb i Vekholm

VII. Petrus Diurberg, föbb 1707; Ph: Magift: i Upfala 1734. 
Lector i Gefle 1742; gift 1743 meb Margareta Brander 
[Brandberg] Doct. E: Melanders fofter botter i Upfala. 
Sarnen äro för än Ijan bog 1748
1. Daniel Diurberg föbb 1744.
2. . . . 3. . . .

VIII. Johannes Diurberg, föbb 1711.

IX. Juliana Diurberg, föbb 1712. gift 1739, meb Acad: Secret: 
i Upf. Joh: E. Fick, font feban Mef Profeffor.

X. Brigita Diurberg, föbb 1714. gift 1740, meb V. C: i Upf: 
®om!: Mag: Er: Hallenius.

XI. Charlotta Diurberg, föbb 1716. gift 1741, meb Secret: §. Johan 
Driffel.

Glysisvallur II 46
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N. II: Cecilia Hans Setter Thel, föbb 1681, d. * 23 Aug: i Söder
hamn; tom i ädjtenffap meb Johannes Palmroth, 1698; Ijtoilfen Palm- 
roth tear 9î&b= odj §anbeIM)K: Nils SvenJfons ©on i Arboga, font 
f)an fjabe meb fina ljuftru Elifabeta Jons Setter Palmgren ; föbb 1659, 
d. 28, Martj. Stud: Upf: inffreftoen 1668; Ph: Magifter 1685. Ad
junct: Phïæ på fantma dr; 9ïefte ut til fråntanbe Academ: på Stjffa 
Orterne, Italien, 3frcmfrife, .fjollanö, Ängland, Danmark, etc. font 
Ijent igen 1692; Mef Ebr: Lingv: Prof: i Upf: 1696; feöerntera Theol: 
Prof: 1703 od) Th: Doctor 1705. — åganbeö tilfantan, allenaft Sna 
botter, för än Ijan affontnabe 1727, d. 14: Maji; octj Ijon 1741: d: 
Mart: näml.

1. Elifabeta Johans Sotter Palmroth, föbb 1699, d. 12 Junii. 
gift 1714 d. 10. Aug: tneb Mag: Giöran Vallin, tå ttmranbe 
Lect Th: Prim: i Hernöf: Gymn: men nu febermera Biblioth: 
odj Th: Prof: i Upfala 1732. Superint: på Gothland 1735. 
i Giöteborg 174[4], fjaftoanbeö meb fjonom, för än Ijon af= 
foutnabe 1721, 4: ft: S3arn, nätttl.
1. Ingrid Elifabeta Vallin; föbb odj böb 1715, 9 toefor gamut.
2. Giöran Vallin, föbb 1716; i ftongl. Cancell:
3. Cecilia Elifab: Vallin, föbb 1718. gift 17. . meb Mag: 

Mart: Kammecker i Upf: Th: Adj: Super Inten [den] t på 
Gotland efter ©toärfabern.

4. Hedevig Eleonora Vallin, föbb 1720. gift meb Seciet: 
Hultman el. Carlfchiöld, bog i barnfäng, 1740.

Sfter förenämba Lifa Palmroths böb, ingid Doct: G: Valin 
tfjet anbra giftet 1726 meb Snfan Margareta Schröder, i Stock
holm; barnföbber i Götheborg, Ijtoareft !jeunes» Qiaber bar 
Gymnafii Lect: Prim: odj SIcobern Doct: Mart: Brunrerï 
botter, ifrån Upfala; Ijloilfet ffebbe 1726, d. 1: Mart: Shr= 
nen äro:
a. Fredrik Uldric Vallin, föbb 1730. [Regiftr. i Canz. Col:]
b. Martin: Georg: Vallin, föbb 1733. [Phil. Mag. 17)8. 

Kongl. HofPred. & Lector i Götheborg]
N. III. Andreas HansSon Thel, föbb 1690; toar på några år Stid: 
Upf: Ijoå fina ljöga ©toågrar, D. Diurberg odj Palmroth; men bejaf 
fig i frigötiänften 1712 odj böbbe utom lanbö ogifter.
N: IV: Petrus Hanffon Thel, affomnabe i fin ungbont.
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öfter Brigita Gadds böb; font ffebbe 1695; fåfont är at fe, få 
IoaI af tIfet loadra Epitaphio uti Söderhamns fprfo upfatt, gentemot 
^Sräbifeftolen, på föbra ioäggene; Iftoareft bägge tijerag Contrefaiter, 
otf) några Mnegntärlen äro fäftabe; 0om utaf Sfl=Stenen, främft toib 
©iiorbören ligganbeé; fe min Glyfisvall: II: gi: I: Cap: 4 od) 5 §.§. 
träbbe förenämbe Hans ipäberffon Thel1 uti fenare ädftenffap ; 1697; meb

B. Regina Christina Schröder, åganbeg meb Ifenne, för än Ifan af= 
fomnabe, 17 .. tlfefja 7: ft: Sara, näml.
1. Petrus Hanffon Thel, bief ijSräft odf V. D. Comminister i 

Söderhamn, näft efter £). Olof Faxen, i)tüiifeng (Snfa Mar
gareta Alftin, Ifan tog 1734, til Ifuftru, åganbeg meb fjenna 
2ne böttrar, för än Ifan affomnabe 1737: näml.
a: Regina Chriftina Thel föbb 1735; gift 1748 meb ©nfi.

R. Nerberg i Söderhfamn] 
b. Margareta Cecilia Thel, föbb od) böb 1736.
©fter fin anbre IDiang böb, träbbe tfjenna ©nfa Margareta 
Alftin 3iie refan i ädftenffap meb Notairen i Söderhamfn] 
Jonas Genberg, 1733; font af Alftina Famil: är at igenfinna; 
fe SBiIf : VII. gl: N: IV.

2. Claes Hanffon Thel, föbb 1700. ,fpanbeigman od) 9tåbM i 
Söderhamn på fin faberg tomter; gift 1721, meb Sftåbm: Jon: 
Enmans botter i Söderhamn Hedevig Caiffa Enman, Sarnen 
äro för än Ifan bog Ifaftigt af Slag toib Mbb : 9Jcå(t[iben] 
d. 30 Dec: 1747.
a Hans Claeffon Thel, föbb 1722.
b. Elifab: Margareta, föbb 1725, böb 1726.
c. Elifab: Margareta Ibbrn föbb 1727; böb 1729. 
d: Jonas Thel, föbb 1728.
e: Daniel, föbb odf böb, 1730. 
f: Anna Margareta, föbb 1732. [orre, If.] 
g: Regina Christina, föbb 1733. [Bergs If.]
h: Daniel Thel IbbHi föbb 1734. 
i Claes Thel, föbb 1735.

3: Maja Regina Thel, Pief gift 2 gånger; näntb
A: förra refan meb Michael Anthon Suthof, Ifanbeiém: i 

Stockholm. Sarnen tlferag, looro tlfejja för än Ifan bog 
a. Frans Johan Suthof 
b: Michael Suthof.
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B. cmbra gången nteö ,Çanbelêut: t Stockholm. P. GeiJt, 
Ijafmanbeé meb Ijonom ena botter när Ijon böbbe t Sarn= 
fång, 1730,
a Regina Christina Geist, böb ftra£ i barnbomen.

4: Brigita Christina Thel, gift meb Magift: Johan Scholing t 
Sinbtöping; Sarnen tljeras äro: a. . . b. . . c. . .

5. Helena Hans Sotter Thel, gift i Stockholm nteb fjanbelsman 
Johan Drujroth; tljeraé Sarn äro: a. . . b. . . c. . .

6. Anna Catharina Thel, gift meb fpanbelént: Johan Röngren i 
Gefle, tjafmanbeé meb Ijonont, för än Ijon böbbe i Sarnfäng, 
a. . . b. . .
görenämbe Sntlinge J. Röngren gifte fig 2: gängen, meb 
5$räfta bottrena Christina Michaels Sotter Jerff, i Enånger; 
1729. af Grundbergs Famil: på äliöberne, fe Tab: VIII. 
Cl: I: N: II: 6.

7. Hans HansSon Thel, föbb 1715; toaranbeö än ogifter, til 1735, 
tå Ijan äct)tabe ftarin ©mené Sotter, 6arnföbber i .jpofmebal; 
Sarn tfjeraé:
1: Regina Hans Sh Thel, föbb 1736, i §ebe af Tuna ©!1. 
2: Margareta — — — föbb i H:vall 1738.
Sfter Hans Thels böb, . . .; tog Snfan, 1725, fig tfjen fenare 
®ianen Anthon Mejer toib ttamn; SKen font tl)e nu niera intet 
bo tilfaman, ntan Ijon miftaë i Stockholm odj I)an far utom 
lanbé; @å införeé f)är intet mera om tljefjom.

II: Classen.

Anna $äber» Sotter Thel, mar mät tl)en älfta af barnen; bod 
är l)är Ijenneé älfte Srober Hans Thel, uti I Claffen fatter, för införbe 
orfater ffull; §on blef gift od) boenbeé i Gefle; fåfom mäft alle Ijemteé 
©t)fton; näml. meb £mnbeM)ï: Olof SvenHon Ek, 1680, tjafmanbeé 
meb Ipnotit 15: ft: Sara, för än l)on bog, 1698; men font ttje alle 
affomnabe i ungbomen, od) ogifte, förutom ttjena Sna Sottren; få 
nfiräfnaé tlje fjär intet; allenaft

1. Margareta Olofs Sotter Ek, föbb 1682, gift 1698, meb ^an= 
beléman i Gefle Hans Honon; Sarnen äro tljefja; för än f)an 
affomnabe 1715, fom mar föbb 1665:
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a. Anna Hans hotter Honon et Honing, föbö 1700. något 
floagfinter 1735.

b. Hendrik Hanffon Honing föbö 1702, od) öruntnaöe uti 
toatnet, 9 åra gamal 1712.

c. Helena Hans SDotter Honing, föbö 1705, gift meö en Sîtjf) 
Androf el Anders, i Rävel ; Skrnen tperaö åro tpefja fom 
leftoa, förutan tpe böbe i barnbotnen
1. Greta Lena Anders Sotter

®fter fina förra puftruå böb, ing i äOlof Svenffon Ek anbra giftet, 
1700, meb Catharina Bollerman i Gefle, äganbeö meb penna 2: Söner 
od) 3 böttrar, för än pan affomnabe. ©ten alla böttrarna böbbe i ung= 
bomen; tt) införeé pär adenaft Sönerne, näml.

1: Johan OlofsSon Ek, gift meb ©nlöfmeö: Auguftini Rudmans 
botter i Gefle. Skrnen äro: ...

2. Olof OlofsSon Ek, ©tasmäftare i Gefle, gift meb Catharina 
Axner; 17.. Skrnen äro:
a. Catharina Ek, föbb 1730.
b. . . . OlofsSon Ek, föbb 1735, när SKobern intet loifte fig 

mara pafmanbe för än par tjmar för föbelfen.

III: Classen

Daniel ißäberfjOtt Thel, §anbelöman i Stockholm gift meb Gund- 
borg Fredriks Sotter Gedeur ifrån Fahlun ; tperaö SSarn äro 8: ft; 
för än pan affomnabe . . . näml.

1. Peter DanielsSon Thel, föbb . . . bief ißräft [1717] Sprïoperbe 
[i Tegelsmora 1732], gift meb [Anna Lundström]. Skrnen 
äro: . . .

2. Fredrik Danielffon Thel, föbb . . .
3. Daniel Danielffon Thel, §anbeföman i Fahlun, gift . . . meb 

Margareta Berg, åganöe titfaman 1: @on ocp 1: Setter: 
a: [Anderst] b: . . .

4: Anna Daniels Sotter Thel, föbb . . . gift meb fpanöeMIt: Nils 
Barck, i Giötheborg, åga tilfaman Skrnen a: . . . b: . . . 
c: . . .

5. Margareta Daniels Sotter Thel, föbb [1693] od) gift meb 
Niclas Brander, i Stockholm; SSarnen äro: a: [Nils, f. 1730] 
b: [Daniel, f. 1732] c: . . .
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6. Christina Dan: ©otter Thel, fööö . . . gift meb And: Melytz 
i Stockholm

7: Helena Dan: St Thel, föbb . . . gift irteb Bengt Doling, (Sn 
Son ågt titfaman a: [Johan Benedix\

8: Gundbor Thel, föbb . . . oct) gift A: meb Profeff: Joh: Malm
ström i Upsala, 1727; ffaftoanbeå intet barn meb Ijonont fom 
bog 1730 [1727],
B: SInbra refan gift 1737, meb s^roften i Boldnäs Mag: Bfa]: 

Haffelhun fom tilförenbe loarit 2:"l ganger gift; 23arn är 
Gunborg Hasselhun föbb 1738.

Gsfter Daniel Thels böb, tog Gsntan fin ^öjtftoän . . . Sahlstedt 
tit fin 2:*” 3Jian.

IV: Classen.

Catharina ißäberä Setter Thel, föbb . . . gift . . . meb Insp: 
Hall, åganbe§ meb Ifonont ... ft: 23arn, näml.

1. Catharina Hall

V: Classen.

Jonas tßäberfjott Thel, föbb . . . gift 2 gånger, näml.
A: förra refan, 1681, meb Catharina Jons Sotter i Gefle, ägan= 

be§ meb fyenna fom bog 1682, en Son allenaft, näml.
1. Peter Thel, föbb odf böb ftraj för fina SOcober 1682.

B. SInbra gången 1684, meb SMbm: Lars Sunds botter uti Hu- 
dicksvall Brita Sund; @t)ftren til Peter Larffon Sund SMbttt : 
Jon Qvafters ©toärfaber; föbb 1662, àganbeê tilfaman för än 
Ifan bog på fiörefan åt Marftrand Gslloftoa ft: 23ant, näml.
1. Margareta Jons Sotter Thel, föbb odf böb 1684; toib flutet 

af året, när Ijenneö förälbrar gifte fig toib början.
2. Helena Jons Sotter Thel, föbb 1686, gift meb SMbm: 

Joh: Lindberg i Gefle, åganbeS tilfaman 6: ft: S3ant, för 
än Iian affomnabe 1727, men Ijon 1725; näml.
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a. . . . b. . . . c. . . .
d: Jonas Lindberg, föbb . . . Mag: t Upf: . . . ißräft . . . 

extraord: toib. §oftt>et
e: Johannes Lindberg, föbb . . . Söpmang 93o!f) : i ©todftj. 
f. . . .

3: Margareta Jons Sotter Thel, 11:^2, föbb 1689, gift 1725 
nteb §ärabé@frifto. Stocklins ©on i Gefle, Notarien Joh: 
Stocldin, Sarnen ttjeraé äro: 
a: Magdalena Stocklin föbb od) ftraj böb 1729.

4. Peter JonLfon Thel, föbb od) böb 1692.
5. Carl Thel, föbb od) böb 1695.
6. Lars Jonffon Thel, föbb 1696, gift 1721 i Gefle, nteb 

Brigita Sorre, föbb 1699; åganbeé nteb tjenna för än t)an 
affomnabe, 1729, 3: ft: Sant, näint.
a. Brita Elifabeia Thel, föbb 1723.
b. Jonas Larffon Thel, föbb 1724.
c. Maria Helena Thel, föbb 1726.
CSfter Lars Thels böb, 1729; ingid (Sntan Brigita Sorre 
fenare gifte 1734, nteb banbeLm : Jonas Nyberg i Gefle, 
öarnföbber i gärtöö ©odn.

7. Jonas JonsSon Thel, föbb 1699, od) böb 1703.
8. Peler — föbb 1701, od) böb 1702.
9. Albrecht, föbb 1702, böb 1705.

10. Brigita föbb 1704, böb 1705, pä fantma bag font Albrecht.
11. Brita Catharina Thel, föbb 1706, gift 1729, tneb IjanbeLm : 

i Gefle Peter Ödman; föbb 1701; Sarnen äro:
a: Dorothea Ödman, föbb od) böb 1730.
b. Jonas Ödman, föbb 1731.
c. Carl, föbb 1733, böb 1735.

VI: Claffen

Helena ißäberä Sotter Thel, föbb 1653, gift 2. gånger, näntl.
A: förra refan 1682, meb Leuten: toib ^äntfl. Peter Johanffon 

Apel; boenbeé i Gefle på ThebStamfabenL gårb, toib Sprto= 
gatan, tit fin böb 1702, Sarntöfer.
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B. Senare gången, 1707, meb £)ärab§§öfb : t ©eftrilel. od) Gnl= 
ling Samuel Forfeit, lfafmanbe§ ide Relier meb f)onom något 
Sara, när Ifan bog, 1709, od) Ijon 1726.

VII: Classen.

Lars ijSäberfjon Thel, ont ïjonom åger inan ingen mera berättelfe 
än at f)an affontnabe uti fin ungbom od) ogifter, Ijfa font tf)e flere 
5: ft: I)an§ @t)flon, I)ft>illa§ 9?amn äro mig Ofunnig.

VIII: Classen.

Albrecht ißäberjjon Thel, föbb 1661, ,fjanbelåm: t Gefle, gift 1692, 
meb Anna Ödman barnföbb i Sahlberget, 1669; 2!jera§ Sara äro 
tf)effe 5: ft: för än l)an bog 1701;

1. Margareta Alb: ®otter Thel, föbb 1693, gift 1714 meb l)an= 
befém: i Gefle Nils Deyken; böb 1724. Samen äro
a. Anna Depken, föbb 1715, gift 1739, meb Ijanbeföm: Her

man Engelb. Sch . . . Sarnen äro
1. Hendrik föbb 1740
2. Claes Albrecht, föbb 1743 od) böb.
3. Anna Margareta föbb 1745 od) böb.

b. Chriftina Regina Depken, föbb 1716, gift 1742, meb Sltjrlolj: 
i $lerbt) od) Gnllingen §. Nils Flodman, fe Flodm: 
Famil: Tab: IV.
1. Marg: Regina, föbb 1743.
2. Olof — föbb 1744.

c. Margareta Depken, föbb 1717. gift 1740 meb ^anbeléSOc :
1 Gefle Nils Öman. Sarnen äro 
1. Simon Albrecht, föbb 1741.
2 Nils, föbb od) böb 1742
3. Sara Margareta, föbb 1744. 

d Helena föbb 1713.
e. Peter Albert Depken, föbb 1720, böb 1721.
f. Albrecht föbb 1721.
g. Chriftopher föbb 1723.
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2. Peter Alb: Son Thel, föbb 1694, böb 1696.
3: Anna Alb: Sotter Thel, föbb 1695; gift 1718, nteb V. D. 

Commin: i Gefle, feberinerct Stljrtot): i Oggelbo, Eggerd 
[Hm. Ecchard] Holmqvist, föbb 1686 [Hm. 1687]; Sarnen 
äro tljefja för än Ijan bog 1739. Jan.

a. Margareta Holmqvist, föbb 1719.
b. Albrecht Holmqvist, föbb 1721.
c. Anna, föbb 1724.
d. Andreas, föbb ocf) böb 1727. 
e: Helena, föbb 1729.
f Andreas Holmqvist, IIlïî föbb 1735, böb 1736.

4: Simon Alb: fon Thel, föbb 1697, böb 1702.
5: Helena Alb: Sotter Thel, föbb 1699, gift nteb Magift: ocf) 

Lect: Gymn: i Gefle, Erik Alrot; 1725; /:feban Paft: i 
Ofttmnfiö 1743 :/ Sarnen äro:

a: Anna Margareta Alrot, föbb 1726, böb 1727. 
b. Ericus Alrot, föbb 1728.

IX Classen

Michael sJMbergon Thel, föbb 1663. ftälte fig en ftor |janbel§ntan 
toib börfon i Stockholm, faite fig neber febennera i Gefle at fjanbfn, 
när Ijan fict til Ijuftru Sîdbnt: Daniel Popelmans botter tfjerftäbeö, Elfa 
Popelman; af Grubba Famil: flå ÜJtöberne; föbb 1687. fe Tab: VII. 
Cl: I. N: II, 1; Ijtoilfet ffebbe 1706, äganbeö tneb fjenna 6: ft: Saru, 
när Ijan bog 1726; nätnl.

1. Peter Michaelffon Thel, föbb 1707; en fiöfarare.
2. Ingerid Thel, föbb ocf) böb, 1709.
3. Margareta Thel, föbb 1711.
4. Elfa Thel, föbb odj böb 1712.
5. Daniel Thel, föbb ocf) böb 1713.
6. Ingerid Helena Thel, föbb 1721.
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CtlfûfS

om

Arnellska Familien.

2If bt)n Arnön uti Rogftad ©odn; fe min Glyfisvall: I:
Cap: [VII] Ijloareft tl)en Arn, Arend, Arnold bobbe, font Iagabe tit 
od) uthögg Dîunftenen, Ifmilfen febermera bleo inmurab uti Hudicks- 
valls ntja forfoå ft)b*öftra fförn; fe min Glyfisv: II: QIod: Ifafma många 
fyeberémän tagit tillnamn; iblanb IfmiIfa od) tffenna Arnellfta Familien 
tommen är. ©tamfabern loar Sonben Lars Jonffon od) äJiobern Karin 
Eriks 2) otter, barnföbb i Tuna, i @Iäd)t meb förenämba Tretka Fa
milien; £>an föbber 1598, od) tjon 1607. IpmiIfa toälmåenbe gofmo fig 
£>anbeföfoIf til Hudicksvall ; Ifan bog 1669, od) Ijon 1674; Iemnanbe 
efter fig 3:Ht barn, iblanb IimiIfa I)är införeé

Jonas Larffon Arnell

föbb 1642, fatter i Hud:valls Schola 1650; Upf: Stud: 1658, antagen 
Præceptor i 5 år ï)oë Profeff: J. Scheffer; feban til ©ref Poffes 
Söner, — Difput: i Upf: 1670, d. 12 Decemb: pro gradu 1672 in 
Mart: od) Jm famma år Ph: Magifter. IRefte utom lanbö meb I)öga 
§errar§ ©oner, 1677, SSib Ifemfomften Jid Äung Carl XII fröningé 
Feft, tå od) 8: ft: Theol: Doctorer toigbeö af Doct: Jöns Terferus, 
opponerade Ifan, de verdate et certitudine religionis Chriftianæ, 
Ifmar til D. Joh: Baaz fmarabe; befomanbeö färbeleö tjneft Ifoå I)öga 
Öfmefoeten; Od) enteban Ijan ofta refor Jmebitat uti S. Mariæ Qor= 
faulting, od) D. Matthias Ifer tom til S. Nicolai ftora forfo, bief Ifan 
efter IfeIa förfantl[ingenö] tallelfe förorbnab tlfer Paftor 1682 [o: 1681] 
meban .Ifan ide än tå Ißrefter migber mar, fom bodf ftraj ftebbe; §an 
mar tlfer en ftor ïjeberê SRan, til 1705 [o: 1704 16/12] tå Ifan af $. 
Carl XII förorbnabeö Superintend [ent] i Carlftad, I)mareft I)an i $er* 
ranom affomnabe 1707, d. 12 Nov: od) begrafmen d. > 2 Feb: 1708, af 
P. P. Mag: Cederholm, odf Ijané Qru, 2lrd)eb: Doct: 01: Svebilii 
botter, ttelena Adlerberg, meb IimiIfen Ijan ädftenffaj) ingå månbe, 1683; 
tt) Strdjeb : D. Svebilii barn, 3™ ©oner, Samuel, Giöran od) Johan, 
blefmo ablabe 1684; od) Ifanë 4: bättrar, iblanb IfmiIfa förenämba 
Helena mar tf)en 2b£2 i orbningen, fom bog 1743 d. * 24: Mart:
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Mag: Jon Arnells odj JJrit Helena Adlerbergs SJartt tnoro XI: ft: 
I. Elifabetha. II: Catharina. III. Olof. IV: Lars. V: Carl. VI: Mar
gareta VII. GudHaf. VIII: Axel. IX: Samuel. X: Helena. XI: Jonas.

N: I: Elifabetha Arnell, föbb 1685, gift [1709] trteb Baron Carl Cron- 
ftedt Gen: Leut: Inib Ä'ongf. Artillerie, oct) febermera Præfident i 
Ärigö Collegio, Barnen ttjeraë äro

1: Jonas Cronftedt, föbb [1711] Öftnerfüeutn: toib Äongl. Artill:
2. Anna Helena Cronftedt, föbb [1712] gift [1733] tneb Gen: 

£Jält$t)gtnäftaren, Baron Pehr Siöblad, Barnen äro

a. Ulrica Eleonora Siöblad,
b. Fredrik, böb.
c Johan Carl. böb. 
d. Pehr Siöblad. 
e Chriftina Elifabetha
f. Carl. böb.
g. Maria, böb
h. Juliana Helena 
i Nils Siöblad.

3. Charlotta Elifab: Cronftedt, föbb [1714] gift [1739] tneb §. 
Majorn toib Stongf. Artill: SJaron Carl Funck, Sarnen äro
a. Elifab: Guftava Funck, böb.
b. Chriftina Charlotta 
c J ohanna Guftava
d: Fredrik Adolph Ulric Funck 
e Beata Sophia

4. Uldarica Frederika Cronstedt, föbb [1718] gift [1741] nteb 
ffäfStättS Sîâbet i Âbo, Baron fp. Carl Cederftröm, Barnen äro

a. Elifab: Charlotta Cede{r\ftröm, böb.
b. Olof Carl, böb. 
c Carl Cederfröm. 
d. Uldarica
e Elifabetha 
f Olof Cederftröm

5: Margareta Beata Cronftedt, böb [1722],
6. Carl Cronftedt, böb [1722],
7. Frederik Cronftedt, Notarius i S. ©toea £jäf*9tätt.
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N: II. Catharina Arnell, böb t ungbotnen.
N: III. Olof Arnell, nämber efter Scoberfabern; böb t unga åren.
N: IV. Lars Arnell, föbb 1689. Magift: 1713; fjåf= Cancell: @cef 
Pipers Informator. •— Rect: t Franf: Scholan ; tfierftäbeé Paftor ; Doct: 
Theol: od) Sîprfoïjerbe t S: Jacobs görfaml. gift 1727, tneb SJJroftmé 
botter i Sahla, !gungf: Johanna Kolihofj, åganbe barnen tilfaman, or 
än ()an bog 1742 od) f)on 1745,

1. Jonas Arnell, föbb [1728] Extra Ord: t St'ongl. Cancelie
2. Johanna Helena Arnell, föbb [1729] gift 174[8] meb SlorgL 

,lQdfiprebifanten Mag: Carl Jefper Berzelius
3. Hendrik Arnell, böb i unga åren.
4. Lars Arnell, föbb [1731], ÖftoeLjprhmrcfare Ioib SlongL Artill:
5. Ulrica Elifab: Arnell, böb et barn.
6. Carl Arnell, föbb [1734],
7. Pehr Arnell föbb [1736],
8. Chriftina Margareta Arnell, föbb

N: V. Carl Jonffon Arnell, föbb 1690; Cancellie 9fåb; abtaber 1746, 
gift [1720] meb SorgSRäftarené Axel Aulevills botter i Stockholm, 
Sara Aulevill, SJarnen äro

1. Axel Arnell, föbb [1721] Sàfôunfare od) Cancellift i SlotigL 
Cancell:

2. Anna Helena Arnell, föbb [1723]
3. Sara Elifab: Arnell, böb jungfru.

N: VI. Margareta Jons Sotter
böbe i unga åren, Ogifte.N: VII. Gustaf

N: VIII. Axell )
N: IX. Samuel Arnell föbb 1696, Leutnant Ioib SöberSRanlarbS 
sSegetnente, blef böb 1717, ogifter.
N: X. Helena Arnell föbb 1697; gift [1720] tneb Siffopen i Borgo 
Stifte, Doct: Joh: Gezelius, barnen äro

1. Johannes Gezelius, föbb [1721] Secretar: ioib $ongI. Academ:
i Åbo,

2. Jonas Gezelius, böb ogifter
N: XI. Jonas Jonffon Arnell, föbb 1701, d. 28 Oct: Auditeur h>ib 
SlongL Artill: Segern: i Stockholm; än Ogifter, när iag tfjenna 
Geneal: införbe 1746.
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Til loadert äréUcmne för fina förälörar, lat ©onen Mag: Jonas 
Arnell förfärbiga et [tönt utarbetat Epitaphium i Stockholm, od) tf)et 
uti Huckvalls tprfo upfättia lät på föbra inuren, i fräntre qvarteret, 
gent emot pang förälbrarg graf i gången; Sängbett är 3 J al. brebben 2. 
£)fmerft ftår Chrifti bilb, nteb fegerfattan i panbena, näftan 1: al. långt; 
sJ5å fiborne ocp nebanföre, 2ïî bilber, fmärre; tpen (Sna utmärfer Croen, 
af en Falf i tpen ena panbena, od) uti tpen anbra et Tpen
Slnbra iKärlefen, tneb et barn på arnten. ©ent emot tpefja, ftår
bilben poppet, meb et 2(nFare uti ena panbena, ocp i tpen anbra,
ena Tmfira. Tpen 4Ü! Silben, meb ena \t>åg|Tål i panbena, at ut=
märta §anbelg=@tdnbet.

£)är mtber od) emellan förenämba Silber od) Söftoärd, är graf= 
ftriften fatter; ocp tper unber loader fmå Contrefaiter til anficptet 
allenaft, omgifna meb Singlar, ocp bobag been, etc.

Tpen öfre belen af ©raf=®friften är fälunba:

Hefnmntcts ö>w>arad>ttgpet----------

[se här förut: Glysisvallur II sid. 167]

Tab: XVII. 

ont

Treska Familien

Stt i forna tiber intet brufabeg få pög ocp pruntanb tillnamn, fom 
nn fter, utan ganfta gemen od) flät; tpet är öfloer alt betant; äfloen 
toäl pog DIibberftapet od) Dlbeln. (£t fåbant är od) tpetta tilnamnet 
Tresk eller Träfk, tp tpet förra är Trög, UTotfpätug; Lat: -piger, 
contumax; tpet fenare är Fiärr, HToras, fumpig ort; lat: palus, 
Angl: Pol. Belg: Put; Sägge par iag igenfunnit uti gfamla] Mff.

9Iu brufag öfloer alt Trefk; ocp tömmer äfloen toäl tpenna Trefka 
Familien at pär införag, fåfom tpe flera §elgunga ©läcpter, emeban 
tpen å SKöberne loadert ocp loiba reban utfpribber är, fåfom ftöna 
grenar ocp frudjtbäranbe qloiftar af ringa rotp.
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SDcan giör begtynelfe af
Erik GertLLon, font toar en Sonbe t Tuna Sod)n, odj bt)n Hal- 

ftad, dganbeê meb fine liuftru Anna Lars Sotter; förutan böttrar, 
2: Söner Gert oct) Lars, fjnrilfe nämbe fig förft Tretk ; fdfom tfje 
trtydta ftrifter uttoifa; fd framt ic£e od) fabern fd nämbeS, font meb 
gifte tom til ftattefjemanet; trenne

1: Sonen Gerhard etter Gert Tresk tog fig frant nteb boten, fd 
at t)an bief i Upf: Magifter, 1596 [1600] ; febermera Reet: 
Scholæ uti Enkiöping, odj fift P. od) P. i Tborstuna ; SIcen 
ont t)onotn t)ar iag ingen toibare unberrättetfe tunnat arnd.

2: Sonen Lars EriMLon TreLk, bebobbe faber§t)entanet, dganbeå 
toät ntdttg barn, men 11) e font meb tjeber upförbe ftamen tooro 
allenaft 2: Söner Anders odj Olof, t)toiIta införaé Ijär uti föl» 
janbe Claffer :

I: Classen.

Anders LarLLon TreLk, föbb ... tog fig frant meb fjanbel uti 
Hudicksvall, od) bief Stdbman, dganbel til tjuftru Anna Daniels Sotter, 
®l)rtof)erben§ Daniel Anderffons Halenii [Hm. Berg] botter i Bersö od) 
Hafela Sod)nar, öfloen todt i Gnarp Sod)n, tt) uti I)ans> bagar iooro alfa 
3 Sod)nar et Paftorat; fe min Glyfisvall: II: fÇlod: XIII: Cap: §: 7. 
Svenne Anders Larffon Trefk fid meb tljenna fina Ijuftru; för än 
Ijan affomnabe 1688, od) Ijon 1686; dganbe tïjeraê Iuadra graf, främft 
på ftora gången, in Iuib §ögSl)oret, uti Hudicksvalls trjrto; 5: ft: 
Sam, nämt. I: Lars. Il: Daniel. III: Anna. IV. Olof. V. Olof. 
I)toiIfe i följanbe Num: införa^.
N. I. Lars AnderLLon TreLk, föbb 1664, ^janbeléntan i Hudicksvall, 
gift 2: gånger, nanti.

A: förra refan 1681, meb Barbara Torger; Sîdbntan Er. P. Tor
gers botter uti Hudicksvall ; Sarnen tljeraê, för an t)on 
bog 1689 luoro 3™ 3)öttrar, Brita, Anna od) ChriLtina;
1: Brita Lars $otter TreLk, föbb 1683. gift 2: gångor, nanti. 

A: förra gången 1699. meb 9Î. od) IpanbeMR. i Söder
hamn, Daniel OlofsSon Stenbit, fina St)fterë Annas 
SWané Srober, Ijaftoanbe meb I)onont, för än Ijan bog 
1723, 7: ft: barn, näml.
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B:

1. Barbara Stenbit
2. Catharina, —
3. Brigita, —
4. Lars
5. Olof 
6: Daniel
7. Anna Chriftina

om alla tljefja finneö utföri. timra 
berättat, Tab: IX: Claff: VIII; 
OlU Halleni\la Familien; tt) Sten- 
biterna fiå Sköberna äro af tljet 
©lästet.

2;

B. 2Cnbra gången tog Brita Trefk fig til Skan §anbelé3k 
Peter Lind t Söderhamn, 1729; men I)an gantai nng= 
tari affomnabe, 1741, utan at Ijaftoa något barn; ta Ijon 
tl)er efter böber bief 1747, d. 26 Aug: —

Anna Lars 2)otter Trefk, föbb 16 . . gift 1703, nteb Sut« 
lingen 9îàb-- od) IpanbelöSkan i Söderhamn, Jonas OlofsSon 
Stenbit; fina ©rjfter Britas Skanö Srober; tljeraé barn äro 
od) 6: ft: för än Ijan bog 1749, 80 år gl.
1. Olof Stenbit
2. Lars
3. Margareta —
4. Barbara —
5. Peter
6. Anna Brita

alle tljefje äro od) införbe Tab: IX. 
Cl: VIII. N: II. Lit: A; ont Hal- 
lenifta Famil:

3. Chriftina Lars ®otter Trefk, föbb 1688, gift 1707 nteb 
■kåb= od) §anbeléSkan i Hudtvall1 Peter Alftin, af Alftina 
Famil: uti Söderhamn; Sarnen tljeraö för än Ijon bog 
1742, tooro tljejja:
1. Lars Peterffon Alftin, föbb 1708, Student i Upfala1 

affomnabe t)är Ijema, fm [amma år, 1727.
2. Peter Alftin, föbb 1712, böb 1713.
3. Peter Alftin Ilrif, föbb 1714, en b[e]röntb £mnbelé= 

Skan i H:v.all.
4. Margareta Alftin, föbb 1720, böb 1726, en täd !Jung= 

frn begråten af allom.
görenämbe Lars Anderffon Trefk, efter fin förra fjuftrué 
Barbara Torgers böb 1689, ingid
0cnare gifte 1690, meb Anna Sterner, Sîegementê ©friftoarenê 
Eliae Bohms Jungfrmftiufbotter i ©unb af Idenor @od)n, 
adnexan til Hudicksvall; åganbe 2: ft: barn nteb Ijenna, för 
än Ijan bog 1695, näml.
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1: Anders Larffon Trefk, föbb oc£) ftraj böb, 1691.
2. Baba Caifa T ref k, föbb 1696, affomnabe ena Swngfru 

1710, uti Sundsvall t)o§ fina SSiofter, &rono93efaIning§3Jtan§ 
Joh: Strandels I)uftru, Maria Sterner; men förber od) 
Iagber i fin faber§ graf uti Hudrvalls trjrfo, i ftora gången 
af främre qvarteret.

Svenne Lars Trefks Gnfa, Anna Sterner, font uti Sdftenffap 
fenare gången 1696, nteb en font nåtnbe fig Santarerare i 
Stockholm, toib namn Adam [Carl Gustaf ?] Schytz, Ijaftoanbe 
nteb Ijonotn 3: ft: barn, för än I)on bog i peften, 1710, näml.
1. Carl Guftaf Schytz, föbb 1697; åganbeg en Officerare 

ttnber £jf=Gardie, tjuftru od) barn; nten tf)e f)öra intet til 
Treflia Famil.

2. Adam Schytz, föbb 1699. — Sifalebe§.
3. Anna Schytz, föbb 1701, gift nteb äBadjtmäftaren N. N. 

på Srottning()o(nt. ©om tfje förra utom tljenna Trefka= 
©tamgårben.

N. II. Daniel Anderffon Tresk föbb 16 . . Upf: ©tubent 1676, Magift: 
1685, feban Ijan berömi. Difput: förra gången de Remediis Iræ; od) 
fenare gången de Paradifo ; §of=5)3reft f)0§ ©reftoinan Horn, od) 
ExtraOrdr toib Äongl. Gvardie, 1689; Ijtoareft f)an Ogifter affomnabe 
1693; od) Ietamen tjemförb od) begraftoen uti fin faberö graf, i Hu- 
dicksvalls !t)r!o; åganbeé ftort ärenamn efter fig.
N: III. Anna Anders Sotter Trefk föbb 16.. gift 16.. nteb Olof 
Nilffon Varg, font toar förft 23off)åIIare på Ströms S3rut i Harmånger 
©odjn; febermera Sanbå Secreterare i Gefle, i mång åren; od) fift 
Politie=83orgmäftare tl)er ftäbeé;. Sdceb tljenna fin f^örfta §uftru Anna 
T ref k, fjabe Ijatt barn; men life böbbe i barnbomen, od) för än tljeraê 
SIiober affomnabe 16 ..

$an§ Itnbra t) TaFa toar Sara Magdalena Lenæfia, SulI=Inspec- 
torens Sotter i Gefle, nteb I)toilfa f)an Ijabe barn font uttoibgabe 
Famil:

SIjen 3- l>uftrun, toar iliåömans bottren i Gefle, Margareta Öft- 
man nteb I)toilta f)an ågbe 4: ft: barn, för än I)an bog 1711, en 
g[antmal] SIian öf[toe]r 60 åren; fe Tab: XX. Cl: I: Varga=Famil. 
N: IV. Olof Anderffon Trefk, föbb 16.. Omtom i toatnet, eller 
bruntnabe, utom fin faberë fiöbob, en ung gojfe.
N. V. Olof tl)en IIËI5 bog od) i fpäba barnbomen.
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II: Claffen

737

Olof Larffon Tresk, föbb ... tog fig fränt meb Boten, Btef Upf: 
Stud: 1626, od) feban SanbtSKätare t)är t SBäfterKorbtanb. §an ågbe 
2ïî böttrar Brita od) Magdalena, f)toitfa Iefbe efter ttjeraö förälbrar; 
ttje anbre Btefroo böb(b)e t ungbonten.
N: 1: Brita Olofs Sbotter Trefk, föbb 1635; gift 2: gånger, för än 
f)or affonmabe 1739 tjoö fin Sotter=botter§ SKan, jpb Håkan Lenæfius, 
V. D. Comm: i Sundsvall; 104 år gamut.

A: ,Vorra gången gifte t)on fig, 1664, meb Sj. Johan Kanick, 
&'tjrfot)erben§ £jr Olof Alhogii <3on i Rogftad od) Ilsboda 
förfamtingar; SKen nämbe fig Kanick efter SKöberne; tjaftoanbe 
meb tjonom; font roar frigöüßräft, od) febermera förorbuab 
ftjrfotjerbe i StffarteBt), men bog 1678; 7: ft: Barn, nämt.
1. Margareta Johans Sotter Ka

nick, föbb 1666.
2. Helena Kanick föbb 1669.
3. Magdalena Kanick föbb 1670.
4. Åke Kanick föbb od) böb 1672.
5. Olof — föbb od) böb 1674.
6. Brigita föbb od) böb 1676.
7. Brita Ilfll. föbb 1678.

om ttjejja böttrarö gifte* 
mat, Barn* od) Barna=Barn, 
etc. är införbt Tab: X. 
Ciaff: I. N. 7 etc. ont 
Kanika Familien, font 
för ttjeê mibtöftigtjet [fut 
t)är å nt)o intet ukrepaö.

B: Slnbra gången, efter $. Johan Kaniks böb, 1678, Begaf fig 
Brita Olofs Totter Trefk i ädjtenffaf), 1682, meb Inspectoren 
f)å Ströms Slruf i Harmånger @od)n, Rolof Machey af tt)en 
tuiba Befanta Macheyffa Familien; fotn feberntera Arrende
rade Ströms Sruf, od) fift Sgare tit en bet i Lögdö Slruf 
uti Medelpad; SKeb tjonom Ijabe tjon V: ft: Siarn, för än Ijan 
bog, 1714, nämt.
I. Catharina Rolofs Setter Machey, föbb od) böb 1682.
II. Anna Catharina Machey, föbb 1683, gift 1710, meb 

•5- Håkan Lenæfius V. D. Comm: i Sundsvall, (jafluanbeè 
nteb f)onom, font bog 1741, Ellofwa ft: Barn, nämt.
1. Rolof Håkanffon Lenæfius, föbb 1712, gårböfogbe gift 

1740, meb (Mrböf: Sottren i Södermanland odj . . . 
Margareta Möller, Slarnen ttjeraö äro
a------ Sna böbföbba Sotter, 1741.
b.------ Sn böbföbber @on, 1743.
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2. Brita CaiIfa Lenæfia föbb 1713, gift 1738, nteb 
§. Jon Nordvall i Hernöfand, affomttabe barnlöfer 
1743.

3. Haqvinus Lenæfius, föbb 1714. böb 1733
4. Johannes, föbb od) böb 1716.
5. Carl f: 1717. b. 1718.
6. Anna Stina f. ocf) b. 1720.
7. Nils Fredrik Lenæfius föbb 1721; Ärpbbeträmare i 

Stockholm på året 1744; gift 1745, nteb Maria Elifab: 
Bäckman. SJarnen tt)era§ äro a. . . .

8. Anna Catharina Lenæfia, föbb 1722, betågrab 174 . . 
af Biberg fyaftoanbeé Sonen . . . Sllen fülber ifrån 
Biberg gifte fig nteb ißreften Sidenftröm, 1749.

9. Chriftina Sophia, föbb 1723, böb 1726.
10. Jacob Vilhelm Lenæfius, föbb 1727; §anbeféman i 

Stockholm
11. Johannes Håkanff: Lenæfius föbb od) böb 1728.

III. Udde RolofsSon Machey, föbb 1685 od) böb i ungbotnen.

IV. Ifaac RolofsSon Machey, föbb 1686, od) böb i barnbomen.

V. Magdalena Rolofs $otter Machey, föbb 1687, gift 1718
nteb Srono Sen§=SIlanen Anders Hailing i Slcebetpab od) . . .
I)aftoanbe§ nteb Ijonont för än Ijon bog, 1628 [o: 1728],
5: ft: S3arn,
1. Brigita Halling, föbb 1719; böb i barnbomen.
2. Brita, II.ÏEÎ, föbb 1721.
3. Rolof Halling, föbb od) böb 1723.
4. Magdalena, föbb od) böb 1725.
5. Lars Anderff: Halling, föbb 1727.

N: 2. Magdalena Olofs ®otter Trefk föbb 1638, gift 16 . . nteb Stabé» 
Notarien i Hudicksvall, Lars Hök, åganbe inga barn efter fig, när 
tlje bägge gamle böbe bteftoo, pan 1685, od) Ijon 1687.
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Tabula XVIII: 

om

Valbergs=Familien

©ebatt ©taben Hudicksvall, font bär namnet, af tf)e tioänne 
btjar, Hudick od) Vallen, font Ijörbe til Tuna ©ocfn, få ptoilfaë ägor 
©taben bbjggaë ntänbe, förft tt)en gamtare, 1582; od) febermera tfjen 
9tt)are, fom flpttabeé för paföluatneté ntfall ftull, längre i föber, 1640; 
I)tt)ar om min Glyfisvallurs I: $1: om Hud:vall, §: 1. lit: A: od) B; 
HtforIi panblar, ftàenbeë i rangorbningen iblanb ©toea= od) ©iötpa 
Dîtïenê ©täber, tfjen 36.—. ©å iooro mäng ©Iäd)tcn, font fin tilnamn 
af orten od) ©taben taga månbe, v. g. Vall, Vallin, Valbohm, Val- 
bech, Vallman, Valmo, Valftedt, Valqvist, Rofenvall; etc. etc. Ijloar 
iblanb od) tljetta namnet Valberg är I)är!ontit, fom för 60 år feban 
intet loar i bruf; emeban ptoarden ftantfabren eller Stam=SKobem få 
fallabeë, utan enbaft efter gamla fättet; Giöran GiöransSon, en ,Çfanbelë= 
man i Hud:vall, böb 1650, od) Barbara Abrahams 2)otter, böb 1669. 
ena ftjrfoljerba botter ifrå Torp ©ocfit af SKebeIpab; ©dfont od) tljeraê 
Sara, fom f)är 211 infôreë, meb tf)enna pané förra Ijuftru fKäntl. I: 
Mårten Giöranffon od) II: Margareta Giörans botter; ,fbloilte ntluibgabe 
tpenna Familien, fom af följanbe Claffer är at finna; men tpe anbre 
2 Sönerne, Abraham tljen äffte, od) Olof Giöranffon, böbbe ogifte 
©iöfarare utom lanbs. SKeb fenare §uftrun loar allenaft en ©on, font 
intet Iefbe länge.

I: Classen.

Mårten Giöranffon, IaIIabe fig ide Valberg, utan Ijûnë Sarn be= 
gpnte förft btufa tpetta namnet, font Ijan fjabe meb fina Ijuftru Catha
rina Svens ®otter, barnföbber i Hernöfand; IjtoiIten ^abe pär i ©taben 
ena fina ©pfter, ÖanbeléSK: Anders OlofsSons Normans Ijuftru, Mar
gareta Svens ®otter; %n od) in til tljentta ©lädjten tömmer på flutet 
at nântnaë od) tljeraë eftertomanbe.
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Xfjenne Mårten Giöranffon, f)ctöe nteb fina Ijuftru, für än f)an 
böbbe 1692, od) fjon 1714; IX: ft: Sara, nämf.

I: Margareta Mårtens Sotter Vallberg, föbb 1668, ocf) böb f)d fit 8 
äfberé dr 1676.
II: Barbara Mårtens Sotter, föbb 1669, ocf) 1689, gift nteb §anbef£’ 
9Jcan uti Hud:vall, Olof Lind, Stöbern, åt Anders ocf) Lars Linder; 
font införaö uti Frifka Famil: Tab: V. Claff: II. N: III. C. od) 
Flomanska ©fäd)ten Tab: IV: Claff: III. Sf)enna Barb: Valbergs 
Sam nteb Olof Lind, för än f)an bief böb jtd fiörefan tif Stockh : 
1705, äro tfjejja, 9: ft: nanti. — §on affotttnabe i Hud:vall, 1740. in 
April.

1: Margareta Ol: Sotter Lindvall, elfer Lind; tt) fd näntbe fig 
ntäft Sarnen; föbb 1690; gift 2 ganger, näinf. förra gången, 
1718, nteb
A: Peter Gropman, §anbel3tnan i Hud:vall; af Grundbergs 

@fäd)te I'd SJtöberne ; fe Tab: VIII: Claff: II: N. 4. fjaf= 
loanbei meb fjonoitt för än f)an böbbe, 1728, ... ft: Sara;
a. Lars Peterffon Gropman, föbb 1719, od) böb i nng* 

bonten.
b. Olaus Peterffon Gropman, föbb od) böb 1720.
c. . . .

B: SInbra refan nteb .öanbefstnau i Hud:vall, Sven Möller; 
barnföbber t Gefle; äcbtenffapet ffebbe 1729; Sarnen äro:
a. Magnus Möller, föbb 1730, ocf) böb ftraj i barnbottten.
b. Olaus Peter Möller, föbb 1733.

2. Catharina Olofs Sotter Lind, föbb 1692, od) böbbe i Pesten, 
ibfanb tf)e anbra 8: ft: ißerfoner f)är i ©taben Hud:vall, 
1710.

3. Chriftina Olofs Sotter Lind, föbb 1693 od) böb ftd fatnnta dr.
4. Barbara Ol: Dk Lind, föbb od) böb 1694.
5. Lars OlofsSon Lindvall, föbb 1696; fpanbefêman i Hud:vall 

fjetna fm fin gaberë garb; gift 1722, nteb Barbara Daniels 
Sotter Stenbit, ifrån Söderhamn, af Haleniffa Famil: på 
Sliöberne fe Tab: IX: Claff: VIII. N. II b. 1. Sarnen äro 
tfjefja, för än Ijan bog 1740;
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a: Olof Lindvall, föbb 1723. 
böb 1739.

c. Daniel, föbb od) böb 1726. 
e Catharina, föbb 1729. 
g Baba Margareta, föbb od) 

böb 1732.
i. Anna Greta, föbb 1734.

b: Brita Lindvall, föbb 1725.

d: Daniel, II:- föbb 1727. 
f Lars, föbb od) böb 1730. 
h: Baba Chriftina föbb 1733.

k. Lars föbb 1736.

öfter Lars Lindvalls böb, giftabe fig önfan 1744, meb $am 
beléätt: i H:vall Hans Bohman.

6. Mårten OlofsSon Lindvall, föbb 1698, §anbel§man t Stock
holm gift 1726, meb en ÇcmbeMJÏanë botter i @tocff)oIm, 
Elifabeta Berg, Starnen tf)era§ äro, för än I)an affontnabe 
1740.
a. Guftaf Lindvall, föbb 1727.
b. Olof Lindvall, föbb 1729.
c. Lars Lindvall, föbb 1730.
d. Carl Adam Lindvall, föbb 1732.
e. Barbara Elifabeta Lindvall, föbb 1733.

öfter Mårt: Lindvalls böb, giftabe fig öntan meb .ßanbeMJL 
i Stockh: . . .

7. Sven OlofsSon Lind, föbb od) böb 1700.
8. Olof OlofsSon Lind, eller Lindvall, föbb 1701; Upfala Stud: 

1718. ißräft 1727; l)o§ ©reftoinan Horn; febermera f)oé ©ref= 
loinan C. Pipers, f)å en tjb i Skånö; od) 1734 i Stockholm 
Ifo3 |). Tolftadius i Holm fl)rfan; [Paftor i Söderhamn 
$Öb 1765 i martij månad]

9. Andreas OlofsSon Lind, föbb efter fin gaberé böb 1705; od) 
affontnabe när t)an allenaft några toetor Iefloat £jabe.

III: Giöran MårtensSon Valberg, Mef Upf: Stud: 1689; Magift: 1700; 
>)3räft 1703, förft i Banerifta, feban i Qxenstierniffa Ijåfloet; Extra- 
Ord: Ioib Gvardie i Stockholm 1708; Paftor fm SabugårbManbet 
1709; Ijloareft I)an böbbe 1715; åganbeé meb £). Affefforns Silfver- 
ftröms botter Anna Magdalena Silfverström, 4: ft: Starn:

1: Anna Catharina Valberg, föbb 1710, gift 1731 meb öatnare= 
raren . . . Cedritz i Stockholm, tfjeraë Starn äro: a. b.

2. Johannes Valberg, föbb 1712.
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3. Marlinus Valberg föbö odj böb 1713.
4. Maria Eleonora Valberg, föbb 1714.
görenåmba gru A. M. Silfverftröm, efter fin förfte 9Kan§ Mag: 

G. Valbergs böb, träbbe uti t£)et 'Jltibra giftet, 1718 [o: 1721], meb 
§öfrät§ Advocaten P. [o: A.] Lagerholm; men tfje ågbe intet barn 
tilfaman, när t)<m bog 1723 [o: 1726],

öfter Ijanö böb ingid fantnta Gnfefru ädjtenffap Irtbte gangen 
nteb Commiffarien i Banqven [Paul] Crell, Ijafloanbes ide fjeller något 
barn nteb fjonont, font böbbe 17[30],
IV: Catharina Mårtens^otter Valberg. gift 1704, nieb GronoSefal. 
E. Elf i fpärjedbalarne, åganbeS meb Ijono nt, fotn affontnabe i Sveg, 
1730, 7: ft: Sara, nanti.

1: Mårten EriksSon Elf, font böbbe på fantnta år Ifan föbbeS,
2. Catharina Elf, gift 1729, nteb GronoSefal. i fpärjedbalarne 

P. Sporenborg, font fuccederade fin ©toörfaber t tiänften; än 
IeftoanbeS SatnlöS —

3. Anna Margareta Elf föbb 1708. gift 1738, meb ConR: i Gefle 
Mag: Magnus Juftus: Sarnen öro tffefja:
a Chriftopher Juftus, föbb 1739. 
b: Cath : Greta, föbb 1740. 
c: Doroth: Elifab: f: 1742. 
d. Eric Juftus föbb 1745.

4. Jonas Elf, föbb odf böb i ttnga bagar.
5: Barbara Magdalena Elf, föbb od) böb i ungb: —
6. Barbara Chriftina Elf, föbb 1717 ocf) 1741 gift meb GnfI : i 

Söderh: 9ïabm: And: Ab: Bro.
7. Erik EriksSon Elf, föbb 1719. Upf: Stud: 1737.

V. Sven Mårtenffon Valberg, böb en ogifter |janbeISntan uti Hu- 
dicksvall, 21 år gantai; 1697.
VI. Mårten Mårtenffon Valberg, böb i fin ungbont.
VII. Peter Mårt: Valberg, gift 1716, meb §anbeM)i: Lars fßöberfonS 
Gropmans botter i Hud:vall; Helena Gropman, fe Grundb: Famil: 
Tab: VIII. Cl: II. N. 1. åganbeS nteb Ijenna intet Sam, når Ijan 
böbbe ftraj efter giftontålet, 1716, ont fomaren. îïjenna IjanS Gnfa 
ingid feberntera Odjtenffap 1718, nteb GnfIingen od) StjrfoIjerben i 
Harmånger, §. Erik Agrivillius, Ijtoareft Ijon afleb i barnfång 1719.
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VIII. Margareta Mårtens Sotter Valberg, föbb 1682 gift 1709, ttteb 
9îûb od) tpanbetåDW. t Hud:vall, Pet: Grundberg; fe Tab: VIII. Cl: I: 
N: IV. Ijafloanbeå nteb ïjonont, foin affonntabe 1722, od) fjon 1745. 
6: ft: Sarn, (jlnitta införaå til Grundb: Famil: Tab: VIII. Class: 1: 
N: IV: ttäml.

a. (Sna botter böbföbb. b: Gunhilda, c: Catharina, d: Catha
rina IITr e, Jonas oct) f: Mårten; men alle böbe förutan Gun- 
hilda P: Grundberg, font bief gift 1731 meb |järabå|jöfbingen 
C: M: Biörner. /:NB: £). §ärabå£jöfbingen§ i DJtebeIpab Carl 
Maurits Biörners Sam nteb Gunhilda Grundberg öro ttjefja:

1: Peter Fredrik Biörner föbb 1733, in Nov: i H:vall.
2: Mauritius Biörner, föbb 1732 in Jan: i H:vall od) böb 

fautnta år in Feb.
3: Carl [Maurits] Biörner föbb 1738 in Jan: i Oreshella, 

böb fantnta år in Febr.
[4. 1739. Carl Mauritz d: 1. Maj. f 1 Julj eodem anno]
4. Anna Margareta föbb i Oreshälla 1741. in Feb.
5. Dorothea [Gunnila] Chriltina, föbb 1742. [f d. 1. Julj 

1753.]
[6. 1750 Mauritz d: 20. Maj]
[7. 1751. Nov: 26 Maria Chriltina f 1752 d: 25 Febr.] 

[Seraå fat. DWober f d: 11 Dec: 1751.]

IX. Abraham Mårtenffon Valberg, föbb odj böb på fantnta år.

II: Clas sen.

Margareta Giörans Setter Valberg; om Ijenna oct) tjenneå DWän är 
tfjetta följanbe at berätta, något loibtöftigt, på ttjet tl)e SarnTutlar font 
t)är fantanlomnto, måtte rättet. åtftitjas ; nämt.
§on btef gift 2lc gånger,

A: förra gången 1670, meb ipanbetåDJtanen uti Hudicksvall Tho
mas EriksSon Sundnär; men barnen fattabe fig Sundberg; 
tjafioanbeå nteb tjonont 2: ft: Sam, nämt.
1: Erich Thomffon Sundberg, föbb 1671; refte utom Sanbå 

at fegta, odj tom intet mera tjem.
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2: Barbara Thoms Sotter Sundberg, fööö 1674, gift 1703, 
meb ôanbelëHt: t §ub:üall, Olof Hellberg, /:»5on bog 
1742. ^an bog 1743. :/ tlferag Sam äro 4: ft: nätnl.
a: Juliana Helberg----------- föbb 1706, gift 3: gånger,

nanti.
A: 1: gång 1735 tneb Slorgar: /: i H:vall Mårten :/ 

Berglund; / : bonba @on ifrån Slergfiö :/ barn för 
än l)an bog 1743,
1. Olof Berglund, f: 1738.
2. Erik — f: 1742.

B: 2:5ü gång, 1744, tneb ©arftoar: Hfc Lars Lind
gren font bog 1747.

C: 3“ gång, 1748, tneb garftoar 11 c. Er: BergLtröm 
1748.

c. Margareta Helberg, föbb 1710. /: gift 1749 tneb
Peruqve Hcataren Ht- Joh: Svan. :/

d. Barbara Helberg, föbb ocf) böb 1712.
B. (Sfter fin förre Hianê Thomæ EriksSons böb; 1679; träbbe 

förenämba Margareta Giörans Setter; 1681; uti fenare giftet 
tneb §anbefôman od) ©ämftaren HfJdfter David HaLe, uti 
Hudicksvall; font tå toar Gmflinge, åganbeö nteb fina förra 
Ifuftru Brigita Nils Sotter, bamföbber i Harmånger ©odn, 
4: ft: S3arn:
1: Hans Hase, refte, en ©iöman, utom fianb».
2: Brita HaLe, gift förre gången i Stockholm, od) feban 

anbra refan i Lyckeby.
3. Anna HaLe, gift meb ©trebbaren i Hudicksvall, Hcäfter 

Olof Dufva; Slarnen tfjeraé tooro: 
a: EliLabeta Dufva, böb af ©petälffa.
b. Anna Dufva
c. ElLa Dufva, böb font älfta ftjftren af ©pitälffa.

4: ElLa HaLe, gift i Stockholm.
Hîen Hfejfa förenämba Hafer, pra intet egentel. tit ttjenna 
Valbergs Familien utan enbaft tfjen ena bottren font Hcäfter 
David Hafe ågbe, för än §an böbbe 1696, meb Margareta 
Giörans Sotter, fom affomnabe 1711: nätnl.
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a: Margareta Hafe, föbb 1682, od) gift 1715, meb ^anbelS=
DKan i Hudicksvall Olof ValUtröm, föbb 1686, fjaftrmnbeg
meb f)onont, för än l)an böbbe, 1734, 5: ft: Sarn, näml.
a. Chriftina Valftröm, föbb 1716, böb af fojtfmrne.
b. Margareta Valftröm, föbb 1716, od) böber en jungfru 

ftraj efter fin faber 1734.
c Christina Valftröm I 111! föbb 1720. gift 1745, meb 

9i'[åbiitannen] ocf) Not: SnH. Jonas Gevalin. fe Gev: 
fam: X.

d. Petrus Valftröm, föbb 1722.
e. Catharina Valftröm, föbb 1725; gift 1748, meb §an= 

belèïJÎ. Jonas Fritk i H:vall ; fe Fritka fam. Tab: V.

Ill: Classen

Öär fommer ocf) at införag Mårten GiöransS: Valbergs fjuftruê 
©t)fter Margareta Svens botter, font bief ocf) font ©tjftren i Hudicks- 
vall gift 1676, tneb SanbelsSJc : Anders OlofsSon Norman, lfaftoanbeg 
meb f)onom font bog 1697, ocf) f)on 1723, 4: ft: Sarn nanti:

1: St böbföbt, 1677.
2: Margareta Norman, föbb od) böb 1681.
3. Catharina Norman föbb 1682, böb 1683.
4. Margareta Norman, II,föbb 1687; gift 2: gånger; näml. 

1705,
A: förra gången meb §anbeMJt: i Hudicksvall, Jonas Schog, 

af Halenii ©lödfjte Jod SJcöbeme; fe Tab: IX: Cl: VI. 1: 
[o: Cl: VIII. N: VI] Ifafmanbeg tilfaman, för än Ifan bog, 
1718, 3: ft: S[am]:
1. Brigita Schog, föbb 1706.
2. Andreas Schog, föbb 1708.
3. Margareta Schoug föbb 1711.

B. ©enare giftet flebbe 1720, meb Sorgaren Peter Sandberg, 
barnföbber i Tuna ©ocfn, Samen äro 
a: Jonas Sandberg, föbb 1721. 
b Erich Sandberg, föbb 1724.
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Tabula XIX:

om

Valleniska= ©läd)ten.

Ijuru Latinerne mpdet brtja fig at igenfinna grunben få mäl til 
orbet Vallis, font Valium; od) ljurubana åtffilnab tljer emellan mara 
månbe; tljet ntmifa tl)e månge Lexicographi. Sod giöra måre Smenffe 
et meb tf)em l)ärutinan, at ide allenaft tageö för en upFaftab
jorö ; Lat: valium; vallare; Gr: ßaXXstv. etc. utan od) för 0lätmarcE ; 
fåfottt od) för ftbare ort; lat: Vallis; Ebr: Vnx. Dd) emeban fåban 
rum mångftdbes finna§; Så åga många bt)ar, rum od) ftällen, namnet 
af Vall, Valla, Vallen etc. od) tf)er af l)afma od) mång Slädjter tueras 
tifnamn tagit, få mål uti tl)et ena font anbra lanbet, fjmareft Vallenier 
näntnag; i fpnerljet I)ar jag tfjet igenfunnit uti jyinlanb, od) t)är i 
SBåftemorblanben. Dd) e^urumäl tljenna Valleni\ta Familien fom l)är 
fotnmer att införaé, uti tljenna min uprättabe Stamgårb, är miba ut= 
fpribb f)är i Sanbet; åger namnet af bemälte orb; Så fan jag bod ide 
för mifjo berätta, anten tljet är tagit af S3t)n Vallen i Tuna Sodn, 
Ijmareft Staben Hudicksvall bpgbeê; fom od) en bel af fit namn tl)er 
af bär; fe min Glylisv: I: k ®el, k Cap: — 1: §. |jmar af
mång Städ)terö tilnamn fotnmen äro; fe Tab: XVIII: om Vallbergs 
Familien; ide allenaft t)är i orten, utan odj uti Ångermanland, af 
tljen tl)er maranbe fprfoljerban |j. Måns NiUfon Vallenius, fom mar 
Nils Måns Son ifrån Hudicksvall [af annan hand ändradt till: Magift. 
Dominicus Vallenius, fom war fon af Kyrkoh. i Delsbo Dominicus 
Olai Arnæzius], föbb 1633, odj böbbe 1686, uti ©ubmunråb, P[aftor]. 
©1er är ftanten ifrån bt)n Valla i Ferla Sodn, fom fått namn anten 
af Oggens 6 Son Vale; eller af belägenf)etena, Ijfa fom Vallen 
i Gnarp Sodn; fe min Glyfisv: I: $1: XVIII: Cap: N. 1. od) 
Cap: XI. N. 6. .fjjälft jag intet längre funnat fomtna unber roten af 
tfjetta ftamträet, än til |jerr Anders Johannis, font mar ft)rfol)eröe nti 
förenämbe Ferla 0o<fti, 1654; fåfom l)an§ namn finneé anfört på 
tprïeïlàdan; fe min Glyfisv: II: gt: Cap: XIX. §: 6 od) 8. ^Wonb 
Ijanä SSam mar en Son fom f)et Johannes Andreas, fom förft nämbe 
fig Vallenius; blef Upf: Stud: 1640; Disp: 1644, de Sylloge Scientif:
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ocE) på [amma år bief V. D. Comm: i Boldnäs; febermera P. i gorffa 
od) fpög, 1666, åganbeé til puftru fal: tprtop: tfjerftäbeé Mag: Lars 
Gevalii botter Catharina L. SE od) meb penna 10 ft: Sara för än 
pan affomnabe 1669; ptoilïa pär efter införb toarba.

Sprtoperbené i fyorpa od) §ög @4 Johannis Anderffons Vallenii 
Sara, meb Mag: Laur: Gevalii botter Catharina L. S. G. öro tpeffa: 
I: Anna. II: Lars. III: Sara. IV: Andreas. V: Johannes. VI: Olavus. 
VII: Nils. VIII. Catharina. IX. Botila od) X: Erich; §toil!a uti föl* 
fanbe Claffer til Sara od) eftertommanbe inrullaé:

I: Glassen.

Anna Johans Sotter Vallenia, föbb 1649; §ou Hef gift 2 gånger; 
näml.

A: förra refan meb Sorgaren i Hudicksvall E MichelIT: Jerff, 
pafhmnbeé meb ponom för än pan böbbe 2: ft: Sara 
a: Chriftina Jerf, gift i Stockholm meb . . . 
b: Catharina Jerf, böb ogifter i heften uti Stockholm 1710.

B: ©enare gången meb ©fepparen i H:vall Johan Johanff: Lithen 
phnltaê barn tooro:
a. Johannes Lithen böb ogifter
b. Margareta Lithen, gift meb ©tomataren i Stockholm . . .

II: Classen.

Lars JohansSon Vallenius, pan bief föbb 1651 Upf: Stud: 1670 
[Hm. 1671], ißräft 1677; od) Collega Tr: Sch: H:vall: od) febermera 
V. D. Comm: i Dilsbo 1678, ploareft pan böbbe 1700 af flag i pela 
troppen, när pan fatt roib fit borb at äta; åganbeé meb fina puftru 
Elifabeta Korbelia, iß[aftorn] $. Jon Korbelii botter i famma götfaml. 
4: ft: Sara; näml.

1: Jonas Larffon Vallenius, Stud: Upf: 1708 ide albeleö för* 
numftig. Hofpit: pion i Upfala

2. Johannes Vallenius, Upf: Stud 1703. ißräft OCp V. D. Commin: 
i Tuna od) Staby ;
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A. förra refan [1712] gift nteb Margar. Morberg Sarnen 
tfjeraë, för än Ijon öog 
a Lars Joh: Vallenius. 
b. Elisab: Vallenia.

©enare gången B: [1720] nteb Anna Ådal, Sorgare botter i 
Upfala.

3: Erik LarlJon Vallenius, ©ulöfmeb t Stockholm.
4: Lars LarJJon Vallenius, Äöpntan i Stockholm.

III: Classen

Sara Johans Sotter Vallenia, föbb 1653. tont i öc()tenffap 1679 
nteb GnfIingen odj föprfoljerben t Oftoanåfer Q. Erik ©iöranfjon Back
man, I)hälfen feban Ijan loarit Collega 1659 uti Hud:valls Tr: Schola, 
od) V. D. Comminift: 1671 fjärftäbeö, Mef P. 1679 uti bemötte fyör= 
faml. ; åganbeö nteb fina förra Ijuftru några Sarn, ibtanb IjtoiIta loar 

Giöran Backman, font faltabe fig Bunander oå) fift Backmarck; 
$t)rfof)erbe uti Arberåd od) Unardsvik ; fe Glyfisv: II: X: Cap:
7: §: gift nteb Maria Grubb, od) fålebeö införb uti Grubba Familien; 
Tab: VII. Claff: I: N: III. Lit. F.

SDceb tljenna fina fenare Ijuftru Ijabe tienne fj. Erik Backmark, 
för än f)an böbbe 1687; tljefja 4: ft: Sant, näntl.

1: Johannes EriksSon Backmark, föbb 1680; Sßräft 1703; V. D. 
Comminift: i Hille fÇôrfainl. 1708; feban i Järlsö, 1721; od) 
fift ft)rfotj. i Tuna 1734. fjanS Ijuftru Margareta Ekberg, af 
$t)rfoI): Q. Lars Ekbergs böttrar i Schog ©odn; Ijabe til= 
fatnan tfyejja Sarn; ifrån giftomret 1705; näntl.
A: Lars Backmark, föbb 1708; SruföSoff): gift 1733, nteb

ChriJt: Erichs Sk Berglind; Sarnen äro
1. Margar: Lars Sk Backmark, föbb 1734..
2. Anna f: 1736.
3. EliJabeta föbb 1744.
4: Erik, föbb 1745.

B: Johannes / : Johan:! Backmark, föbb 1712; Stud: Upî:
1735; Sreft ocf) Coll: Sch: Hud: 1738.---------- /: gift
2: gånger
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A: förra gång 1741, meö Caiffa /: Cathar::/ Möller, 
barnen för än l)on bog t bamfäng, 1746.
1: Johannes föbb od) böb 1743.

3. Cath: Benta j ,ro,",n9at 1746- 1747.
1746

B: fenare gång 1748 in Aug: i Stockholm, nteb Margar: 
Blomberg Sarnen äro 
1. Margareta föbb 1749 in Jun: :/

C:
D:

Maria Greta Backmark, föbb 1714.
Petrus Johannis Bachnark föbb 1716; Upf: Stud: 17[32]. 
sJSreft tjetna ï)o§ fin faber 1741. gift 1745, nteb Cathar: 
Boberg i Norholm. barn: 
a Johan: föbb 1746 
b. Marg: f 1748.

K. Erick Backmark, föbb 1721; förer fig up Iuib Särgébrufen. 
F. Sophia Catharina, föbb 1725. gift 1745, nteb ClronoSefaL 

od) Sntlingen Matthias Forell i Tuna; t)an bog Up= 
t)änganbe fig fielftuan i ginflob, 1746, utan barn nteb 
tjenna, för tjenneé fibeliga leftoerne ftutl.

2: Petrus Er: Backmark, föbb 1682; blef Mag: i Upfala 1713; 
Paftor toib Hälsinge Regemänte 1718 [Hm. 1714], od) fift 
tprtotjerbe uti Cftoanfiö ©ocfn, taganbeë tit tjuftru fin Anteceff:5 
Mag: Nils Torgers Snta, etter 3 Ac tjuftru; Catharina Norman 
ifrån Stocholm ; åganbeé nteb tjenna attenaft en ©on 
a. Erik JMberfJon Backmark, font böbbe 1: år gantntat 
fabent affotnnabe 1730, od) Stöbern 1733.

3: Christina Eriks Sotter Backmark, föbb 1685 od) gift 1705, 
nteb Sorgaren i Hud:vall Erik OlofsSon Bärftad, Sarnen äro:
a: Sara Eriks Sotter Bärftad, föbb 1706; gift 1730; nteb 

A: 3Jtäftar=©frebbareu i Stockholm Andreas Lärck åganbeå 
meb ïjonotn en ©on
1. Daniel Lärck, föbb 1731 od) böb 1732.
Sfter förre Stanfenë böb 1732, giftabe fig anbra refan

B: nteb ©trebbaren Jöns Löfling, 1733; t)afioanbes> intet 
barn nteb fjonont för än t)on böbbe 1734.
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b. Olaus EricMoyi BärJtad, böb ftrcç efter fübeïfen 1708. 
c: Brita Erichs hotter Bärftad, böb på famma månab t)on 

föbbei 1709.
4: Erik EriksSon Backmark, föbb ... böb ogifter i Stockholm.

IV: Classen

Andreas JohansSon Vallenius, föbb 1655. Upf: Stud: 16r5 Ajcut 
Mef Sanbetiman i Hernöfand, od) tfjer gift 2 gånger, nanti, förra refan 

A: meb . . . Jerf, fina ©t)fteri Annas JJfani ft)fter, tjoilten böbbe i 
barnfäng, Ienmanbei intet barn efter fig. JInbra gången 

B: meb . . . font od) Ifabe intet barn meb fjonom, när Ifan af= 
fomnabe, 1690.

V : Classen

Johannes Johannis Vallenius, föbb 1657. Stud: Upf: 1675 OIef 
Mag: i Upf: 1682; Sßräft 1684 [Hm. 1682]; Negern: P. för Upl: 
sJfegem: til fot 1685 [Hm. 1684]; för Sjf=Jfegent: til .fjäft 1687; od) 
fift Stjrfofjerbe uti H:vall od) Idenor, 1692 [Hm. 1690]; Ijtoareft Ijan 
affontnabe 1701 [Hm. dec. 1700], fe min Glyfisv: II: O
5: [o: 7] §. IOfeb fina Ifuftru Beata Veftman, gift 1688; Ijabe Ifan 
7: ft: Sant, nanti.

1: Hedevig Joh: ®otter Vallenia föbb 1689; gift
A: 1710, llteb V. D. Commin: i Hud:vall S- Olof t)fäberf)OU 

GeJtrinius; tfferai Sarn od) SarnaSarn äro införb uti 
Geftrinifta Famil: Tab: VI: Claff. I: N: 7: lit: G. 
JJfobren Beata Ol: ®otter VeJtman bog Ifoi bottren, 1736. 

B: Hed: Wallenia gift anbra gången 1740 meb Adjunct: 
S- Lars Hultén. Capell: i Ferla 1744 [Hm. 1742], bog 
i fupftaten affatter 1746 [Hm. 1745 13/3],

2. Catharina Joh: ®otter Vallenia, föbb 1691, odf böb 1695.
3. Johannes JohanJJon Vallenius, föbb 1692, begt)nte toäl at 

öftoa fig i Studier, men tom IjttoaI at utgå meb frigëfolïet, 
od) bief böb ogifter Ioib Dünamünde, 1710.

4: Olavus Joh: Vallenius, föbb od) böb 1694.
5: Lars Joh: ©on Vallenius, föbb 1696 od) böb på jantma år.
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6: Christina Vallenia, föbb ocf) böb 1697.
7: Catharina Vallenia II:^?, föbb 1698, gift 1719, nteb V. D. 

Commin: t Ferla Sodn Ö. Johan Aling, tjafttmnbeå tilfaman, 
för än f)an affomnabe 1729, ocf) fjon 1731, 5: ft: Sam, 
4: Söner od) 1: botter; ïjtoilfa allafantan affontnabe uti fpäba 
Sarnbomen od) för än tljeraé förälbrar böbbe.

Sfter Ätjrfof): Mag: Joh: Wallenii böb, på några år tfjer efter, 
träbbe Sntan Beata WTeftman i fenare gifte, nteb Sntl. od) £f: Sprto= 
t)erb: Mag: Hans Fernxus i Jerlsö, men ågbe nteb Ifonom intet 
[barn] /:bod) ftiufbarn :/ för än Ijan bog [1]727; od) Ijon 1736; uti 
Hud:vall I)o3 fin DJiag fp. Ol: Geftrin.

VI: Clas sen

Olavus Johannis Vallenius tog fig fram nteb Studier, at Ijan bief 
Lpf. Stud 1680. ißräft od) V. D. Commin: 1685 [?], förft i Sfäftuna 
Sörfantling, od) febermera uti Ed od) Sollentuna 1691; affomnabe i 
Upfala när f)an loar på Difætingëmarctnaben 1691.

VII: C las sen

Nicolaus Johannis Vallenius, font tf)e albre Sröberne giorbe 
framfteg i SoteIiga tonfter, Upf: Stud 1683. bief ißräft 1692, Collega 
Stholae 1 rivialis, II: Claffis i Hudicksvall, od) V. D. Commin: uti 
Idenor ; 1696 åganbeé til I)uftru Sal: St)rfof)erö: fp. Lars VeHadii 
Snfa Christina Olofs Sotter Ström, od) meb f)emta 3: ft: Sam för än 
Ipn böbbe, efter mpden ftoag fjälfo, 1713; näml. /: Snfan bog 1747, 
mgamul. :/

1: Catharina Nils Sotter Vallenia föbb 1702 od) böb 1706.
2. Lars Nilffon Vallenius, föbb 1704 od) böb 1717.
3. Johannes Nilffon Vallenius, föbb 1705 od) böb 1706.

VIII: Classen

Catharina Johans Sotter Vallenia, föbb 1659. tom i äd)tenftap 
neb Sprfofperbené fp. And: NetzeIii Son i Serfiö, fp. Olof Ulfsberg, 
1691; .sfian font bief ißräft 1686, (fema I)oë fin fÇttber, od) fuccederade
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Ijonorrt til Paftoratet, 1704; fe min Glyfisvall: II: [tpl: XIII: Cap: 7: §: 
men Iefbe intet längre än pä året 1705. SSarnen tÇeraë 2: ft: äro, 
font Iefbe efter gabern, näntl.

1: Andreas OlofsSon Ulfsberg, föbb 1694; bfef ijSräft 1719; od) 
V. D. Comm: uti Danmarck ©odn; gift 1722, nteb Cfiuerft= 
Leutn : bottren Eleonora Sophia Frafe; [bog i Upfala d. 6 
Nov. 1782] SSarnen äro:
a Hedevig Magdalena Ulfberg; föbb od) böb 1723.
b. Catharina Margareta, föbb 1724.
c. Jacob Johan, föbb 1725. 
d: Olavus föbb 1727.
e. Andreas, föbb 1729.
f. Ericus föbb, od) böb på fainnta året, 1731.
g. Daniel, föbb 1732, od) böb 1733.
h. Chriftina Eleonora Ulfsberg, föbb 1734.

2. Catharina Olofs Sotter Ulfsberg, föbb i SBerfiö 1697; refte 
jämte fina fötober, efter faberns böb, til fin SSrober Sr Anders 
nti Danmarck ©octn, 1720; Ijtuareft Ijon 1727 bief gift meb 
sJtpttaren luib Sjf=Jtegementet Johan Stockenftröm, åganbeö 
tilfaman S3arn, fom böbbe ftraj i barnbomen förutan

a: Guftaf Adolph Stockenström, föbb 1732.

fjörenämba fal: Ol: Ulfsbergs ©nta, Catharina Vallenia, omfoni 
i Danmark Ijoi fin ©on V. D. Com: £). Anders, uti et tootn ftupab, 
luib tläbetluättanbet, eitteban I)on, font IfeIa ©lädften luar ofta be= 
fluär[a]b af Ijufiuub=fiutan ©tuinbel od) fluimanbe.

IX: Classen.

Botila Johans Sotter Vallenia, bief böb ogifter.

X: Classen.

Erik JohansSon Vallenius affomnabe ogifter.
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Tabula XX.

om

Varge=Familien

(Sl)Uru namnet Varg; font är et nteb Ulf, Biäffe, HioLLe, ThioLLe, 
Kufe, Slänge, etc. är för tpenna tiben intet fä fyeberfamt, font uti 
forna bagar, tä tljet brufabeé för äre= ocf> j>eber8*namn åt allom 
tl>em fom »vore ftarcFe piältar od) rafFc FrtgeFämpar, 4.äftryFare 
od) Hamvtfar, pmilfe uträttabe bråpeliga toärd på fiö od) ftranb; 
fotoarföre beta fomlige tfjetta orbet af ©refiffan, Oeoo epyov, od) ffrifma 
Sbtvärg; fom pä latin: är Opus Divinum, f. Operarius Numinis, pro- 
ductus af Slöbe Crimes h: 6: Cruore ignis; od) Slaum Jieggtiim, 
h: é. robore aeris; fåfom af ©falberne är at igenfinna, od) Gudm[undus] 
And[reæ] Islandus uti Not: ad Volufpa framförer; maranbeë nogfamt 
Iuuigt af Indra Antiqvarier, tljet Ijela Svithurs 9?jfe od) i fpnerljet 
Niords Sanb, fallaå Vargön, Vargonia, etc. od) Öfterfiön Varejum, 
Varega More, etc. fjmareft Vargeri, Varei, Vargari etc. pabe fina 
©fanor, ©feiber, ©fep od) ©tutor; etc. £noarföre är min gifning at 
af TDärja, h: 6: förftvara od) befFybba, etc. pafloa få mäl frig§= 
folfeté Wärjor, fmärb od) getvär fit namn; fåfom od) fåbane Vargar, 
Värjare odj förftvareFarlar ; loaranbeë ingont Ofunigt fjuru fägnen 
f)ar marit, od) än f)o§ gemena popen, marar, 21t SrubjTarar äro 
ivättbe i TDargar; od) folfet löper \t>arg etc. Ipoar om D. Ol. Rud- 
beck uti fin Atlant: ocf) flere Antiqvarier, mpdet ffriftoa; äftoeit mäl 
at Varg är ide allenaft N[omen] P[roprium] famma fom Ulf, Ulfr, 
Olf, Olof, Olaus, Ulphilas; utan od) brufaë i gemen om et flagg mifbiur, 
fom på annor fpråf näntneä näftan Ijfa meb mårt ©menffa, näntl. 
German: TDolf; Angl: Wolfs; Illyr: Vulh; men på Gr. Xuxoç. Lat: 
Lupus, Ital: Lupo, Gall: Loup, Hifp: Lubo. $r od) af mångom am 
tagit för et ttlnamtt, Ijfa fom Siörn, So, SKårb, £are, £jäger, fjforn, 
etc. etc.

3d)enne Varge=Familien, fom fjär inrultai, åger fin begpnelfe ifrån 
Bpn VanLäter i Söderala ©odn, fom åger fit namn af Vanerne od) 
tljeraå 0äte, bt) eller Solftab ; fjmilfe moro Sanbêfabernë Niords eller

Glysisvdllur II 48
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Nords, aftomne, fpoar af Ifela Storben bär namnet; SIfet infört är uti 
Glyfisv: I: gl: II: Sei: II: Cap: 27: N: St) ï)eta tf)e od) meb rätta 
Vargar od) Vaner font i famtna bt) föbbe äro; af IpoiIta en Sonbe 
b)är enbaft nämneé, näml.

Lars NilsSon Varg, od) I)ans Ifuftrn Karin Johans ®otter;
I) teilte flt)ttabe ifrä fin föbelfe bpgb in til Staben Söderhamn äganbe 
tilfaman 3: [o: 2] ft: Söner, Ipoilfe SIäd)ten loadert utfpribbe, nanti. 
1: Johannes Varg od) 2: Nils Varg. SJten emeban Johannes blef 
Slpttmöftare i ginlanb, bobbe flier, od) affoumabe, 1654; få l)ar utan 
ingen fäter unberrättelfe om Ifonotn od) l)an§ eftertomanbom ärnå 
funnat mera än bifogabe SebeIn uttoifar I‘.Johannes LarILon Varg, 
Upf: Stud: 1633. I)ött en Oration i Upf: på Lat: verf: de Encomio 
et utilitate artium liberalium. 1635, d: 17. Junj. trpdt i Upf. Ipan 
bog en Slpttmäftare i Findland 1654. ^aber -Srobem loar Eric 01: 
Varg, barnföbber i Vanfätefr] Upf: Stud: 1614. —; Paftor i Nora 
görfaml. af Ångermanland; om Ijonotn äger iag än ingen unber= 
rättelfe. :/

perfore toarber £)är enbaft Nils LarLfon Varg od) I)an$> ätt od) 
SIftomne uptefnabe; IptoiIten loar föbb, 1630 [1620?]; Upf: Stud: 1633, 
förft XuIInär i Söberljamn, feban ÊronoSefalningèntan i .Spärjeåbalen, od) 
fift loib fantom ämbete uti fjâfêungalanb, aganbeë fpté od) t)em få loäl 
i Hudicksvall, font Itti Idenor Sodn, Holm; .Çonâ |mftru loar Sprto= 
I)erben§ botter i Harmånger, Catharina Olofs Sbotter ArnæLia, meb 
fpoilfa I)an I)abe ntång Sant, för än f)an affoumabe 1676; näml. So= 
nerna I: Olof. IL Erik. III Jonas. IV: Dominicus. V. Nils. VI: Carl. 
VII. Zacharias. VIII. Lars. IX. Hans et Johannes. X: Christopher; 
od) Söttrarna XI. Catharina. XII. Elisabeta; IploiIta i följanbe Claffer 
tomma at införaö. Sfjeraé SJtober Iefbe länge efter fin SJtan, t)Oé Sonen 
Olof Varg i Gefle, Ipoareft Ifon affoumabe, bod förber Ipt til tfjeraé 
graf i Hudicksvalls Sprto, in uti (SE)Oret loib föbra loäggene; fe 
SJtineëSJt: ont ©rafloar i Hud:valls 9h)a fprfo, N: 3.

I: Clas sen.

Olof NilsSon Varg, föbb 1651, blef förft Soft)åIlare på Ströms 
Sntt; feberntera SanböSecretaire i Gefle, od) fift SorgSJiäftare tfjer= 
famaftäbeö; toaranbeé 3 refor gift, för än tjan bog 1711.
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A: ^ôïftct gängen meb Anna Anders Totter Tresk, 9îàb* od] 
ÇanbeMlt: bottren i Hud:vall; fe Tab: XVII. Claff: I. N. 3. 
om Treska Familien, ågcmbel loâl meb f)enna Sarn; men 
alla höbe i ungbonten fä at intet Iefbe efter tfjenna SDÎobern, 
fom od) nog ung böbbe.

B: SInbra refan meb Sara Magdalena Lenæfia, Tufbfjn^p : botter 
i Gefle, dganbe tiffaman 3: ft: Sarn, näml.
1. Anders OlofsSon Varg, fom bief pä flutet Capitain 

totb SaIfinga=Segemente, taganbeë fal. CapitT Skdnbergs 
[Schönbergs] Snfefru N. Svartshoff [o: S. P. von Schwart- 
zenhoff} til fjuftru; Sarnen tfferaê looro 2: ft: men bägge 
böbe i Iinban.

2: « » « Varg; bog et fpäbt Sara.
3: = = = Varg, bog när Scobren böbbe i Sarnfäng.

C: Trib[i]e gängen meb Margareta Oilman, ena Säbmattå botter 
i Gefle; Sarnen tf)era§ looro 4: ft: 2: ©oner od) 2 böttrar; 
Sèobren affomnabe ena Snfa 1733, uti Stockholm, 
a. Margareta Olofs Totter Varg. 
b: ... OlofsSon Varg.
c: ... OlofsSon Varg.
d: ... Olofs Totter Varg.

II: Classen

Erik NilsSon Varg, föbb 1655; bief förft Srotto^ougbe i §älåunga* 
IanbS föbra Contract; febermera SanböSamererare i Gefle, od) fift 
TuIMnspector tl)ärftäbe§. §an loar od) font Srobern Olof Varg, 
3 ganger gift, för än f)an bog 1709; näml.

A: förft meb Ingerid Jons Totter Schalina; 1679; St)rfof)erbenö 
botter i Söderala: fe Tab: XV. Claff: II. N. 7; om Schalina 
Famil: äganbeö meb Ijenna, 7: ft: Sarn, för än f)on böbbe 
1700. näml.
1. Nils ErikIfon Varg, föbb od) böb 1680.
2. Catharina Eriks Totter Varg, föbb 1681, gift 2 gånger, 

näml.
A: förra refan meb Carl Nordin, toib ©frifloare Staten 

i Gefle, f)lüilfet ffebbe 1705; men Ijan bog pä näfta 
året 1706, lemnanbeö ena botter efter fig, näml.
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a: Charlotta Cecilia Nordin, föbö 1706, oct) gift 1730, 
ineb Stabë gäftfcfjären t Gefle, Christian Arnold 
Cadovius

B: anbta gången meb Anders Wohlgemuth, Srufö^örioal= 
taten på Vifors; 1708; I)af)oanbe§ meb Ijonom intet 
barn faft än ttje tooro tiljaman tilé 1725, tå Ijan af= 
fomnabe.

3. Ingerid Eriks Sbotter Varg, föbb od) böb famma år, 
1683.

4. Ingerid Varg, II:*Ü; föbb 1686; gift 3 refor, nanti.
A: förft, meb Sntfingen Mag: IIaac Kraft; 1706. font pd 

flutet loar $t)rïof)erbe i Norala od) Trönö; fe min 
Glyfisv: II: gl:; fjafioanbeå meb f)onom, font bief böb, 
1711, 2: ft: Söner od) Sna botter, näml.
1. Erik IIaacsSon Kraft, föbb 1707; bruntnabe 1715.
2. Lars Kraft, föbb 1708. refer en Siöman
3. Ingerid Magdalena Kraft, föbb 1710.

B: Slnbra gången 1713, meb fin mané fjiälpeißräft, §. And: 
[Hm. Matthias Laur \ Avelius, Ijafloanbeë meb fjonottt, 
fom bog 1715,
a: Helena Avelia, föbb 1713 od) böb 1715.

C: Sribie refan 1718, meb £>. And: Rivelius, V. D. 
Commin: i Hille, Sarnen äro:
1. Christina Rivelia, föbb 1719. gift 1740 [?] meb 

V. D. Comm: |j. And: Forflöf
2. Erik Rivelius, föbb od) böb 1721.
3. Anna EliIabeta Rivelia, föbb 1724.

5. Jonas EriksSon Varg föbb 1687; bobbe i Stockholm, od) 
tt)er affomnabe för några år feban.

6. Erich EriksSon Varg föbb od) böb på famma år, 1692.
7. Christina Eriks Sotter Varg, föbb 1697, od) böbbe af 

topporne, ogifter 1702.

B: 2Inbra refan, efter Ingerid Schalins böb, ingid Erik Nilffon 
Varg ädjtenftap, 1701, meb Margareta Machey; af tljen Ioibt= 
utfpribba Familien; men ågbe meb f)enna intet barn, för än 
Ijon affomnabe 1703.
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C: Sribie giftomdlet ffeböe, 1706, meb Folckers jungfru botter 
t Gefle, Brigita Folcker, ågattbeå meb ïjenna intet barn, nar 
Ijan bog, font berättat är, 1709.

Sf)enna förenäntba Gnfa Brigita 'Folcker, ingicf ädf)tenflap 1710, 
meb Gnflingen od) St)tfoI)erban i Ofvanfiö, fp. Mag: Nils Torger; 
Ijafrtmnbeë i dfe feller bam meb fjonont när fjon affontnabe, 1716.

Ill: Classen.

Jonas NilsSon Varg, om fjonom Ijar jag ingen mera unberrättelfe 
befomit, än at Ijan bfef Caffeur i Garlållrona, od) gift meb fjanbelë- 
manené Lars Vaffes botter, 1698, Catharina VaIfe, åganbe tiffaman 
2: ft: Sara: a. . . . b. . . .

IV: Classen.

Dominicus Nicolai Varg, föbb 1653, Upf: Stud: 1667; förft frig§= 
$röft mib ^ämtlänbingarne; feban V. D. Commin: i Vänge od) Läby 
i Upland; fift V. D. Commin: i En= ocf) Niutånger uti fpäffingalanb, 
åganbeå til Ifuftru Maria Utter, od) meb ()enna 5: ft: Sant, för än 
l)an affontnabe 1718, od) Ijon 1722; SDten emeban 2 Sarn böbbe i 
linbatt, Ü) införeå f)är allenaft 3: ft: näntl.

1: Catharina Domines Sotter Varg, föbb 1689; gift . . . meb 
Gnflingen od) V. D. Commin: i Norala od) Trönö, fp. Anders 
Grip; genbricf: Carl Grips @on i Dilsbo ; IpaftttanbeS meb 
(jonont 2: ft: Sara; förutan ftiufbarnen; när l)on bog 1718; 
näntl:
a: Elifabeta Grip gift 1736 i Stockholm meb Gnfl. . . . 
b: Dominicas Anderffon Grip, föbb 17 . . böb i Stockholm 

1735 ogifter en Snnbinbare gefäll.
2. Olof DomincsSon Varg, föbb 1692; blef Upf: Stud: 1712 

SjSräft 1717, od) 1718, V. D. Commin:, efter fin faber, uti 
En= od) Niutånger; gift, 1719, meb fMbmanå bottren i Söder
hamn, Christina Rönqvist, ©tiufbottren åt Sttprfof) : fp. Lars 
jonffon Schalin, i förenämbe ^örfaml. i fenare f)anå gifte 
meb Margareta Berg; fe Tab: XV. Cl: II. N. 4. B. Samen 
äro, för än l)an affontnabe 1738, d. 22 Januar:
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1: Andreas Varg, fööb oct) böb 1720.
2. Dominions Olofffon Varg, föbb 1721; böb 1722.
3. Lars Varg föbb 1723, böb 1724.
4. Margareta Varg föbb 1725.
5. Olavus Varg, föbb 1727.
6. Maria Varg, föbb 1730.
7. Abraham Varg, föbb 1733.

3. Dorothea Domines Sottet Varg föbb 1694, gift ineb Sonbert 
Ißäber OIoffjon t tKädfiö af gorfja Socfn; Sarnen äro tfjefja 
5: ft;
1. Domnic Säberfjon, gift 1734 ineb Brigita ijläberé Sottet, 

/ : gift 2tïî gången ineb Gnflingen afff: SoIb : Jacob Lekat 
1740; barn 1: Son :/ tfjeraê Sarn åro för ån t)an bog 
1737.
a. Dorothea Domnics Sottet, föbb 1735.
b. Pär föbb od) böb 1736.
c. Gn böbföbber Son efter faberné böb 1737.

2. Helena Säberö Setter, gift 1736 meb Co [r] poralen uti 
Hafela Sodn Anders Vatling, Sarnen äro
a. Anders föbb 1736.
b. Pär föbb 1737.
c Elifabeta föbb 1739.

3. Maria Sdbetö Sotter föbb 1718; gift 1738 meb Olof 
Sörfj[on] i SJäcffiö barnen äro
a Chriftina föbb 1739. 
b: Pär föbb 1740.
c. Doroih : 
d Maria
e. Sonen . . . föbb 1746.

4. Dorothea Sôberë Sotter föbb 1714. böb i blobf: 1743.
5. Margareta iJMberé Sotter, föbb 1712.

V: Classen.

Nils NilsSon Varg, bief pä fiftone GronoSefaIningtIKan i SKebelpab, 
taganbeë fig til fjuftru Ätjrfol): §. Jon Corbelii GnfantiDilsbo; feban 
I)an böber mar, 1680; nanti. Catharina Luther; SKen ågbe inga Sam
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tilfamcm font Iefbe efter förälbrarna; fpan böbbe förr, nanti. 1687, oct) 
§on 1695. på tfjeral gårb, 33t)n, i Dilsbo ©odn; SIfe Slant font före» 
näntba Catharina Luther ågbe ttteb fin förra 9)tan §. J: Corbelius, 
införal £)är intet; boet allenaft ena botter EUfabeta Corbelia, font bief 
£). Lars Johanffons Vallenii ffuftru, i Dilsbo ; Sfober för 4: ft: 23arn, 
font fel fan Tab: XIX Claff: II. « ont Vallen: Familien.

VI: C las sen.

Carl NilsSon Varg, Hef @tabl Secretaire i Gefle ; Ijtoareft brö» 
berne Ijanl Olof od) Erich bobbe; gift nteb Jtabnt: bottern tf)ärftäbel 
Catharina Brun, åganbel nteb Ijenna 3: ft: Siarn, för än I)an bog . . . 

1: [Judith Varg]
2. [Lifa Varg]
3. ...

VII: Classen.

Zacharias NilsSon Varg, bief förft Sanblffriftoare i IpaIfingeIatibI 
Jtorra Contract; feberntera uti ^ämtelanb. |fanl Ijuftru Anna Johans 
Sotter Salthenia; af Grubba Familien Jtd Stöberne, fe Tab: VII. 
Claff: I. N: III. Tit: VI. — 1. ttteb I)loi(fen I)att gifte fig 1684; Ijabe 
nteb Ijononi 2 böttrar, för än I)an bog . . . näntl.

1: Catharina Varg, affontnabe 7 åra gatitul.
2. Magdalena Varg, blef gift nteb V. D. Commin: i Sweg ©odn 

£>= Olof Löfdal, Ijaftoanbel nteb Ijonont för ätt Ijon böbbe 1722, 4: ft: 
Slant, nätnl.

a: Anna Löfdal 
b. Brigita Löfdal 
c: Jonas Löfdal 
d: Zacharias Löfdal

VIII: Classen.

Lars NilsSon Varg, blef Upf: Stud: 1667; od) feberntera @ref 
Carl Oxenstiernas Secretaire, refanbe! nteb Ifonont ut til SifIanb ; 
Ü) tjar jag ingen fäfer berättelfe ntera ont fjonont funnat inljäjnta.
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IX: Classen.

Hans NilsSon Varg, Upf. Stud: 1667. !ont unber Militien Ouarter= 
SJJäftare toib 2Bäfterf>otn§ SRegetnänte, ocf; £>(ef i ^särntel. od) Otojten 
ööber Ogifter; bod l)emförb til fin gaberö graf uti Sfioret af Hudichs- 
valls fprfo; 2It t)an od) på aren 1667. 1668, od) 1669, tjabe toarit 
Stud: Upfal: tl)et igenfinneö af fäfra fïrifter; fpan toar föbber 1651, 
od) böber 1677; fåfottt ïjanê grafftrift af G. P. K. tfjet år af Gulic 
Peterffon Bergqvift, ttufar.

X: Classen.

Christopher Nilffon Varg, loar ©friftoare Ijo§ fin älfta SSrober 
Olof Varg i Gefle, til tljeö t)cm tf)är Ogifter uti Bäfta ungboinöbagarne 
1691, affotnnabe.

XI: Classen.

Catharina Nils Sotter, Varg föbb 1665, od) gift . . . meb Matthxus 
Agerman; font förft toar Éronoffougbe i SOcebeIfoab ; feban Oice SSorg= 
älfäft: i Söderhamn od) fift sJMbtnan i Gefle; l)afloanbe tilfnman ... ft: 
93arn, för än Ijan bog ... od) l)on . . . •

1. Peter Agerman 
2: Catharina Agernian 
3: Nils Agerman.

XII: Classen.

Elisabeta Nils SDotter Varg, föbb 1667, od) gift 1693, ttteb 
Ô. Mårten Portuan, Sprîoljerbenê @on i Söderhamn, font toar förft 
V. D. Commin: tfjerftäbeé, odj febermera Sprfol)erbe i Hamrånga fför= 
fainting 1702 [Hm. 1707]. Ijafloanbeö ttteb fjonout, foin affotnnabe 
1717: od) Ijon 1734, I)Oë fin ©on Magift: Lars Portuan i Stockholm; 
bod förber til tljeraö graf i Hamrånga Sprfo 1735; tt)ef)a SSarnen 11: 
ft: äro följanbe:
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Martha Mårtens ®otter Portuan föbb 1693; od] gift 1726 
ITteb SrufëSotyàllaren pd Tollfors, Ahel Deyen; Peterffon 
ifrd Kiöping Sornen öro:
a. Peter Abel Deyen, föbb 1727.
b. Martin Deyen föbb 1730, böb 1731.
c. Carl Deyen, föbb 1733. 
d: Lars Deyen föbb 1734.
Catharina Mårtens botter Portuan, föbb 1695, bog 1696. 
Elifabeta Portuan, föbb 1697; leftoer än Ogifter.
Catharina Margareta Portuan, föbb 1699; gift 1726, ineb Sot= 
tjåttaren t SBiffiö Smt, Peter Hdllftröm, Sorn äro:
a. EUfabet Hellftröm, föbb 1727.
b. Martin, föbb 1729. böb 1732.
c. Lars föbb 1732.
d: Peter Hällftr[öm] föbb 1734.
Laurentius Portuan föbber 1701. Btef Magist: t Upfala 1728. 
Collega t Sto[ck]h: 1734. V. D. Commin: i S: Cathar: uti 
Stockholm, 1733. gift nteb Brita Sahlner, fp. Bengt Sahlners 
botter, förft sPSreft loib fpelfinge Siegern: oty efter fiemfoinften 
utur Styffo fångenffap: 1722, Paftor 1724 uti Tillinge; fjané 
tytftru toor Controleur: Giöran Elis botter i Gefle Magdalena 
Elis. Sarnen äro tyefja:
a. Martin Adolph Portuan föbb 1734.
b: Catharina Elifab: Portuan, föbb 1736. 
c Eva Brita Portuan föbb 1738, böb 1739.
Nicolaus Portuan, föbb 1703; Sotyåltore toeb P'actoriet i 
Storfioping.
Sara Portuan, föbb oty böb 1704.
Brigita Portuan, föbb 1705; gift 1736, nteb fp. Pet: Haneil, 
V. D. Commin: i fpontnrånger; feberntera V. D. Com: i Bold- 
näs. Sarnen äro:
a: Margar: Elifab: Hanell, föbb 1737. böb 1743.
b. Olof Hanell föbb 1739.
c: Chriftina Hanell, föbb 1740. 
d Brigita Maria, föbb 1742. 
e: Martha Catharina, föbb 1743. 
f: Martin Hanell, föbb oty böb 1745. 
g. Lars föbb oty böb 1747. 
h: Elifab: Eleonora, f: oty böb 1748.
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9. Chriftina Portuan; fööb 1708; affomnabe på året 1712.
10: Martin MårtensSon Portuan föbb 1709; !Dlönfterffr : IDtb Vest- 

manl: Slegetnente; gift nteb ChriStina Ström foberntarffenS 
Matth: Ströms på Strömsholm botter, år 1731. tperaS 
barn åro:
a. ChriStina EliSab: Portuan föbb 1732; bog 1734.

11. Reinhold Carl Portuan föbb 1713; Sofpållare toib UlriksTalS 
©lott; än ogifter.

Tab. XXI. 

ont

Bufe eller Bofe=Sldcpten.

Slt BuSe, BoSe, BySe p. poS töåra g)ftr>erboer loarit Beïant nantn, 
för folef od) fartpg, Inngar od) jättar, p. tpet tritna många Antiqva- 
rier; fe Verel: Lex: S. S. p: 47. Edda @f: !: — Herings BySar, 
ïollaê fartpgen i Holland font brufaS loib ©illfiflet. p. Slt CCittar fallas 
BuSar, af T3ufa ct Xttfa på; ttjet ffriftoa Adam: Brem: H[istoria] 
Efcclesiastica] Cap: 79. p. m: 139. 01: Rudb: Atl: Tom: II. p: 47. 
Tom: III. Cap: X. p: 297; od) månge flere. Sln i bag näittneS BuSe, 
BoSe, BySe för 0pöFe, at råbba barn nteb; p. HamnbuSar fallaS tf)e 
fom förmenas råba öftrer famnar t 0Färett; Tompte-BuSar öftrer 
tomter. Tomptegubbar HembuSar; p. 6t fåbant tilnantn ftd ©tant- 
fabern til tpenna Famil:

Pär OlofsSon BuSe eller BoSe; för fin Cättadängb [full, få fallab; 
tpet pans barn od) efterfomanbe, pär i lanbet, än i bag uttnifa; 
^ide länge feban bog Sven Bofe, eller BoOSven, tpen iag afmätte 
öftrer 3 J al"! lättgb; faft än pan tnar båbe fnä= od) SlpggTrofer; 
Spenne förftnämbe BuS- eller BoS--Pelle OlofsSon, trar 23onbe i 
Sapten af Forffa ©odpt; gårben peter än i bag, BoOgårben.
§an ågbe nteb fina puftru Karin Michaels Sotter, ntång töarn 
font uttribgabe ©läcptet, ptrilfe i följanbe Claffer införaS:
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I: Classen

Michael Pärffon Bufe, el. Bofe, Ijftbe til Ijuftru Cherftin Nils 
©otter, ocl) meb l)enna Söner odj böttrar, nanti.

Memb: I.

(NB.) Olof Michaelffon font blef Sorgare odj IjanbeRman i Hudicks- 
vall. Ijanê fjuftru toar SorglDc: Olof Anderffons botter Karin; åganbe 
tilfatnan 3: ©öner, od) 2 ©öttrar, nanti.

N: 1. Nils OlofsSon Bofe, föbb 1590 [Hm. 1591], Upf. Stud: 1608. 
Magill: i ©tjfflanb 1623, toib Ijetnfomften til Stoerige ConR. Sch: 
i Gefle, 1625; Bailor i Nordingråd af Ångerrnanl. 1642 [Hm. 1634]; 
gift 1626, meb Baft: i Forffa od) Hog ©odjnar af Ipefêungl. Chriftierns 
Anderffons Forffelii botter Chriftina Forffelia, föbb 1610; fe min 
Glyfisv: II: glod: I: ©: Cap: VI; Sganbe tilfatnan for Sn f)an bog 
1674, od) f)on 1667; 6: ©öner; 7: böttr[ar] nanti.

A: Chriftiern Nilffon Bofe, el. Bofeus, font tog fig fram meb 
©tubier at feban Ijctn toarit Lect: Gymnaf: i Hernöfand, 
fuccederade Ijan fin faber til Nordingaråd Baftorat, 1672; 
gift meb Juftina Erics ©otter Malmftröm [Hm. Sahlström] 
od) [Ijabe] ttteb Ijenna, för Sn l)an bog 1686, bottren

a: Chriftina Bofea, gift 1680, meb Capit: Bär OlofsS: Stroms 
©Ott, Michael Pärff: Ström, Magift: i ©t)f!l. 1670; toib 
Ijemlotttften Lect: Gymn: i Hernöfand, od) feban Baftor 
i Nordingaråd, efter fabern [o: fmärfabern] 1688, bog 
1709. Sarnen tooro

1: Petrus Michaelis Ström, föbb 1682,-------Bailor i
Grundfunda 1711. feban i Nora 1728; Ijanâ ïjuftrn 
toar Margareta Gabriels ©otter Phragmenia, font til» 
förenbe Ijabe til ÎDÎan §. Eric Diupedius, Bailor i 
förenSntba Grundfunda ; Sarnen, fS tnäl Diupedii 
10: ft: för Sn f)an bog 1709; font Strömens 5: ft: 
för Sn l)an affomnabe 1745; Sro alla införbe uti min 
Ättqviff[el] II: ©el: gl: XX: N: 2.

2. [Erik Ström, se kommentaren] 3. ... 4. ...
B. . . . C . . . D. . . . E. . . . F. . . .
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Memb: II.

(NB.) Pär MichaelUon Bofe, Ijan ågbe meb fina Ijuftru ... 2: Söner 
od) 1: ®otter, font nttoibgabe Slädjten, näntl. Pär; Johannes, od) 
Margareta.

N. 1: Pär PäderUon Bofe, 9Mb= od) §anbelöman i Hudicksvall, 
Ijabe meb fina Ijuftru Margaret: Svens TDotter, för än Ijan bog 17 .. 

A. Petrus Bofe, Upf: 1680 Stud: = för fin längb ffull od) SJtan= 
Ijaftigljet, gaf fig ttnber Gvard: i Stocfl) : 1684. — utttmlb 
Drabant 1687, bog f)å famma dr, Dgifter.

B: Chriftina Bofe, gift 1686, meb §. Mårten Svenffon Strandberg 
Capellan i Norala od) Trönö Sodjnar, til 1708, när Ijan Mef 
Paftor i Ferla; men bog 1709; Sarnen tljeraå äro införb uti 
min Tab. Gen: XIV: Rogftad: Famil: Claff: III. N: I. 
näml. Sven. Pär. Margareta. Cathar: Olof. Anna. Erich I: —• 
Erich IDr. famt tljeraå Sarn orîj Sarnabarn font ntång äro; 
v. g. Sven Strandbergs ,Çanbelêmanenô i Nortelge barn meb 
Anna Magdel: Hvitfot 10: ft: — od) få toibare.

C: Anna P. D. Bofe, gift meb SmnbeMman i Hud:vall, Lars 
Nilffon Lo, eller Lode, fåfont barnen ttäntbe fig; tljeraë Sarn 
moro, för än I)an bog 1710, od) Ijon 1691; inga meb tl)enna 
Anna Bofe, font utfpribbe @Iäd)ten; bod) efter Ijenneö böb, 
gifte fig Lars Lo, meb $t)rtol). .f). Hans Gevalii botter i 
Gnarp, Brigita Gevalia, 1692; dganbe barnen tilfaman för än 
f)on bog 1740, 5: ft:
a. Hans Larffon Lode, fpäraböSMftuare i Reifung!: gift 2te 

gånger
Sövva refan 1724, meb Chrift: Hierpe font i Ijafmet 
ondom.
Senare gången. 1727, nteb Chriftina Staberg; —•

b. Peter Lode, böb i Mpfmrne 2 år gl. 
c Anna Lode, böb i topp. —
d. Carl Lode, föbb 1699. iJJreft i Upf: 1725; Comm: i 

Bälinge 1730 [Hra. 1729], Paft: i Harmånger od) Jättend: 
1739 [Hm. 1738], gift 1730, meb Chriftina Vännerberg [Hm. 
Wünerberg] Sarnen tï)era§ 7: ft: för än Ijan bog 1743.

e. Magdalena Lode, föbb 1702. än Dgifter. —
ïljenna Lodifta Familien är utförl. beftrifmen uti min 
Ättarqfviffel] IL $el: X: gl: N: XL [o: IX]
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D. Margareta Pärs Setter Bofe, gift nteb fpanbefêSRan Michael 
Erikffon t Hudicksvall, Sarnen. tljeraö
a. Petrus Michaelis Celenius, Upf: Stud: 1658. Mag: 1672; 

Paftor i Hedfunda, bog 1686.

b. Nils Michaelffon Jerf, IRdb= 0(f) §anbelsmatt i Hernöfand 
gift . . . tljeraö botter Cathar: Jerf föbb . . . gift nteb 
Adj : Paft: i Enånger £). Jon Nyhelius 1700, dgcmbeé 
intet born font lefbe efter fjennct, font bog 1710.

c: Michael Mich.Pfon [kallas och Eriksfon fe 2= Fl. af 
Glysisvall. på flera ftällen] Jerf. föbb 1660; Upf: Stud: 
1679: sJkeft 1685 ïjoê Srobern [o: fjalfbrobern] M. P. 
Celenius i Hedfunda; V. D. Comminift: i Hud:vall 1688 
[Hm. 1687]; Paftor i En= od) Niut=ånger ©odjnar 1710. 
§an fjttbe til Ijuftru di[åbman] Jon 01: Grundbergs älfta 
botter i Hud:vall, Dorothea Grundberg, gift 1692; od) ttteb 
Ijenna 9: ft: Sarn, för än Ijan bog 1725, od) Ijon 1739; 
nanti.
1: Margareta Jerf, Mag: And: Bäckners Ijiiftru; nteb 

9: ft: Sarn
2. Gunhilda — Secret: Nordenlöfs Ijuftru i Gefle.
3. Dorothea — Jonas Bäckmans Ijnftru i Hud:vall.
4. Chriftina — Johan Röngrens Ijuft[r]o i Gefle.
5. Ingerid — 9î[dbntan] Er: Bälters I)[uftru] i Söderhamn.

SIje anbra 4 Sarnen, 3: böttr: 1: ©on, böbbe i fpäba 
åren. Ont förenäntbe £>v Mich: Jerfs Sarn od) Santa= 
Sarn, är antalet utförbt uti Tab: Geneal: VIII. Grund- 
bergiana, Claff: I: N: II. — : 3. 4. 5. 6. 9.

N: 2: Johan Pärffon Bofe Sorgare i Hudicksvall gift nteb . . . 
Sarnen tfjeraé

a. Catharina Bofe, i tiänft på tttång år i Stockholm, Ijoö 
DoctL von de Linder od) febertnera tljer gift 17.. nteb 
SBadjtSR. på SRpntet . . . åganbeé intet barn tilfaman.

b: Olof Johanffon Bofe, Sorgare i Hud:vall.



Cilffttfcn eller ^*tl>ftnget

af tfjenrta ättqttnffel, 
innehåller följanbe Familier:

1: floden: 
2. —
3. —
4. —
5. —

Fahle--Burernas — Keniciernas= Lenæernas, etc.
And: Beronis, Halen-- Tolften= TrefF= Hörn= Törne= etc. 
Gachareeernas —
Garyernas —
GriFernas —

6. —
7.
8. —
9. —

10. —
11. —
12. —
13. —
14.
15. —
16. —
17:
18. —
19
20. —
21. —
22. —

Högs —
Alftinernas —
til Noreliernas — af Svinhufvuds abeliga.
Hagelstenska —.
Gevalinifka —.
Vallmos —
Bullernsefiernas od) Simingernas —•
Pet: Erichffon Rofenfchölds.
Lars And: Ifeei. —
Ol: E. Brunners, Hannings, Scbröd: etc. etc. etc.
Elga Familien.
Bergqvista @Iac£)ten.
Verfvinga Familien.
Soltheni\la Familien.
Phragmeni\\a @lä(f)ten.
Hoffman\lci Släd)ten
Steuchiska Familien



I: Slocï.

cm’ Fahle.

Fahle f)itt äfbre i Byreftad, anförare för ôelfingarna, !)toil!a bråpo 
Magnus Hend: Schatelers ©on ifrån SaniDcarc!, font IoeIe bliftoa Hung 
t ©loerige ocf) f)ela f)anå ôâr, toiö Danmarcks !flrfo icfe långt ifrån 
Upfala, 1160, på tf)et ftälle Ijloareft flaget ftoö 1161, od) tfjer af ån 
Fahlebro ïallaê; fåfont Iprlan af rifa Sfltet font tf)e Sanfte Ienma 
ntôfte. £>an giömöe en ©on unban ifrå H. Sverdkiars tflranni, af 
St. Knuts barn, ocf) flflbbe nteb Ijonom til WefterGoth: tarife, Salante, 
•Öelfinglanb, od) iDiebelpab, til fit Ejern Sureftab i ©ion ©odpt, od) 
febennera öfloer fiällen til Norige ; tfjer ifrå fient igen, tog nteb fig 
Öelåingarna, refte ut til SÖäftgiötalanb, od) flog tfjer fl. Sverdkar od) 
tl)e Sanffa, i Lena ©od)n, Ifloar af ©!albeqioâbet font:

contigit in Lenum duo Danflee fprungo för ©nom 
2tf ©toenffom ©foettont, togo dorfutn verbere plenum.

Folcho Jarl loar til .I)är!omften en grattfos, tjärtig af Anjou, men 
utåfte fit) tf)er ifrån, när ,flung Philip tog fjanå Iptftru tit Srottning, 
förfliutanbeé fin @emåf)I Bertha, font för fallobeê Folcho Philips= 
Sfltingen; SIf ttjenne Folcho !ont tljen ntfldet loiba od) ttamnfuntga 
Folchunga Familien f)är i ©loerige at utfpribaê. Ajmnå Sotter loar 
Äuttg Knut Erikffons brottning font bog 1195; flung Knuts ©on loar 
St: Erik font Fahle nnbanftad St. Knut 1208 ocf) böb, 1216; §anå 
Srottning toar Richiffa, St. Waldemars Sotter i Sanmard; Ipanà ©on 
loar H. Erik IIPe. Ldfpe och Halte. f)toilfenë Srottning f)et Catharina 
af P'olchunga Famil: i Öftergiötl. Silägret ffebbe 1244. 5JM tljenna 
St: Eriks tib, upf)of fig entot Ijonom Canutus af fantnta Folchung 
©ladite, od) ftob efter Dïitet, fallabeë Knut f)in £ånge för fin !ropå 
läng [b] ffull; San ffref fig för Hung 1231; tf)er til ïjflllaber af några
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pöga ferrât, ocp Profefforer i Upfala, Olof, Lars, Ulpho, p. men 
pané böb ffebbe 1239, af uproriffa, emeban pan od) uproriff mar.

Sfter S. Erik IIIbc Mef Waldemar Sung, !Jarlené Birgeri ©on af 
SidIebo ©od)n, pmilfené puftru Ijet Ingebor, Sung Erik II— Setter, 
Birger Jarl IneIe IndI fielf Mifhm Sung efter S: Erik, pdftdenbes tfjetta 
mib MtffenS ©tänberé famntanfomft mib Mora=Sten. HJteu en Ivar 
Blå, fmarabe alfmarfantl. til tpetta pané påftdenbe, fdjunbeé: milt tu 
icfe at tin ©on ffal BIifma Sung, flat iag ffafa båbe ponont od) tig 
utur pdlfen på mig, at pmarden tu eller pan ffal fomma tper til; SIef 
altfå Sirger görntpnbare för ponont til tpeé pan bief fullmpnbig, od) 
frönteé i Lindköping 1251. ^anS 1 :fta Srottning pet Sophia Suug 
Plriks Sotter i Sanmard, Sröllopet ffebbe i Jönköping 1263, tå pan 
fid til pemgift Malmö, od) Troleyonberg, font nu fallaé Trolleborg; 
Spen II: Srottningen Chriftina mar od) ifrå Danmark; Spen IIIbc mar 
Catharina ©reftoen af Petzkou Softer. HJteb tpen 1Æ Srottning pabe 
pan Printzeffan Richiffa font bief Sung Primislai Srotning i Pålen, 
ena ©tamHJtober för många Sepferl. od) Sunga pué uti Europa.

1272, upfom ftort mipförftånb emellan Sung Waldemar od) pané 
Srober Magnus, pmar af en ftor ©Iad)tniug ffebbe 1273, mib Hofva 
på Tiveden, tå pan bief brifmen ifrå Mifet 1277, bepållanbeé en tjb 
®ötpa Mifet, tpet pan od) fabe ifrån fig 1279, dt Magnus. §an fatteé 
i fängelfe 1288 på Nyköpings ©lott, Otp bog 1293.

§ané Srober Magnus font fallabeé Ladulås, BIef Sung, eftfer] 
Waldemar];] Birger Jarls pttgre ©on, frönt i Upfala 1276, gift meb 
Hedevig @ref Gerhards Sotter af Holften, 1277, uti Callmar; §an 
tog ocp in Götha Mifet, font brobern en tib paft, od) frönteé tper til 
i Söderköping, 1281; Sog på Vifingsö 1290, men Iifet förbeé pent 
til Stockho[l]m ocp labeé uti ©råmunfa fprfon.

(Sfter pané böb BIef ©onen Birger Sung, föbb 1280, utmalb Sung 
1284, frönt 1304. ©mellan ponottt od) pané Sröber upfottt ftor Omdn= 
ffap, få at frig ffebbe, i fpnerpet mib Håtuna i Trögd £)drab; f)d= 
tunalefen fatlab, 1306, pmareft pan bief til fånga tagen; men flpbbe 
til Gottland, tper ifrå til Danmark 1308, font tilbafa 1313; förbref 
fina bröber; tog igen Mifet, fatte tpem i fängelfe på Nyköpings ©lott, 
pmareft tpen ene bog på 7bc bpgnet, tå pan upätit tpen böbaé arm af 
punger. 1318, brefé åter Birger i Sanbéflpcptigpet, när pan tappat 
flaget mib Carleby i Väftergöthl[and] td pan på näfta året bog, 
1319. §ané Srottniug pet Martha, Sung Erik Klippings Softer i 
Sanmarf.
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Birgers ©on Erik font efter fabern, febern några år moro fram= 
gången nnber Albrechts odj Margaretas Hîegering. Uti ïjanê tfb Ub= 
f)of fig ©målänbingen Bugge, at Mtfma hing; men Ijan fid fnöplig 
änbaltjdjt.

Pro Memoria.

Magist: Samuel Enanders Sarn od) Sfierfommanbe.

.ßait rnar föbb 1607, uti Eneby ©od)tt af Öftergöthland, Ipoareft 
gabertt Nils Enander mar Præp[ofitus] od) Bailor ; bief Magifter 
16[32], Lector Gymn: Lindecop: ißroft od) Äprfolferbe i Söderköping 
1643; Q-MM=Superintend: 1648. Superintend: t Callmar 1650. Siffop 
t Lindköping 1657; 2)öb 1670.

^ane 55arn ntoro:
HIf förra gru, uteb ©iffopené Mag: Jonæ Petri Gothi SDotter t 

Lindköping Margareta, 4: ©öner od) 3: ®öttrar. Gyllenadler nömbe, 
ifrån året 1658. nanti, tlfeffa:

1: Nathanael, böb i Sarnbomen.
2. Chriftina föbb od) böb 1651.
3. Helena gift 1660, nteb tå toaranbe Igof=Satttarer Jonas Öfter- 

ling, font Mef ablaber 1660; Iefbe intet längre än på året 
1665.

4. Elifabeta, Mef gift 1658, nteb HlrdjeSiff: Doct: Olaus Sve- 
bilius, Ijafmanbeö nteb I)onont mång Sarn, för än Ifou blef 
böb 1680, nätttl. Söttrar, fom fingo ftora ßeberHJfän; v. g.
a: tljen 1 " Siffopen i Vefterås, Carl Carlffon. 
b: tf)en II: Superint: i Carlllad, Mag: Jonas Arnell. 
c tf)en III: Theol: Profeff: od) S)omißroft i Lund, Magift:

Linnerius.
d. tl)ett IV. Theol: Prof: uti Upf: Mag: Joh: Olderman.
od) nteb Kfem miba utfpribbe Familien ; fåfom od) ©önertta, 
ablabe meb Hfamnet Adlerberg, 1720, näml. Samuel, Giöran 
od) Johannes.

5. Nicolaus, Äongl. Commercii Collegii Secreterare i Stock
holm.

Glysisvallur II 49
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6. Jonas, Commendeur på Stepêflottan
7. Salomon Gyllenadler ; Affeffor i Jönköpings $of9îâtt.

SIf Sont od) Sarna=Sant Ituba utloibgabe.

9)ceb fenare fyriten, Brigita Nils S)otter, Superintendentens t 
Callmar, àgbe StfIopen Samuel Enander el. Gyllenadler, 3: Söner, 
od) 7: Söttrar, nanti.

1. Carl GuFtaf; tog fig up t ïrigëtiânften en Oftoerft=Leutnant.
2. Margareta, bief gifter, för ån pon bog, 1699, 2nc gånger,

Æôrra refan nteb Adolph Durietz, af gantmal SIbel, feban 
1651.
0enare gången, nteb Gen: Majorn Lagerkrona, af gl. SIbel 
1653.

3. Brigita, gift nteb ,Çàrabë^ôfbingen Nils OljoqviO på Öland.
4. Samuel, §årabé£jÖfbinge i Södermanland
5: Anna Catharina Enander eller Gyllenadler, gift nteb Baron 

odj Capitain Peter Dankvardt, af gantai SIbel, feban 
1662.

6. ChriFtina, gift Uteb Majorn Hendrik Stegling, adlader 1663.
7. Catharina Helena böb ogifter.
8. Helena Maria gift nteb Majorn Zachar: Klingenstierna, af 

Siftop Doct: Klingii barn, ablabe 1666.
9: Johannes Gyllenadler, föbb 1669, |järabål)öfbinge toib Wad- 

Oena böb 1713.
10. Maria böb i linban.

SIt tpenna Ijöga Lamilien ön toibare af fenare ådjtenftapet nt= 
fpribbeê, tt)et är öftoernog tunogt. 5Dcen emeban tpe pär i ^jeHinga= 
Ianb infontna ißerfoner nteb Enanders nantnet, icle äro af tljetta 
Siflopé Stamträ tourne, utan förmobel. af pan§ Sroberé; Så lemnaé 
f)är toiblöftigljeten at något mera af förenäntba Stamgårben at in= 
föra.
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I: ,SIocfcn

mu

Fahle--Burernas-- Keniciernas-- Lenæernas, p. p. p. Familier.

Fahle Iftti gamle i Byreftad af ©tön ©odn;
§an§ ©öner tuoro

1. Fahle Iftn unge, |)ärfe i Bure.
2. Biörn i Dlrnäö ©odn af Dlngennanlanb.

Sfienne Fahles. Iftn ungee föner, Wore, Secul: XIII. Er: Läfpes tid. 
1: Olof Bure od) 2: Matthias Bure.

Olof Bure Ijabe en ©on Anders ObfsSon Bure, unberlagman i 
SSäfterbotn, §an ågbe 2: ©oner 

1. Jacob AnderH'on, od) 2: Anders AnderIJon Bure.

Sfjenne Anders AnderJJon Bure ågbe en @on Jonas Bure el. Bure 
Jon, en Abbot i Bura KlöJter t Medelpad od) ©iön ©-1 od)

---------- ena Softer, älbre än ^enneö Sröber, Wtb namn Brita Anders
Sr Bure, §on fid til DJlan Olof Clemets--Qon i Saggböle uti Umeå 
©odn, od) meb fjonont en @on, fom bet König OlofsSon i 33aggböle, 
IjWitten ågbe 4: ft: ÜBarn, nanti. I: Petrus. II: Anna. III: Elin ocf) 
IV: Margareta, font ganffa nit)det utwibgabe ©läd)ten, tl)et fortei. är 
at finna af efterföljanbe 4: Classer.

1 NB. ftfentte And. And: Bures ©OU Jon Bure, War Abbot 
uti et Softer i IDtebelpab af Bura=Famil: få nämbt; od) enteban uti 
Slung Guftafs Erikffon tjb Ulöftren nterenbelé öbe labeë, efter Dïjfëbagê 
Sefl : i Wefterås 1527. i fpnerfjet D)lun!arna§; ©å bief od) tienne 
Jon Buræus, tfjen fifte Abbot Defalt at flptta utur tfjetta Sllöftret, ocl) 
begifwa fig up i Sapntarden, at nnberwifa tfjer tfje enfalliga od) blinba 
Sapar; DJlen font fjan Iber intet uträtta funbe; refte f)an utur Dtjfet, 
förft åt Dlorige od) Stlöftret Dlåbenbal, feban til Bremen, tfjer £)an för= 
nteneê Wara böber, uti tfjer Waranbe Softer. Dlf tfjehna Famil: för= 
tnobel. [ingalunda!] af Jacob Anderff: Bure, Woro 3= Sröber[»?»] 
Andreas, Jonas ocf) Johannes, IjWiIta uti Doct: Laur: Walli Difp: — 
Refpond: Ol: Unonis Geval: Upf: 1622 d. = 25. Sept, näntuaé tf)e 
förre Äongl. Secret: od) tlfen 3 Reg: Hiftoriogr. [Mifstag! fe vidare 
Geneal. Bureana.]
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I: Classen.

Petrus KönigsSon, tog af faberè namnet fit tilnamn Kenicius, 
föbbet t Umeå 1555; förbe fig up genom Studier at pan bief Mag: 
i Vittenberg ; toib pemfomften, Logices Prof: i Upfala, tt)er näft 
Theologiæ; ocp tt)er ifrån Siffop i Scara 1595; fift Ircpiebiffop i Upfala 
1610 [o: 1609]; pebrab nteb Doct: titul toib SL Guft: Adolphs fröning 
år 1617. $ganbe§ til puftru Sorgmäft: Hans Gammals iDotter i Gefle, 
Margareta Gammal; font ffebbe meban pan tper Rect: Scholæ toar; 
ocp nteb penna, för än pan affomnabe 1636, 80 åra gl. ocp pon 1634, 
på fit 61: ålberé år, XII: ft: Sam; men font allenaft 8: ft: Iefbe efter 
tpent, ocp gifta bleftoo; få nântnaë pär tpe fantma, näml. I: Catharina. 
II: Anna. III: Barbara. IV: König. V: Margareta. VI: Sara. 
VII: Johannes ocp VIII: Elisabeta; om ptoilfa tpetta efterfölfanbe iag 
infamla funnat, näml.

I: Catharina Kenicia, ficf, 1613, til fin DJÎan ®. Johannes Lenæus, 
föbber 1573 uti Lena <Sodn, ptoareft pan§ faber Knut iJMberëfon 
fprfoperbe loar; tog fig fram genom Studier; bief 1604, Log: Prof: 
i Upf: 1610: Gr: lingv: 1612 [Hm. 1613]: Theolog: 1638: Primarius, 
pebrab nteb Doct: patt, 1640. ocp 1647: sIrcpiebiffop ; Sarnen tperaë, 
för än pan affomnabe, en 95 åra sDian, 1669, tooro 6: ft: näml: ablab 
meb namnet, Klo:

N: 1. Jacob Lenæus A. Klo; llnberftåtpållare i Stockholm; gift 
meb Catharina Mats ®otter Biörnklo; font tpen Familien 
utioibgabe;

N? 2. Margareta Lenæa el. Klo, gift meb Doct: Erik Brunnius, 
Superint: i Giöteborg, litioibganbeb OCp Familien genom 
fina 6: Sara, 4: ©öner, ocp 2: böttrar; faft än 2: ©öner 
böbbe i ungbomen.

N? 3. Anna Lenæa el. Klo, Doct: Carl Lithmans ffru, font tå 
toar Theol: Prof: i Upf: od) feberntera 1675, Siffop uti 
Strengnäs; ptoareft pan böbbe 1684; îperaë Sarn tooro 
4: ft: näml.
A: Anna [Christina] Lithman, gift meb Superint: på Ösel 

Doct: Oldenkop åganbeb meb pouont
1: CaiLJa Oldenkop, font bief gift 2: gånger.
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A: $örre gången nteö Affeff: i Stockholm, P. 
Dikman.

B. fenare rejan meb CjruerftLeutn: Jacob Cron- 
ström.

B: Margareta Lithman, t)abe til SJfan 2). Samuel Skunk 
Prof: i Upf åganbeé nteb Éjonont jom bog 1685, tljejja 
efterlejtoanbe barn, näm(.
1: Carl Schunck, Prof t Upf 1713; gijt 1701, nteb 

Agneta Ivars Sotter Löfltadia, $roften§ botter t 
Funbo, åganbeé en Son ejter jig, när Ijan bog 
1718, od) t)on, i H:vall, 1737,
a. Carl Eliezer Skunk, jobb 1706. Magift: 1731. 

ConRect: Sch: i Hud:vall, 1737; gijt jamma 
år meb iprojtené br Catharina Nordftedt; 33ar* 
nen äro
1 : Samuel Skunk, jobb 1738, böb t SOf äjjlingen 

1739.
2. Anna Catharina, jöbb 1739.
3. Carl Gudftaf föbb od) böb 1740.
4: Carl Guft: Ifbrc jöbb 1741. böb 1744.
5: Agneta jöbb 1742.

2. Caissa Skunk, gijt meb Mag: Ifrael Anthelius, jom 
ajjomnabe när t)an Theol: Lector toar t Gefle, 
1723, lemnanbeé ejter jig 4: Söner, 
a: Johannes Anthelius
b. Samuel ■—
c. Carl —
d. Ifrael, jom bog uti jin barnbom.

3: Samuel Skunk ajjomnabe ogijter.
C: Catharina Lithman fid til SJfan, Prof i Upfala 1665, 

Olavus Åkerman, jom böbbe 1678.
D: Johannes Lithman.

N. 4. Barbro Lenæa el. Klo, jicf til SJfan fi. Sfåbet Edmund 
Gripenhielm, uttoibgabe tljen Familien.

N. 5. Christina Lenæa el. Klo, blej gijt 2 rejor :
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A: förre gången nteö §ofpreb: Mag: Abel Kock, font feber= 
mera, nteb fina barn, näntbeé Cronström, fftribanbes? 
tb)en Familien ganfta toiba ut.

B. ?tnbra refait, nteb Sorgmäft: t Stockholm Peter 
Trotzenjelt, en toiba betant Familia.

N: 6. Petrus Lenæus el. Clo anbre ©onen; ont Ijonom åger iag 
än ingen unberrättelfe; tan tjänba t)an bog ogifter.

Ont t^etta Lenæa=@lâd)te, font än fåbant namn bära tnänbe, är 
til märctianbeé, at feban förenätnba D. Johannes Canuti Lenæus; af 
Lena ©octu namnet tagit; jämte fina $ru Catharina Kenicia, bleftoo 
ablabe od) fatt tfjet namnet Klo; fäfom tilförenbe berättat är; begid 
t)att få nteb fin ©toåger, Q. Auguftinus Jonæ fom tjabe 2Ircf)ieb: D. 
Joh: Can: Lenæi fiötjliga ©t)fter til fjuftru, [at t)an] ftulle Iemna fit 
förra tilnamn, V[eftro] Bothnienfis, tt) Ijan tuar föbber i SBäfterbotn; 
tommanbeö efter fin ©tuärfaber Canutus iJJäberfjon, til Lena Paftorat, 
Ijtuareft fjatt affomnabe, 1610; Ijtoilten Knut i$äberå»©on nätttbe fig 
förft Geftrinius [Geftricius], af ©eftritlanb, tt) l)an toar en Sonbafon 
i Dftoanfiö ©ocfn; men när Ijan blef Paftor i Lena, antog namnet 
Lenæus; efter tf)e tiberë brut; at fjan, näntl. §. Auguftinus, font tom 
efter fin ©tuärfaber 1612, til Lena Paftorat, ftulle ufftaga namnet 
Lenæus; tljet Ijan odj giorbe, ntfpribanbeå ©lädjten af fin Sarn 
näntl. I: Canutus Auguftini Lenæus, o rf) II: Margareta Aug : Lenæa 
få nämbe efter tljeraö SJtober Brigita Lenæa.

I: Claff:

Canutus Auguftini Lenæus, föbb 1615, i Lena $$räftegårb, blef 
$räft 1642, Ä'tjrtoljerbe 1654 [Hm. 1653] uti Lagga odj Öftuna, Iettt= 
nanbeö efter fig, när Ijan böbbe 1669, 2: ©öner od) 4: böttrar.
N: 1: Nicolaus Canuti Lenæus, föbb 1655, blef ißräft 1681; V. D. 
Comminift: i S. Mariæ görfaml. 1688 [Hm. 1689]; feberntera Stjrfof): 
uti tpötaljnftuub odj ©fäftljamare 1697; Ijluareft Ijan böbbe 1704; Ijaf= 
tuanbeS 4: ft: Sarn efter fig,

a. Canutus Nicolai Lenæus, föbb 1688, Magift: uti Upf: 1716. 
Sch: Rect: tuib S. Clara t Stockholm; febermera 1725, P. i 
Eftuna, od) 1734 [Hm. 1733], P. uti Dilsbo förfaml. §an§ 
Sarn äro, nteb fina ljuftro N. [Anna] Ropfam [Robsahm]
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1. Magdalena
2. Chriftina
3. Anna
4. Nicolaus 

[5 Catharina]
b. Auguftinus Nicolai Lenæus, föbb 1699, en Chirurgus hub 

SrigöCampan: 1718, etc. odf 1734 fÇâïtfc^er hub Jämtel. Dîegent: 
SIfe 2: ft: bättrar införaö f)är intet, emeban tlfe intet ntfpribbe 

tïjetta Lenæifïa namnet.
N: 2: Johannes Canuti Lenæus föbb 1658, bief böber ogift en Strif= 
to are i Stockholm, brnntnanbeö i füorrftrömen.

Spftrarne tlfe 4 nteflutaê, emeban tfjeraå Sarn nämbe fig efter 
ttferaê fäber, od) intet Lenæer.

II: Classen
Margareta Auguftini Lenæa, föbb 1618, bief gift meb $err Jacob 

Balthafar--1Bon, font bief fprfoïjerbe efter fin Stoarfaber i Lena Soctn, 
od) febermera uti Börftell; DJien Ifan od) Sarnen nämbe fig Lenander 
af famma Socfn font Lenæiffa namnet är tagit.

II: Anna s)>äber§ Sotter Kenicia, Ifabe til sDian Magist: Carl Præ- 
torius, Somißroft nti Car[l]ftad; fom uttoibgabe fin Familia, åt minftone 
genom botrena Helena StamDiober til Bäfverfeldi\ia Familien.

III. Barbara i|Mberö Setter Kenicia, loar gift meb Mag: Olof Niu- 
renius, barnföbbet i Niurunda Soctn, bief P. nti Umeå; men tfferaö 
Sarn nämbe fig Plantiner I)h>ar af en ftor Slödft finnaë ntänbe.
IV: Könik ißäberffon Kenicius, om tjonom finneê ingen toibare nnber= 
rättelfe, til ()toab ämbete Ijan tomma ntänbe än SorgDIäftare i Torneå.
V: Margareta Kenicia, — — — fid til Dian /: 1622 D. Olof Lau- 
relius nteban I)an Prof: Ioar i Upfala, 1621; fotnanbeö ttfer ifrån tit
S. Nicol: ft)rïo i Stockholm :/ Ol: Laurelius, föbb i Veftrog: Lyr- 
ftad Sodn od) §åtorp 1585. af Sonbaförälb: Lars Svenff od) tjuft: 
Ingebor Ambiörns Sotter; tog fig fränt genom Stubier at Ifan toib 
flutet [bief] S. Th: D. od) Siftop i Vefterås; giftemälet ffebbe 1623 
[Hm. 1622 30/6] ; Sarnen til åren tornen tljeffa, näml.

1: Lars Laurelius, ablaber 1653 nteb namnet Lagerfchiöld 
[Öfwerfte for Helf R. flagen vid Warschau 1656 ogift]; 
men Hfet namnet utgängit; fe Sftoerigeö] 9i[ibberftapö] Matrikel.
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2. Peter Laurelius, höbet uti fin florercmbe ungbom, dfmen
3. Olavus Laurelius.
4. Catharina Laurelia, gift tneb Äongl. Secret: Joh: Vindeblad.
5. Margareta Laurelia, gift tneb Th: D. odf Prof: Eric Odhelius 

t)tr»iïïaê born ablabe af namnet Odelftröm act) Odelftierna.

Dm tlfenna D. Ol. Laurelii föbelfe år, 1585, od) febermera lefnabé* 
od) ämbetö dr, til böb§ året 1670, ftår utföri. anförbt f>ä tjanö Epitaph: 
i Vefterås 3ît)rïo. —
VI: Sara Kenicia bief gift meb Mag: Martinus Olai Nycopenf: fom 
inar Slrdfiebift: Martini Olai [o: Olai Martini] ©on; btef Math: Prof: 
uti Upfala 1626, oct) böb 1657.
VII. Johannes Kenicius, om Ifonom i)ar jag ingen unberrättelfe funnat 
inljdmta, än at Ifan mar Referfendarius] i Urigö Collfegio].
VIII. Elifabeta Kenicia, ^on Idrer mara böb ogifter fdfom oc£) tf)e 
flera af 21rd)ieb: 12: ft: Stam; Sod) berdttaé tf)et t>on Wef gift meb 
§ärabö§öfbingen Gudm: Krok.

II: Classen.

Anna Köniks Sotter, Slrd)ieb: Petri Kenicii älfta @t)fter, f)on fidt 
til ntan §. Jon Eftonis eller Öftenffon Halenius odf bief fälebeö ©tam* 
SKober för ti)en mibtutfpribba Haleniska Famelien, emeban Ifon Ijabe 
10: ft: Starn, för än Ifon böbbe; näml.

1: Elf a. 2: Petrus. 3: Often. 4: Margareta. 5: Anders. 6: Könik. 
7: Lars. 8: Jonas. 9: Anna. 10: Johannes, odf tlfeffa återigen Starn 
od) Starnabarn til mång fiäcfite fom af mina Geneal: Tab: IX, om 
Haleni\ta Familien dr at aftaga. v. g.

1: Elfa Halenia fid til SKan Anders Jacobffon Grubb, odf meb 
Ijonom 7: StL

5. Anders Halenius Ifabe meb fina Ijuftru 3: ft: Starn.
6: Könik Halenius meb Cecilia Eriks Sbtter 3: ft: Starn
7. Lars Ifabe od) Starn efter fig.
8. Jonas Halenius meb Brita Daniels Sotter, 10: ft: Starn.
9. Anna gift meb Q. O. Pagander, Ijafmanbeé meb I)onont Starn.

10. Johannes ägbe meb fina Ifnftru 9: ft: Starn.



[B. 1. Bure etc. B. 2. Anders Biörnssons Slächt.] 777

III: Claffen.

Elin el. Helena Köniks Slotter, ülrdjieb : D. Petri Kenicii artöra 
softer, l)abe til SIcatt, Sigfrid Hinderffon, SanbS=Secreterare t Gefle, 
uti Sung Johan III: sJtegemaute; ttjeraé Sarn looro 7: ft:

1: Olof SigfridsSon i Stockholm
2: Brigita Sigfrids Sotter, gift tneö Hans Larffon i Gefle.
3. Margareta blef David Volters [Volkers] Ijuftru [Sigfrid Wol- 

ker, Borgm. i Gefle] [El. v. Walcker adl. Nä 1728],
4. Chriftina t)abe Hans Milles til SItan.
5. Anders Sigfridffon, ööö ogifter.

IV: Cdaffen

Margareta Köniks Sotter, 2IrcE)ieb: D. Pet. Kenicii fln[g]fta 
©t)fter, fjaöe Pär OlofsSon i Sergfjolnten til SItau en frigsanförare i 
©tellefteå odj nteb Ijonont 7: ft: Sara, nanti.

1. f3. Olof sJSaberpon Kut i Anundfiö, IjloilfenS Saru näntbe 
fig Krutenier.

2. fj. Samuel JSäöerjjon, fotn fallaöe fig Rhen, ftamfaber för 
Rhen)la ©Iäd)tet uti Luleå odt) Piteå.

3. Johannes JSäöerfjoit. [född 1594 d. 4 Aug.]
4. Petrus Petri.
5. Könik JSäöerfjon i Stbrneå.
6. Anders JSaberfion i Sergljolnt
7. Sophia JSäberS Sotter, gift meb StabSJt: Jacob Kututi Luleå.

II: blodfett; om Anders BiörnsSons 0läcf>t t Enånger.

Andreas Beronis eller BiörnsSon, JSräft oct) fflrfoljerbe uti En
ånger odj Niutånger, 1570; Ijabe 6: ft: Sarn efter fig, för än Ijan 
böbbe 1600. 3)od) l)ar jag ingen toifjan unberrättelfe fått famla, mera
än om 251 Ijaii» ©oner I: Daniel od) II: Olof; l)loilfa ntfpriböe ©lädj= 
ten, font af följanbe Claffer fan igenfinnaS:
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I: Cla ff en.

Daniel Ander!fon, Blef förft Collega Sch: t H:vall, odp feberntera, 
1628, fötprfoljerbe uti Serfiö, Gnarp odf fpafela, font tå et Paftorat 
toar; åganbeå rireb fina Ifuftru Anna Eriks ®otter, llnberlagmanë 
N[erbelii] botter i fpälfingel. VII: ft: Sara, för ärt f)an böbbe 1653; nanti.
I. Brigita Daniels Sotter, I)on l)abe til SJtan fp. Jon [Hm. Jonas] 
JonsSon Hallenius font ifrån Harmångers öd) Jättendals Sacellanie 
Bief ïtprïoïperbe efter fin ©toörfaber i Serfiö 1655; åganbeé meb ßonont 
10: ft: Sara för än Ifan böbbe 1680; nanti.

1. Anna Jons 3).L Ilalenia. 2: Catharina. 3: Daniel. 4. Marga
reta, 5: Jonas. 6: Brigita. 7: Lars. 8: Elfa. 9: Erik. 10: Erik.
tlfejfe uttoibgabe ©låcfjten ganffa mietet, i ftpnerfjet
1: Anna, font Ifabe fp. E. Tollftenius, V. D. Comm: i Serfiö 

til SRan af Iftoilfen Tolftenffa ©lädjten är ntfomen.
2. Catharina font toar gift meb Olof Krufe eller Stenbit uti 

Söderhamn, ena ©tamSJtober för tlfenna Familien.
4. Margareta, gift meb fjanbeDSJt. i Hud:vall, Erich OlofsSon 

od) BIef ena SJtober för Hörningerna.
6. Brigita Ipabe sJfdbtn. Erich Gabrielffon Schoug i H:vall til 

SJtan od) meb f)onont Sarnen Schougar itätttb.
7. Lars en mt)det priötoärbig ftprfoljerbe uti Söderala, fom mtpefet 

uttoibgabe Familien af 14: ft: Sara.
IftoiHet alt utförl. igenfinneö Tab: IX: Claff: VIII. ont Hale- 
niska Familien.

II. Olavus Danielis, BIef böb en Studiofus, i ungbomen odf Ogifter.
III. Anna Daniels ®otter, Blef gift meb Anders Larffon Tresk uti 
Hudichsvall, ena SJtober för tfpen Familien, font införb är Tab. XVII.
IV: Ericus Danielis, fallabe fig Bergelius af Serfiö ©oefn, BIef böb 
en frigSißräft uti Pollka friget uti $. Carl X: tfb, Ogifter.
V: Justina Daniels ®otter, Blef gift 2 4M gånger,

A: meb fp. Sven Bufcherus, men tlfera§ 2n Barn böbbe ung, 
nåml. Sven odp Elifabeta Bufk.

B: SInbra gången ingief Juftina Daniels botter ädftenffaft meb 
Sorgaren i Söderhamn Pär Tvärre, Jönffon, fjaftoanbeé meb 
Ifonont 5: ft: Sara, för än f)on, 46 åra gamul, böbbe 1676; 
näml.



[B. 2. Anders Biörnssons Slächt] 779

1: Daniel ißäberfjon, öottt nämbe fig Diurberg, af Siurbdrget 
i Söderhamn; bief Theol: Doct: Prof: Primär: etc. i 
Upfala; Ijaftoanbeê 9tdbm: H: Thels botter til ©lata, 
Margareta Thel, od) ttteb Ifenna XI: ft: Sam, font toiba 
od) toacfert utfpribbe Diurbergs Familien, tjfailtet alt ät 
infört Tab: XVI. Claff: I. N. I. ont ThebFamil:

2. Anna ißäberö Sotter, blef gift nteb .^anbelëSDÎ : i Söder
hamn Hans OlofsSon Krok, bliftoanbeê fdlebeö infamen 
i Kroka Familien, od) ena @tam©tober för FIamnels 
©lädjtet; fe Tab: XI.

3. Christina ißäberö Sotter, l)on blef böb et nngt barn.
4. Johan Ißäberfjon Tvärre eller Diurberg, föbb 1665, blef 

böb ogifter en fpanbefantan i Söderhamn.
5. Christina ipäberå Setter, IITf?, föbb 1668, gift meb Sor= 

garen i Söderhamn Olof SvenfJon, Ifaffaanbeö tneb Ijonont 
7: Sarn :
a. Justina Olofs Sotter;
b. Margareta, affotitnabe et nngt barn.
c. Sven OlofsSon.
d: Johannes blef böb i barnbomen. 
e: Petrus
f. Margareta 11:5*5.
g. Johannes, II:—.

VI: Nils DanielsSon, ©fepsmatt i Roslagen, dgbe nteb fina tjuftru 
Christina Olofs Sotter, en ©on

1. Olof NilsSon
VII: Margareta Daniels Sotter, Ipon blef gift tneb Sntlingen Lars 
Törne, uti Siuråljantn, Ijaftoanbeé nteb Ifonont 4: ft: Sarn för än Ifan 
bog, od) Ifon bntnfnabe, jämte tjngfta Sottren; nanti.

1: Beata Lars Sotter Törne, font blef gift nteb en ©iöman ioib 
Amiralitetet i Sarlötrona.

2. Anna Lars Sotter Törne, fpon blef gift 2 gånger nanti.
A: förra refait meb Sntlingen od) $anbefê©î : i H:vall, Jonas 

Jonffon Drake, dr 1689; dganbeö meb Ijonont, för än Ifan 
bruntnabe på Öregrunds Sotn, 1695; 1: @on od) 3: 
böttrar, Ipuilte alle affomnabe meban tlje fmd barn luoro. 
©ten Drakens Sarn meb förra giftet äro införb Tab: V. 
Claff: II. N: II. uti Friska Familien.
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B: Senare gången nteb ^janbefênt: i H:vall, Anders Elf; 
GronoSefaI. E. Elfs Srober; fe Tab: XVIII: Claff: I: 
N: IV. Valbergs Fam: od) t£)et 1697; pafhtanbeö meb 
ponont, fom böbbe ... 8: ft: Sara, nanti.

a: Jonas AnderJfon Elf, föbb od) böb 1699.
b. Lars Elf, böb meban l)an i Stnban låg.
c. Catharina Elf, böb af fopporne på fit 5‘J år.

förenäntba Gnta Anna Törne affontnabe 1723; 61: år 
gatttul.

3. Lars Larffon Törne font od) I)jt jämte fina @t)fter Anna til 
9Mb9JÎ: E. ißäbergott Torger fin fläcptinge i Hudicksvall, uti 
tperaö nngbonB åren, feban förälbrarne böbe Utoro ; £>an in= 
gid äcptenftap meb §anbeBman§ bottren Sigerid Lars Sotter, 
1687; åganbes» nteb l)enna för än pan bog, 1706, 5: ft: Sarn, 
nanti.

a: Margareta Lars Sotter Törne, föbb 1689, gift meb §anbelêï)î : 
i Söderhamn, Mårten Alftin od) är för ipen ftnl meb 
fina Sarn införb nti Alftina Famil: VII: Fl: N. I. af 
Sipang :

b: Magdalena Törne föbb 1690, gift 1714 nteb §anbelö9Jcan 
i Hud:vall Olof Svenffon Berg, barnföbber i Dlortälfe; 
.Çafloanbeè nteb ponottt, font affontnabe 1728, 5: ft: Sarn, 
näml.
a. Lars OlofsSon Berg föbb 1715, brunfttabe i Stockholm 

1729.
b. Sven Berg, bog i linban 1716.
c. Sigerid, blef ocp böb et litet barn, 1718. 
d Brigita, föbb 1719.
e Catharina föbb 1722.

c: Jacob Larffon Törne, blef böb af fopporne, IJ år gamal, 
1694.

d: Lars Larffon Törne, brnntnabe i H:vall på fit 8= år, 
1700.

e: Jacob Törne Ik- föbb 1700, gift 1720, nteb ^anbeBiDt: 
Jonas Arners botter i Hud:vall, Maria Arner, Sarnen äro:
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1: Lars JacobsSon Törne, föbb odj böb 1722.
2. Anna Törne, böb 12 loetor gamal 1723.
3. Jonas föbb 1725, böb 1726, något öf[loe]r året gamat.
4. Sigerid föbb od) böb 1728.
5. Anna II:*ü, föbb od) böb i mäfjtingen 1729.
6. Brigita Törne föbb 1730.
7. ChriJtina föbb odj böb 1733.

Grfter Lars Törnes böb 1706, ingid Ijanå ®nta, fenare gifte, 
meb tlîàb» od) .Çctnbefânt: t H:vall, Hans Olo/sSon BunJted; 
af Gropmanfta Familien, fe Tab: VIII. Claff: II; men f)abe 
titfaman intet barn, när Ijan bog 1729, od) tjon 1746; 77 åra 
gamut.

4: Maria Lars Sotter Törne, §on brnntnabe på fiön toib Siurå= 
Ijolm, jämte fina Stiober, när Ijon ena nttga ^itngfnt loar.

II: Classen.

Olof AnderJJon, ft't)rto!)erbenå §. And: BiörnsSons ©on i Serfiö 
[o: Enånger] Daniels Srober; af fomtigom räfnab tljen ätbre, faft 
än Ijan I)är rättare införeå tf)en pngre Srobern ; Ijan BIef Magift: i 
Upfala 1600, feberntera Rect: Scholæ i Gefle od) fift P. od) P. i 
Boldnäs, fyloareft ïjan affonmabe 1649, fåfont tjanå grafften utloifar; fe 
min Glysisv: II: Fl: VI: Cap: 4: §. §an näntbe fig efter algentena 
fättet Heising; toaranbeå 2 gånger gift, näml.

A: förra refan meb Gmtan Elisabeta el. Giölin Jacobs botter i 
Gefle, åganbeé ena botter font Iefbe odj ntfpribbe flädjten, 
näml.
I. Sara Olofs Setter HelJing, §on fid til man Sanbtmätaren

Erik Niure od) meb Ijonont Sarnen
a Erik Niure
b: Jacob Niure, Senåntan i 9Ko odj 9tengfiö, Ijloilten loar 

2 gånger gift, näml.
A: förre gången meb . . . åganbeå tilfaman blanb flere 

Sarn
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1: Erik Niure, gältioäbel toib fjelfinge 9Î: font 
I)abe Senëmanê Michael Engmans botter t 
Enånger . . . Engman tit Ijuftru. Sarnen 
ttjeraê öro font Iefbe efter fabern
a Jacob Niure gift 
b . . .
Sfter Erik Niures böb gifte fig Sntan anbra 
gången tneb . . . Hök

B: 9lnbra refan tog Jacob Niure fina tiänftepigo til 
Ifuftru, tuen fyabe intet barn font Iefbe efter fjonont, 
för än Ijon bog 17 ..

B. <&. Olof Anderffon Helfing ingict anbra gången ädftenftap 
tneb Sntan Malin Eriks Slotter ifrån Fahlun1 åganbeö ttteb 
fyenna Sna botter,
1: Brigita Olofs Setter, gift nteb Styrfolj: i Mo od) Rengftö, 

,fj. Johan Larffon Schalin; fe Tab. XV. Cl. VII. Schal: 
Famil:

Od) faft än jag för toifjo intet tuet, bod införaö Ijär tl)e Sara 
font förenätnba Malin Eriks Sotter ifrå Fahlun Ijaftoer Ijaft nteb 
förra IOtanen ; @å nättma§ tlje Ijftoäl efter enö et annanö berättelfer 
fålebeö:

1 : Olof Brandberg.
2. Peter,
3. Johannes —
4. Brita Brandberg, I)loiIten bief gift 2 gånger, näntl.

A: nteb Hans Gavelbo, font feberntera näntbeö Brander tljeraö 
Sara tooro
a: Jacob Hanffon Brander, 
b. Erich Hanffon Brander

B: tneb OfioerDirecteuren Schönberg i Stockholm, fjloar utaf 
tf)en Familien utioibgabeö.
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III: ^locïcn om Gaccharæernas 0läd>te.

Öör i £ml§ungalanb Iefbe på åren 1532 ocp tpe följanbe, en Unber= 
Sagntan, loib namn Måns Gadd; fåfom månge pané Mff. utmifa; fe 
ntin Glyûsv: I: Fl: Tit: IX. §: 4: N. I. fpan pabe ena puftru Cherftin 
Sverdkils Setter, ocp meb penna ena botter,

Catharina Måns Sotter Gadd, ptoilfen pabe til Sltan SorgSJtäftaren 
t H:vall Erich BengtsSon Gaccharæus, få nämber af Gacchavön, en 
polma Qtterft uti Hudicksvalls fiörben, ptoillen af §. Ä. 9Jt. BIef förärab 
åt förenämba Cherftin Sverdkils Sotter; /: ffan böb 1651. §on böb 1668. :/ 
tpeffe ågbe tilfaman 8: ft: Sara, QiviIfa päbanefter nti fina Claffer 
införaé; nanti. I: Johannes. II: Lars. III: Sverdkil. IV: Bengt. 
V: Claes. VI: Cherftin. VII. Brita odf) VIII: Helena.

I: Claffen.

Johan EriksSon Gacchræus, pabe meb fina puftru ... en @on, 
nanti.
I: Erik Johanffon

II: Claffen.

Lars ErichsSon Gacchræus, nämbe fig Valdenius; BIef ißräft ocp 
V. D. Comm: i Harmånger ocp Jättendal, febermera 1674 [Hm. 1673] 
tprloperbe i Gnarp ©odtt, ptoareft pan böbbe 1675; åganbeé meb fina 
puftru 18: ft: Sant; af ptvilfa ftörre belen böbbe ogifte, fotttl. utan 
Barn, etc. fåfom Lars, Jonas, Chrift: tp nämne§ pär enbaft ©onen 
I: Johannes Larffon Valdenius, fom BIef Sch: Collega i Hud:vall, 
ocp ißräft; feban 1713 [Hm. 1712] tprloperbe i Hofvedal, ptoareft pan 
böbbe 1729; åganbeä meb fina puftru Cath: Aling, meb ptoilfa pan 
gifte fig 1714, 4: ft: Sarn

a. Johannes Valdenius föbb 1716. Upf. Stud: 1738.
b. Lars Valdenius, föbb 1718. St: Upf: 1740. |jiälpe ißreft 

i Ferla 1747.
c. Olaus Valdenius, föbb 1720. Upf. St: 1742.
d. Jonas BIef föbb ocp böber på året 1722.
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SIjemta C. Aling gifte fig anöra gången 1734, nteb ïjanbefêntan 
Pet: Jonffon Qvafter i Hudicksvall. Sont efter lägeröntål rt)tnbe 
bort til fiöé od) bog utontlanbë 1738.

III: Claffen.

Sverdkil EriksSon Gaccharæus, Sorgare i Hud:vall, 1668,'gift tneb 
Elisabeta 01: Softer Arnæfia, Ät)rfoI)erben§ botter i Harmånger; 
åganbeä tilfantan 2: Sant, för än Ijan böbbe 1703, od) Ijon 1725, en 
gantul qtoinna 95: åren.

1: Catharina Sverdkils Setter Gacchræa, föbb 1671; od) gift 2:— 
refor, nanti, förra gången 1690,
A: nteb Sorgaren i Hud:vall, Nils OlofsSon Ruth, af Rutha= 

Sldditet ifrån Dilsbo Sodjn, I)afloanbeë nteb Ijonont för 
än Ijan bog, 1699, 3: ft: Sarn:
a: Olof NilsSon Ruth, föbb 1693; Sorgare i Stockholm 

näntbe fig Reuther, gift 1731 nteb Catharina Holm ifrån 
Enköping; tljeraë Sarn äro, för än Ijan bog 1735 
1: Nils Reuther, föbb 1732.
2. Caiffa Brita, föbb 1734.

b: Elisabeta Nils Sotter- Ruth, föbb 1695; gift i Stock
holm, 2 gånger; förra refan, 1727,
A: nteb IpanbelöIDt : od) Söjnffänfen Nils Lobach, Ijaf- 

loanbeë nteb Ijonont intet barn, när I)an böbbe 1729. 
B: 2Inbra gången 1731, nteb ßerr Joh: Pet: Ridder- 

ftraie [o: -stråle?] fjaftoanbes nteb Ijonom tljefja Sarn:
1. Peter Ridderftrale, föbb 1732.
2. Ebba Ridderftrale, föbb 1733.
3. Jacob — föbb 1734.

c. Christina Nils Softer Ruth, föbb 1697 od) böb 1700.
B: SInbra gången bief Catharina Sverdkils Sk Gaccharæa 

gift, 1704, nteb Sorgaren i Hudicksvall Anders Svart, 
barnföbber i Gnarps Sodn, Srober til Lucas Anderffon 
Boman uti Nerbelj Slädjie; fe Tab: XII. Claff: I: 5: e. 
Sarnen äro tijefja:
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a. Sverdkil Anderffon Svart, föbb 1705, odj böb i Io)> 
pome 1710.

b. Margareta Svart, föbb 1707. gift 1748, meb Sorg: od) 
3)täft:@nid: t Hud: And: Forffman.

c. Catharina Svart, föbb 1709.
d. Andreas föbb od) böb 1712.
e. Chriftina Svart, föbb 1717.
Sdfetttta Catharina Sverdkils Sk Gacchræa affomnabe 
1738 d. 30. Aug.

2: Ohf Sverdkilffon, IjhnlIen feglabe utom Sanbë od) böbbe tfjer 
ogifter, omlomen t flejtöbrått,

IV: Claffen.

Bengt ErichsSon Gacchræus, Upf. Stud: 1660, Collega i H:valls 
Schola 1666, Sßräft 1671; od) febermera V. D. Comm: t Forffa od) 
Hög ©odnar, Ijmareft Ijatt afleb 1694, lemnanbeë efter fig meb fina 
I)uftrn Christina Hambræa, 2 ©oner; (HJIen ©nian Ieftoanbe ujtbränb 
i H.vall af sJh)fjen 1721.)

1. Johannes Benedicti Gacchræus, refte bort, od) böbbe utom lanbë, 
utan arfloingar.

2. Ericus Bened: Gacchræus, for bort od) böbbe ogifter.
f^örenämöa Christina Hambræa bief Ieftoanbesl ujtbränber uti fin 

gårb, ligganbeé gatttul od) fiuler, när fienbeit sJlt)fjen afbränbe tjela 
©taben Hudicksvall 1721, tl)en 22 Maji; ©åfom en utförlig Serättelfe 
om fienbenê framfart I)ela SBäfternorblanb öf[toe]r, af mig ufirättab, 
toib banbena gif[toe]t — IMbman J: Qvaster, Iemnabe Ijenna oljulfma, 
font bod egenbom tagit til fig.

V: Classen.

Claes EricksSon Gacchræus, IjanbeMMn i H:vall, ågbe meb fina 
Ijuftru ... för än f)an bog 1699. 4: ft: Sarn

1: Erik ClaesSon Gaccharæus bief böb i Hud:vall en ogift HJIan 
1716, 51: år gamal.

2: Johan Claeffon Gacchræus
Glysisvallur II 50
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3: Catharina Claes Setter Gacchræa, föbb 1677. gift 1714, nteb 
Sorgåren t Hud:vall Erik Johanffon Qvast, oef) fjafloer nteb 
tjonotn 2: barn /: Er: Joh: Qvaft bog 1743. Cathar: Gacchræa 
bog 1744. :/
a Catharina Eriks S- Qvaft, föbb 1715. gift 2: refor, nanti 

1741: nteb Sorgare Sonen Lars Brun: — Sarnet 
Jacob, föbbeé 1741.

Lars Brun bog 1743. efter tjanö böb gifte ©ntan fig 1745, 
ttteb Sorgar: Erik Åberg, barnen äre
a. Petrus, föbb 1746.
b. Erik f: 1747.

b: Erich Erickffon Qvast, föbb 1718. gift 1746, nteb Sonba= 
Sottren i Tuna Helena Er: Sotter.

4: Christina Claes Sotter Gacchræa, gift 1716 ttteb Sorgaren 
uti Hud:vall Anders Enman; tfjeraé Sarn öro 3: ft:
a. Anders Anderffon Enman, föbb 1717. refte ut en Siöntan 

1747.
b. Claes Anderff: föbb 1719. gift 1748 nteb ißig: Marg: 

And: SL
c. Chriftina Enman föbb 1721, gift 1743, nteb unga Sorgåren 

i H:vall Pet: Rundberg barnen äre
a Chriftina föbb 1745; böb 1747. 
b. Catharina, föbb 1747.

VI: Clas sen.

Christina Eriks Sotter Gacchræa.

VII. Claffen.

Brigita Eriks Sotter Gacchræa

VIII. Claffen.

Helena Erichs Sotter Gacchræa
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IV: ,^locfcn om GWp=0ldd>tet.

Hans LarHon Garp, en SenSmamB ©on ifrå Siuråfer ©odn, font 
til at fyanbla i Söderhamn, ocfy för tl)e§ toacfra förfydllanbe ffulf uttoalb 
af ©tabfené !fjntoånare en Sorgmäftare; åganbet» nteb fina fyuftru Mar
gareta Olofs TDotter V: ft: Sara, nanti. I: Lars; II: Olot. III: Jonas. 
IV: Sigrin ocfy V: Giölin. ©onen Hans bog ogifter.

I: Lars HansSon Garp, Sorgare i Söderhamn, gift
A: tneb Sorgare bottren Margareta Olofs SDotter Bæck, til förra 

äcfytenffapet åganbei nteb fyenna en ©on, nanti.
a: Hans LarFfon Bäck, bief böb en Student.

B: uti fenare giftet nteb Christina Cedritz, barnföbb i Fahlun, 
toaranbeå f|u§3;imgfru fyo3 Factorn Hans Behm, I)abe I)an 
intet barn, enteban fyan Iefbe intet länge tneb fyenna.

TDfyenna fyané Snfa Christina Cedritz, gifte fig anbra gången nteb 
sJfdb= od) §anbelé3)t. uti Hudicksvall, Erik Tßäberfjott Torger, åganbeå 
tilfaman, för än fyan affotnnabe, . . . etta botter, näntl.

1: Barbara Eriks TDotter Torger, font bief gift tneb Lars Anders
son TreCk, uti Hudicksvall, til fyan§ förra gifte, Sganbeé nteb 
fyoitoin 3: ft: böttrar, Anna, Brita ocfy Chriftina; ont fytoilfa 
fan läfaé, Tab: XVII: Claff: I. N. 4. [o: 1.] Trefka fa- 
milien.

N: II. Olof Hanffon Garp, Sorgare uti Söderhamn, gift 2 gånger, 
A: tneb Margareta t)Säberé Sotter Schalberg, aganbeé 2 ©öner,

a. Peter 01: Garp, feglabe utom lanbå i 20 åren, bod font 
fyent od) bief böb.

b. Hans 01: Garp for bort en ©iöman til Vifmar ocfy bief 
tfyer boenbeâ.

B: fenare gången nteb Elifabeta Bröms, af tfyen loibtutfpribba 
Brömfa-familien; bod dgbe tfye intet bara tilfaman.

N: III. Jon Hanffon Garp, fyanbelåman i Söderhamn, fyané fyuftru 
Catharina Schog toar föbb i Vefterås, åganbe tilfaman 4: ft: Sara, 
näml.
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1: Margareta Jons Sorter Garp, gift förra gången 
A: meb Erik OUfon Dahlberg; öoitren tfferaë 

[1] Catharina Dahlberg gift 2:™ refor:
A: förra gången meö 01. Abrah: Bro; barn höbe
B. (Senare gången meb Jonas Höjer i Söderhamn. 

Jon: Höjefs Son t)et ort) Jonas, gift 1741 meb 
Anna Stina Stenbit; fe Tretka fam:

B: fenare gången meb Ståbm: Anders Abrahamffon Bro; utan 
barn när fyon bog 1740. tfjenne And: Ab: Bro gifte fig i 
H:vall fe Walb: [familien]

2: Christina Jons Sotter Garp, gift nteb 93rt)ggaren i Stockholm 
Elias Åkerblom, åganbe mång SSarn tiifaman, näml. . . .

8: Catharina Jons Sbotter Garp, gift i Stockholm 2 gånger,
A: meb S3itbt)uggaren Lytkensvager,

B: meb S3rt)ggaren Anthon Lorens,

4. Sigerid Jons S otter Garp, ficf Sanbtmätaren Johan Verfving 
tit SJtan, oct) meb tjonorn Sottr: Catharina od) Sonen Peter, 
tpmitfen Verfving efter fina förra tjuftruö böb, gifte fig anbra 
gången meb Lars Lars [son] Gäfvers Gnfa i Sabnrftab Mar
gareta Draka; fe Verfvinga Famil: XVIII, fflocf.

N. IV: Sigerid Hans Sotter Garp, fid tit SJtan ^anbeföman i Söder
hamn Olof Michelffon Krok tit tjanö förra giftemåt; åganbeö meb 
Ifonom 3: ft: 83arn, nämt. Christina; Hans oct) Michael; ena Stam 
SJcober för Kroka Familien, fom införb är Tab: XI.

N. V: Giölin Hans Sotter Garp, fief tit man Erik Hanffon Bäck, 
ïjanbelëman i Söderhamn, fåenbe tiifaman Gt barn, fom böbbe i ung= 
bomen.
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01. J. Broman.
V: $loä: 

om

Grise--Familien.

Som ingom !an ofunigt toara tfjet många, äfluett ljöga od) StbeIiga 
Familier, efter forna tiberë fläta bruf, ()aftua burit fin til odj urffil= 
ningê Sîamn af befant biur, fåfont Biörnar, Brufar, Bockar, Harar, 
Hiorter, Hermeliner, Loar, Ulfvar, Vargar, Svinhufwd, Grisbak, 
Svinfot, p. p. Så är od ffebt meb tljenna Grise=Familien; luaranbeå 
allom beïant !)lx)ab Gris pä Sluenffo är, Ijuru namnet är af liubet, 
od) Ijuru !ära Slceniffor fallaå ©rifar, Särling=grifar, Ijiärteforn, l)iärt= 
ungar, p. p. Samt Ijitru fåban biur i §ebenbomen luarit beftjnerlig 
offer tit afgubarua, p. p.

Sf)enna Familien bär meb rätta af utluibganbet fåbant Grise= 
Sfamn; ^ag Ijar intet längre funnat gå til bafa än til en Slfan fom 
Ijet Fäder Anderffon Gris, af tfjen anlebning at I)an meb fina Ijuftru 
Barbara Jacobs Sotter Grubb uti tl)en gamla Burernas Familia, fom= 
men mar; od) fom tlje aflabe tilfaman mång Sara, näml. Anders. 
Enevald. Lisken. Margareta. Jacob. Jöns. Kierftin. Ingeborg; Så 
utmibgabeå SIäd)ten, taganbe tilnamnet af föbelfe Orten bt)n Gris-- 
backen i Umeå Sodn af SBefterbotn, fyluareft od) Grubba gårben är 
roten til Grubbamamnet; förenämba 8: ft: Sara införaå uti följanbe 
Classer.

I: Class:

Anders Pärffon Gris, föbber od) boenbe fm fin faberå gårb Gris= 
Saden, ågbe meb fina Ijuftru Gunhilda Nils Sotter Bröms XlF ft: 
Sara; men IX: ft: Iefbe efter förälbrarna, näml. I: Nils. II: Mar
gareta. IIF Petrus. IV: Barbro. V: Jacob. VF Erik. VIF Doroth[ea\. 
VIII. Bertil. IX: Johannes. I)toilfe i följanbe Num: F IF IIF p. 
täljaå.
Num: F Nils Anderffon Gris, om Ijonom äger iag ingen fäfer unber= 
rättelfe.
Num: IF Margareta Anders Sotter Gris, gift meb tperr Jöns i Nätra 
Sodn af Ångermanland; Samen tfjeraå nämbe fig efter Slfobren Gris,
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ûf fymilfa en Son Iefbe font utfpribbe Familien, nanti. Päder JönsSon 
el. HansSon Gris, font bief Mdcfare t Gefle Stab, dganbeê 5: ft: Sara, 
nanti.

1: Hans PaderTfon Gris, lemnabe ingen barn efter fig.
2: Päder PäderTfon Gris, ågbe et) (jeder ndgon Son.
3: Anders Päderffon Gris utîüibgabe mtjcfet Familien, nteb fina 

2: t)uftrur, font t följanbe Sect: I: nântnaâ.
4. Nils Pärffon Gris, en gob Poet eller Ijltobafmtbare ntt Stock

holm, lefbe länge, men bog utan l)uftru od) barn.
5: Gunhilda Påders hotter Gris, gift nteb IMb= ocf) .ÇanbeïëSKan 

i Hudicksvall, Jonas OlofsSon Grundberg, en StamSKober för 
tljen loibutffmbba Familien, font uti Sect: II: införeé.

Sect: I:
Anders Pärffon Gris, föbb i Gefle, förft §årab§ffriftt>are i 
fjjelöingl. feban GronoSefalningëSKan, od) fift Sorgmäftare uti 
Söderhamn, maranbeë 2: refor gift, näml.
A: förra refan nteb Ingerid Johans ®otter Modina, Capellans 

bottren i Mo od) Rengliö Sodnar, af Schalina Fa
milien; åganbe tilfaman VII: ft: Sara, nanti. I: Johannes. 
II: Petrus. III: Hans. IV: Lars. V: Anders. VI: Dorothea. 
VII: Brigita. Ifloilfa utföraö i följanbe Membr: I. II. 
III. p. p.
Memb: I: Johan Anderffon Gris, föbb i Söderhamn, 

fjäraböffriftoare i £jel?ingelanb§ Söbra Con
tract; gift nteb Sorgare bottren N. N. men 
l)abe intet barn efter fig.

Memb: II: Päder Anderffon Gris, Upf. Stud: 1683, bief 
Mag: i Upsala 1694, ißreft od) Ven: Cons: 
Ecclef: Notarius 1695 [Hm. 1694], fift P. 
uti Ogelbo förfaml. af Geftrikland 1709; 
dganbeö til fjuftru SIrcf)ieb: Doct: Olavi Sve- 
bilii Sroberö botter Ingeborg [Hm. Engel] 
Svebilia; men nteb Ijenna intet barn, när 
l)an affotnnabe i Ogelbo, 1718 od) Ijon några 
år tljer efter, 1)0» fin Srober £j. Capit: Lau
rent. Svebel uti Berfiö Sodn af fjelfingetanb, 
font od) bog ide långt tljer efter; Ogifter; be= 
grafne bägge uti Bergfiö ft)rfa.
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Memb. III. Hans Anderffon Gris, föbb 1668. Stud.
1683. bief sJSreft 1694, gift 1695, Sttjrfoljerbe 
uti Sbrlbfa ©odn, 1695 efter fin ©toarfaber 
Pontelius ; od) febermera P. od) P. aftoen 
efter Ijonorn i Närtuna, 1720, dganbeê nteb 
fina Ifuftru Magdalena [Anna] Pontelia 14: 
ft: Sarn, nanti. /:§an bog 1749 i Jun: :/ 
1. Anna Greta Hans ©otter Gris, föbb 1696, 

gift 1716, tneb Artill: [arnilar!] Capit: 
§. G. Trolle; Sarnen tï)eraâ öro tljeffa
a. Hans [Herman] Trolle, föbb 1717.
b. Anna Caiffa Trolle, föbb 1718 [?] gift 

tneb Infp: Lars Pontelius.
c. Charlotta föbb 1719. gift 1745, ttteb 

Cancelliften Carl Wallendal. od) Ifon 
böb 1749, ftraj efter Scobermobern ]o: 
Storfabern?] tfyeraå botter

N. N. Wallendal f: 1746 
d: Carl Fredrik föbb 1723. 
e: Georgius föbb 1724. 
f: Frederica föbb odf böb 1726. 
g: Julius föbb od) böb 1728. 
h: Hendrik föbb 1731 [o: 1730], 
i: Johannes Trolle, föbb 1734 [Johani 

Dag]
[k Petter Julius Trolle föbb 1737 d. 21 

Apr.]
2 : Lars HansSon Gris, föbb 1698. ) bägge 
3: Anders Gris, föbb 1699. J böba 1701. 
4: Virginia Ingerid Gris föbb 1702, böb 

1703.
5: Hans HansSon Gris. föbb 1703. [gifft i 

Amfterdam], od) fatt fig tfferftäbeå Sn= 
månare.

6: Maria Chriftina Gris, föbb od) böb 1707. 
7. Sophia Christina, föbb 1707, gift 1728, 

tneb SÎQrfol) : i Sftuna $r Carl Tellbom, 
leftoer utan barn.
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8: Peter Hanffon Gris, fööb 1710; gift 1735, 
nteb fin flädftinge Brigita. Berggraf; fe 
Tab: VIII: Cl: I: N: III. od) fjär efter 
Sect: II: Memb: V: od) 11. Iptoareft 
Seltnen infôraê, nanti. 1. Hans--Erik. 
2. Anna--Brita. 3. Peter.

9: Henning Gris, fôbb 1712, bob 1718.
10: Julius fôbb 1713; böb 1714.
11. Maria fôbb 1715. bôb 1718.
12. Uldarica fôbb od) bôb 1717.
13. Lars HansSon Gris, fôbb 1720. Ausc: i 

ürigôColl:
Memb: IV. Lars Anderffon Gris, @ïef)f>are od) ÇanbeBut:

i Stockholm, gift meb Sara Verfving ifrd 
Boldnas 2en§man§gdrb ; men Iemnabe efter 
fig intet barn, för än Ifan bog . . . 
ïfjenna Ijan§ ©nfa gifte fig 2: gången meb 
Nils Vjkengren i Stockholm, font BIef 1739, 
Sorgntäftare i Söderhamn.

Memb. V: Anders Anderffon Gris, 9tdb* [Oct)] IpanbeB= 
man t Söderhamn gift meb Elifab: Lund, 
barnföbber i ItngermanIanb [men Ijabe inga 
Sarn] för än Ijan bog . . .

Memb: VI. Dorothea And: Gris, gift i Söderhamn
meb §anbeBSK: Jonas Flyman, dganbeå meb 
Ijonom, för än f)an bog i Riga 1709, od) 
l)on i Stockholm i ^eften 1710; 3: ft: Sarn, 
af IjtoiIfa allenaft 1: ©on Iefbe efter tljent, 
näml.
1: Andreas Flyman; men SRoberBrobern Mag: 

P: [Andersfon] Gris, font nfotog Ijonom 
et ungt Barn, Bi)tte namnet i Cederhamn, 
föbb 1692; gift 1721, meb Anna Påders 

Gammal i Gefle, meban [fjan] tljer 
loar £>anbeBm: men febermera i Sunds
vall; Samen ttjeraë äro: 
a: Peter Cederhamn, föbb 1722. 
b: Anders — föbb od) böb 1723.
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c: Lars Cederhamn föbb 1725. 
d: Margareta Dorothea, föbb 1727, böb 

1729.
e: Mauritius, föbb 1732, böb 1733. 

Memb: VII: Brigita And: Setter Gris, Mef böb Ogifter.

B: entbra gången gifte fig Anders PdderIIon Gris i Söder
hamn, nteb Äfyrfol): $>. Gudmund Portuans botter, Mar
gareta Portuan, åganbe tilfantan 3: ft: Sara, nanti.
1. Ingerid And: Sotter Gris; gift meb MegentenMffriftoaren 

i §elfingel. Pet: ForIIius; IjtoiIfaS Sarn; förutan 
tnång böba i fpäba åren; räfnaS Ifär 5: ft: för än (jon 
bog 1749.
1: CJiriItina ForIIia, gift nteb SronoSefaIningSMi : i 

Öelfingl. Söbra Contract, Joh: WjJcman, tlferaS barn, 
förutan tlfe böba i bambotnen, äro nu tfjefja: 
a: Peter WjJcman föbb 1721. böb 1740 
b: Jacob — föbb 1725. 
c: Carl — föbb 1727. 
d: ChriItina Wj/cman, föbb 1733. 
e Anders, föbb Odf böb 1735.
f. FrederiJc ,— föbb 1738.
g. Agneta föbb 1740.
h: Ulrica Vikman föbb 1741.

böbe i Mobfoten 1743.

2: Anders ForIIius, Mag: i Upf: ißreft oef) gift 1740, 
nteb ÄtjrfofjerbenS £). Lars Ekbergs botter i Söder- 
ala, Sara Greta EJeberg, Sarnen äro tffeffa
a. Lars Peter, föbb 1741 f
b. Anders — föbb 1742 
c Ingerid Catharina /: Inga Cailla :/ föbb 1743.
d. Sara Chriltina, föbb 1744, böb 1745.
e. Carl ForIIius, föbb 1746, floåra finflig

3: Petrus ForIIius, fuccederade fahren til MegeinentS= 
ffrif[toare] tiänften i £telfingl. 1730. ©ifter, 1741, 
meb jungfru Barbro Stillman i Söderhamn, Sarnen 
äro
a Peter föbb 1742. 
b. Lars föbb 1743.
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c Ingerid Cathar : \
d. Barbara ChriItina J 
e Sven Forlfius, föbö 1746. 
f ... ForIIia föbö 1748.

thnllingar föööa 1744.

4. Soyhia Martha F or Ilia, ätt Ogift.
5. Aurora ForIIia, ätt ogifter. til 1746, tå f)on tog tit 

Sltan Bataill. ißreften toib fpelf: 91[egemente] §. Pär 
LarIIon Wahlman; fe Geft: Fam: od) Vahlmanfta 
®läd)ten, Tab: VI. Claff: I. N: 4.

(Sfter förenämöa Ingerid And: Sk Grises böb, träböe 
9îegementô@Mf[tDare]k Forffius i fenare äd)tenftaf), nteb 
Anna ChriIt: Norman bantföb: i Stockholm; nten 
f)on bog 1729, utan barn, od) Ijan 1749, en af å[l]ber 
matter, bod) jämt af ftard l)älfo.

2: Martha And: Sotter Gris, gift i Stockholm 2: gånger 
näml.
A: förre gången, nteb ©ïefijmren Matthias Svart; Sar= 

nen äro:
1: Ingerid Svart, föbb . . .
2: Catharina Svart föbb . . .
3: Margareta Svart föbb . . .

B: anbra gången nteb ÇanbefêDÎ: i Stockh : Abraham 
Åker, barn tljeraå:
1. Anders Åker föbb . . .

3: Cunhilda Anders Sotter Gris, blef böb ogifter.

Sect: II.
Gunhilda Sâberë Sotter Gris, bief gift nteb 9Mb= od) tpanbefê 
Dtanen i Hudicksvall Jonas OlofsSon Grundberg, A? 1668. 
àganbe tilfaman för än l)an affomnabe 1690, od) ï)on 1709, 
VII: ft: Sara; btoilfa mt)det utffmbbe Familien, font efter= 
följanöe Memb: utlnifa:
Memb: I: Dorothea Jons Sotter Grundberg, tfjen förra, bog 

i barnöomen.
Memb: II: Brigita tl)en förra, Ijïalebeê affomnabe et ungt 

barn.



[B. 5. Gris.] 795

Memb: III. Olof JonsSon Grundberg, föbb 1672, 9ï&b od) 
ÇanbeMJc. i H:vall gift 1698, meb Sorgmäft: 
bottent, Catharina Jons botter Qvaft. äganbeö 
meb Ijenne för än Ijan affomnabe 1705; 4: ft: 
Sarn:

1: Jonas OlofsSon Grundberg, föbb 1699 od) böb 
1703.

2: Gunhilda Grundberg, föbb 1701, gift 1722, 
meb §anbete9JÎ: i H:vall Peter Bremer; Sar= 
nen tperaé äro, för än l)on affomnabe 1744; 
näml.

a: Johannes Bremer föbb 1723; Upf: Stud 
1744.

b: Catharina Bremer föbb 1725. 
c. Anna — föbb 1726. 
d Olaus Bremer föbb od) böb 1728. 
e Olaus 11:511 föbb 1729 böb famrna år. 
f Petrus, föbb 1731. Upf. Stud: 1749. 
g: Brigita föbb 1732. 
h. [Nicolaus föbb 1735.] 
i: Olaus IIbbI föbb od) böb 1736. 
k Carl Bremer föbb od) böb 1739

3: Nils OlofsSon Grundberg, föbb 1702, )oifta§ 
på Stockholm, od) är än ogifter.

4: Jonas Olffon Grundberg IbbIl; föbb 1704. 
IfanbeUman i H:vall; men refte ut at fegla 
utom fianbé 1735. Ogifter, od) böber.

Memb: IV: Dorothea Jons Ootter Grundberg, II:^?. föbb 
1674; gift 1692, meb Michael Jerf, V. D. 
Commin: i Hud:vall, od) febermera Stprfoljerbe 
i Enånger od) Niutång[er] ©odnar; fyaftoanbeé 
meb I)onont font bog A° 1725, od) I)on feber= 
mera 1739; Sarnen til antalet 9: ft:

1: Gunhilda Mich: Ootter' Jerf, föbb 1693, böb 
1697.

2: Margareta Jerf — föbb od) böb 1697.
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3: Margareta II:— föbb 1699. gift 1723, meb 
Mag: Andreas Büchner font fuccederade 
©toärfabern til Paftoratet 1727; Sarnen äro: 
a. Dorothea Büchner, föbb 1724. 
b: Brita Cecilia, föbb 1725. 
c: Michael Büchner, föbb 1728. Upf. Stud.

1747.
d. Margareta — föbb 1729.
e. Maria — föbb 1731.
f Juftina föbb 1732.
g: Johannes Büchner, föbb 1734. ÜDMMöfer 

p. p. ©tont: ißoife 1749. 
h: Andreas, föbb octj böb 1736. 
i Gunhilda, föbb ocEj böb 1739.
[k Inga Ulrica f. 1741 f 1747 5 Aug.]

4: Gunhilda Mich: Sbotter Jerf, föbb 1702. gift 
1724, ttteb §. Notairen i Gefle1 Johan Nor
denlöf; Sarnen äro Kjeffa :

5:

ttjejje 5: ft: 
bam höbe i 
linban.

a: Doroth: Catharina Nordenlöf, 
föbb 1725.
Dorothea II:*E föbb 1727.
Michael föbb 1729.
Olof föbb 1730.
Johannes föbb 1731.
Catharina Nordenlöf, föbb 1732.
Andreas föbb 1733.
Johannes II:*ü föbb 1737.

[i Chriftian föbb 1741]
Dorothea Mich: Softer Jerf, föbb 1704; gift 
1730, tneb ÇanbefâüDtan i Hud:wall Jonas 
Bäckman, Santen äro:
a. Michael Bäckman, föbb 1732, böb 1733. 
b: Margareta föbb 1734.

6: Christina Mich: Softer Jerf, föbb 1706, gift 
1729, tneb ©ntlingen oct) §anbel§nt: i Gefle, 
Johan Röngren, Bamen ftjeraö tooro för än 
l)on bog i Barnfäng 1736, Ijan 1738. näml. 
5: ft:
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a. Michael Röngren, föbb od) böb 1731.
b. Anna Ckriftina föbb 1732.
c. Johannes föbb od) böb 1733.
d. Dorothea Charlotta föbb 1735.
e Ingerid Uldarica, föbb od) böb ftray efter 

Scobren 1736.
Svenne förenämbe Johan Röngren toar 1:M 
refan gift nxeb Anna Caiffa Thel, Hans ißä= 
berjfon Thels meb fenare IptftnnR Regina 
Chriftina Schröders botter ttjen 6 t orbnittgen; 
Son bief od) böb i Sarnfäng; öfloen font 
tljenna 11:^3 I)an§ Ijuftru Ch: Jerf. tfjen III:“? 
tjuftmn toar Brigita Regina Öman i Gefle, 
font I)an tog til Scata 1737; men Ijan bog 
på nåfta året 1738.

7: Brigita MichLDotter Jerf, affotnnabe år 
gantul.

8: Jonas Mich--fBon Jerf, föbb od) böb på fantnta 
år t Enånger.

9: Ingerid Michel Jerf, gift 1735, meb 9Mb= 
od) SanbeRnt : i Söderhamn, Erik Bälter; 
en (Snflinge; fe Tab: III: Balt: Famil: Claff: I. 
Ijaftoanbeö nteb Ijonom intet barn, bod) 31e: 
ftpfföner. för än I)an bog . . .

Memb: V: Brigita Jons Sotter Grundberg, föbb 1677. gift 
nteb 9Mb’ od) SattbeRSe : i Gefle, Erich Larffon 
Berggraf; 1694; åganbe tilfaman för än Ijan bog 
1730, od) £)on 1734; 12: ft: Sarn:
1: Catharina Berggraf, föbb 1696. Iefrtter af= 

loettigan.
2: Jonas Berggraf, föbb 1698; IjanbeRntan i 

Gefle ; gift 1726, meb Sara Caiffa Roos, 
Sarnen äro tfjeffa 
a: Brigita Berggraf, föbb 1727. 
b. Benjamin, föbb od) böb 1728. 
c Erik — föbb od) böb 1729. 
d: Chriftopher, föbb od) böb 1731.
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3: Gunhilda Er: SDL Berggraf; föbb 1700, gift 
1722, meb Auditeuren Q. Adam Laurin; 
barnen äro, för än Ijon bog 1730, nanti.
a Barbara Magdalena Laurin föbb 1723. 

[Död 1764 ogift]
b. Ulrica Eleonora — föbb 1725. [Gift

med Cammerer. O. Arenander] 
c Erik Laurin föbb 1727 [Cammarfkrifvare. 

Död 1749]
d. Johannes — föbb 1728. [Auditeur vid 

Cronhjelm Reg.]

©fter tljenna Gunh: Berggrafs böb ingid 
Laurin anbra gangen äctjtenftajt meb Elifa- 
beta Päders SDotter Strömbeck t Gefie ; Sar= 
nen äro
a. Peter Laurin, föbb 1736.
b. [Carl Guft. Laurin född 1737]

4: Anna Brigita Berggraf, föbb 1703, böb 1704. 
5: Lars ErsSon Berggraf, föbb 1705, Ijanbefâm: 

i Gefle, gift 1735, meb Anna Greta Hartman, 
Sarnen äro
a: Brigita Lars SD- Berggraf, föbb 1736. 
b. [Guftaf född 1737.]
[c. Catharina Gretha född 1738.]
[d. Ingrid ftina född 1740.]

6: 6na SDöbföbba botter, A: 1706.
7: Anna Brigita Berggraf, tljen II:^ia, föbb 1707; 

böb 1709.
8. Margareta Dorothea, föbb ocf) böb 1708.
9. Peter Berggraf, föbb 1709; en Oftind:farare 

bog ogifter 1733:
10: Ingerid ■— föbb ocf) böb 1711.
11: Brigita Berggraf, föbb 1715; gift meb fin 

fläd)tinge [Kammererarn] Peter Hanffon Gris, 
i Stockh: toib Sull= Arend: Societ: 1735; 
Samen äro:
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Memb: VI:

a: Hans Erik Gris, 
b: [öfverstruket:] Erik 
c Anna
d Brigita Grise fôbb 
e. Peter — fôbb

fôbb 1736. ) . ... r .! bobe ftna
j barn

1739.
1740.

12: Erich Berggraf, föbb unber flt)d)ten 1721, uti 
Tbo [r] såker @odn, od) bief böb famma dr.

Peter JonsSon Grundberg, föbb 1679; 9îdb= od) 
SanbelöSIcan t Hud:wall ; gift 1709, meb Mar
gareta Mårtens Sotter Vallberg, af Vallb: Famil: 
fe Tab: XVIII. dganbeö meb I)enna, för än fjan 
affomnabe 1722, — 6: ft: Sara, nanti.

1: Sna böbföbba botter 1710.
2: Gunhilda Päders Setter Grundberg, föbb 1711. 

gift 1731, meb £). £mrabö§öfbingen i SKebeF 
pab, Carl Maurits Biörner. Sarnen tljerasB 
äro:
a: Peter Frederik Biörner, föbb 1733. 
b: Mauritz Biörner, föbb od) böb 1738. 
c Carl Biörner föbb 1739.

3: Catharina Grundberg föbb od) böb 1713.
4. Catharina II:b — föbb od) böb 1715.
5. Jonas —■ föbb od) ftraj böb 1716.
6. Mårten PäderJJ: Grundberg föbb unber flt)d)= 

ten 1721, uti Sveg 0odn af ^ärjebatarne, 
od) ftray böb.

Memb: VII: Ingerid Jons Sotter Grundberg, föbb 1682; !out 
at anträba îldjtenffa).) 2: gånger, nanti.
A: förra gången meb Üîegementâ @!rif[maren] 

Olof Trälod, A? 1699. t)afluanbe§ meb Ifonoiit 
för än I)an bog 1708, 3: ft: Sarn:
1: Gunhilda Trälod, föbb 1700; gift 1720, 

meb §. Capitain af fpelöinge 'Jîegemente 
Jonas Aftner, dganbeö meb I)onom tljeffa 
Sarn för än f)on affomnabe i Arberåd 
1734:
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a: Abraham Aftner, fööb 1721. 
b: Ingerid ■— föbb 1723.

NB. c Laurent Johan tl)en förftföbbe bief böb 
en tnânab gantai 1720.

2: Johannes Trälod, föbb od) bob, 1: månab 
gantai 1707.

3: Catharina Charlotta Trälod, föbb 1703; 
gift 1723, meb !Regent: ©frtf: t Bohus 
Sån af ©röna Dragonerne, Peter Palm
borg fin ©tiuf=faber§ Srober, aflanbe nteb 
l)onotn 9: ft: Sam:
a Anna Palmborg, 
b. Charlotta — 
c Johannes —• 
d. Inga Elifabeta, 
e Hedevig — 
f J ohanna —
g. Magnus Olaus
h. Peter —

föbb odj böb 1724. 
föbb od) böb 1726. 
föbb 1727. 
föbb 1728. 
föbb 1730. 
föbb 1732. 
föbb od) böb 1733. 
föbb 1734.

i. Gunhilda Palmborg föbb ocl) böb 1735.

B: Slnbra gången gifte fig Ingerid Jons Sotter 
Grundberg, 1711, tneb Johan Palmborg, font 
toar förft !Regeinentêfïriftoare efter Trälod; 
feberntera Sanbö Secretaire i Gefle, od) tljer 
efter JufkSorgntäftare tffer ftäbeé, Ijaftuanbeö 
tneb Ijonont 5: ft: Sarn för än Ijon affont= 
nabe 1736, nanti.
1. Sophia Anna Chriftina Palmborg, föbb i 

Söderala, 1712; gift 1736, nteb Gamntare= 
@trif[toaren] i Cam: Coll: i Stockholm 
Peter Rynning; Sarnen äro tijeffa:
a. Johannes Rynning, föbb 1736.
b. . . . c. . . .

2. Dorothea Maria Palmborg, föbb od) böb 
i Söderala 1714.

3. Georgius, föbb i Söderala 1715, böb i 
Gefle 1719.
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4. Margareta Johanna, föbb i Gefle 1717. 
[gifft 1741 nteb Ijanbetem t Gefle Petter 
Almgren.]

5. Ulrica Eleonora Palmborg, föbb 1724.

N: III: Peter Anderffon Gris, om Ijonom I)ar tag ingen unberrättelfe 
Iunnat ärnå.
Num: IV: Barbara Anders Sbotter Gris, Ijuru nteb Ijenne gå månbe, 
tl)et är mig än otunigt.
Num: V: Jacob Anderffon Gris, föbb 1595; SBorgare i Gefle 1623; 
od) 1632, ffrjttabe til Ulfön i Nätra ©oefn, Ijmareft I)anå ©toåget §err 
®t)r!oI): Jöns bobbe; fe Num: II. §an toar gift meb Margareta Hans 
SDotter, ifrån Vattrång od) Harmånger Sodn af ^elfingel. 1622, 
ågattbeé meb I)enna VI: ft: SBam, när Ijan bog 1676 en gantai SDÎan; 
nätttl.

I: Anders Jacobffon Gris, föbb 1622, men bog i unga åren.
II. Anders lI:tïG föbb 1625, bobbe -Jid Ulfön od) bog barnlöfer 

1675.
III. Hans Jacobffon Gris, föbb i Gefle 1626, od) brunlnabe 1632.
IV: Päder Jacobffon Gris, föbb 1628, SBorgare i Gefle 1655. 

Stabå Gaffeur, od) febetlttem Notarius 1670. SRdbman 1674, 
Praif: i GömneråSR [ätten]. p. I)anå f)uftru fjet Emerentia Johans 
Sbotter Grubb; aflanbe tilfaman 7: ft: SBarn, nätttl.

1: Margareta Gris föbb 1655; böb 1658 
2: Johan Pärffon Gris, föbb 1660, SlMb= §anbeteSDt: i Gefle ; 

gift 1692 nteb SRåbnt: Hans Rytters botter, Magdalena 
Rytter, åganbeå nteb I)enna 5: ft: SBarn, när I)mt bog 
1719, näntl.
A: 1. Petrus Johanffon Gris, föbb 1693. Mag: i Upf: 

od) Rector Sch: Tr: i Gefle 1725; gift nteb Span= 
beteSDt : Paul Printz botter Anna Caissa Printz; 
SBarnen äro tljejja för än Ijan bog 1749 in Jan:

a: Magdulena Gris, föbb 1725, böb 1727.
b. Johan Paul Gris, föbb 1726, böb 1727.
c. Anna Gris, föbb 1727. gift 1748, nteb Not:

Conf: Upfal: Mag: Laurent Norin
Glysisvallur II 51
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B: 2. Anna Johans Setter Gris, föbb 1695, bob 1702.
C 3. Emerentia Magdalena Gris, föbb 1697; gift 1714, 

meb ôartbelêm: t Gefle Åke Folcker; tfjeraê Slant 
äro trtåttg, förutan tpe böba t linban, v. g. 
a: Barbara Folcker, brunfnabe på fit 3^? år. 
b. Peter ÅkefJon Folker, föbb . . . 
c Barbara Magdalena 
d. Johannes 
e Chriftopher
f. Anna Greta
g. Carl Åke
h: Emerentia Magdalena

D: 4. Catharina Joh: Sotter Gris föbb 1699, böb i top= 
ponte 1702.

E: 5. Anna Joh: Sl Gris, II:^?: föbb 1703; gift 1725, 
meb SïâtttoiDîâftaren i Gefle, Christopher Peterffon 
Depken'. Sarnen tpera§ äro för an Ijan bog 1740, 
tpefja,
a: Christopher Depken föbb 1726. 
b. Johannes —
c: Carl Guftaf —■ föbb od) böb . . . 
d. Carl Åke ■— föbb odj böb . . . 
e Anna Chriftina Depken
f. Magdalena —
g. Peter —
h: Maja Caiffa, föbb odj böb på famma år. 
i Maja Caiffa II:= föbb efter faöernå böb 1740.

3. Jacob Päderffon Gris föbb 1662, affomnabe famma år.
4. Jacob II:— föbb 1663; panbelsman i Stockholm; feber= 

mera goberSJcäftare i Riga Ioib Hong!. Armeen ; tom at 
ipiälftiutaé meb toåba af fin Samerab. pabe til puftru 
fåongl. Sarn=StobernS Cathar: Wendtins Sotter til puftru, 
od) meb penna tpefja ... ft: Sam:
a. Peter Jacobffon Gris, Peruqve=Siafare, böb i Gefle 

1736.
b. Jacobs Jacobff: Gris, f^ältfcpärSgefäK, böb i fång"ft[ap] 

1720.
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c. Catharina Jacobs S- Gris, Control: Toufchers fyuftru;
böb t 5ßeften t Stockholm, 1710. 

d: Margareta Jacobs ®otter Gris, gift meb ^janbeMDi : 
i Gefle Hans Zynt, af Gevalinfta Famil: fm Slföberne; 
åga ingen barn.

e. Emerentia Gris, föbb 1695, böb i ißeften i Stockh: 
1710.

f. Johannes Jacobffon Gris, Mef böb i Hamburg ljo§ 
fin Slcorbrober Ventin.

5. Päder Päderffon Gris, föbb 1665, Prim: Colleg: i Gefle 
Triv: Schola ocf) Cant: Chor: feberntera i Stockholm, 
Ipoareft Ijan bog ogifter på året 1699.

6. Catharina P. Gris, föbb 1667 ; gift meb Sanbtmätaren 
i Vafa Christopher Mört, barnföbber i Gefle af Mörta 
©läd)ten, affontnabe på flpdpen nnban Mpjjen i Siälevad 
©odpt A: 1717. Sarnlöfan.

7. Anders Pärffon Gris, föbb 1669. blef ©feppare i Stock
holm, gift 2: gånger; men
A: förra Ifuftrun od) Sarnen, böbbe alle i heften 1710. 
B: SJceb tfjen fenare ågbe pan intet bant, när pan bog 

1725.
* *

*

V: Jacob Jacobffon Gris, fobb [o: föbb] 1631; blef Commen- 
deur på Örtig=flottan od) mib pemfomften på Stockholm 
bog barnlön.

VI. Brigita Jacobs Sbotter Gris, föbb 1632 i Nätra ©octn, gift 
til Wibyggeråd, meb N. N. l)lnareft [)on bog 1697.

Num: VI. Erik Anderffon Gris, om Ifonom åger iag intet ån mera 
nnberråttelfe, utan om ©onen

1 : Erik Erikffon Gris, font tom til Giötheborg, en Stiålare, 
----------£janå @on
a. Måns Erichffon Gris, Contrefajre i Norkiöping, ågbe 

meb fina f)uftru Margareta ... en S3ntt§ Patrons Sbotter, 
VII: ft: S3arn, I: Erich, II: Margareta. III: Jochom. 
IV: Johannes. V: Cathar[ina.\ VI: And[ers.] VII: Elfa.
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Erich Månffon 
bomen.
Margareta Måns Setter Gris, gift meb Silb= 
Ijuggaren Johannes JJlherg i ©länö; Sar= 
nen öro

Ulberg, af famnta ämbete fom I)an§ 
faber, boenbeé t §urflua 2 mjl ifrå 
Lund.

Jochom Månffon Gris, blef böb Ogifter 
Johan Månffon Gris, gift meb N. Frans, 
i Forsmark. SBrnïêSBoff) : en tjb f)å Arnön 
i §e()ingi. t)0§ Georg de Befche; ågbe ttjeffa 
barn, för än tjon bog o cl) t)an affomnabe i 
Stockholm 1741; näntl.
Catharina Måns Sotter Gris, gift meb 
Bikppaxen Svan i Carlsbamn, Sarnen äro 

Gertrud Svan, gift meb Mårten Lager 
lund i Carlshamn, ttjeraê Sarn 1: 

Anders Månffon Gris, bobbe i Scanör, 
ågbe meb fina tjuftrn, för än i)an bog 1741, 
1: ft: Sara, näntl

Magnus Anderff: Gris, Sorgmäftare i 
©fanör; Sarnen äro 
a. Stina Helena Gris, föbb 1727, böb 

1729.
b: Johannes Gris, föbb 1729. 
c: Stina Helena IL— föbb 1731

Sojron Gris, föbb 1733, böb 1740. 
Anna Greta, föbb 1735.
Elfa Caiffa föbb 1737.
Stina Maja, föbb 1739. böb 1740. 

Marna And: Sotter Gris, böb i Sarn= 
bomen.
Marna 11:^2; gift i Malmö meb Orga 
nift: Gottfrid Hellmutt i St)ffa görfaml. 
Samen 6: ft: när l)on bog 1739: 

a. b. c. d. e. f.

Memb :

Memb:

Memb: III. 
Memb: IV.

Memb: V:

Memb: VI.
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4: Elifabeta And: 2)1 Gris, gift nteb $0= 
raren Giöran Element, Samen äro 

a. b. c. ...
5: Margareta And: 2)1 Gris; böb i fpäba 

åren.
6: Ingerid Margareta, Dgifter
7 : Sara Anders 2)otter Gris, gift nteb 

©fiepparen Jöns LarIfon i Scanör; 
Sarnen äro 

a. b. . . .
Memb: VII: Elfa Måns 2)otter Gris, gift, 1699, nteb

SltdIaren Christoph: Fock, Sarnen äro 
a. b. . . .

[b.] ena hotter N. N. Gris, gift nteb Stein= 
fnibaren tf)erftäbe§ ÜDtäft: Bäckberg, Son= 
banê Matths i ßubbo ©on ifrd Valbo 
Socfn i ©eftriflanb.

Num: VII. Dorothea Anders 2)otter Gris, är för tnig enbaft til natn= 
net befanter; mera än intet.
Num: VIII. Bertil Anders ©on Gris, berättaö inara böb utan arf= 
tuingar.
N. IX. Johan Anderffon Gris, ont Ifonom Ifar iag ingen ioiff unber= 
rättelfe.

II: C las sen.

Enevald Päderffon Gris . . .

Ill: Classen.

Elisabeta Päders 2)otter Gns, font til Gelte 
Sorgåren Michael Märtenffon, font fjabe ©otnarfiffe

i ädjtenffap nteb 
i Ulfön.

IV: Classen.

Margareta Pärs Sotter Gris, gift nteb Sonben Hans Nilffon uti 
§)ter Hiffiö ; Sarnen äro . . .
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VI: ,lTlodrcn om -Sorgmäft: Carl Larffon Högs 0läa>te 
i Söderhamn.

Carl Larffon Hög mar en Sonba @on ifrån Hög @od'n; font at 
blifma förft Sorgare t Söderhamn, od) febertnera för fin upruptigpet 
oct) flera bpgbeförmoner utmalber af fatntel. Sorgareffapet til Sorg= 
SDcäftare, faft än pan intet fielf ffrifma fnnbe, utan fåbant ntäffe pan§ 
puftru Ingerid Thyris Sotter, Muftmäftareng eller Unber=Factorens ftor 
Thörjes botter, uträtta; ©åfont min Mneétnärfen om Sorgmäft: i 
Söderhamn, I: f^focf: Glyfisv: ont Söderh[amn] §: 6; uttöifa. Spefja 
förenämbe fßerfoner pabe 5: ft: Sarn tilfaman I: Ingrid; II: Gertrud, 
III: Lars, IV: Thyris od) V: Carl.

I: Ingerid Carls Sotter Hög, Mef 2u£ gänger gift; nanti förra refan
A: nteb Joachim Zelling, ifrän Upfala, Capel=3Jtäftaren§ Chriftian 

Zellingers patfbrober; fom tnar Notarius, Sullnär od) Orga- 
nift uti Söderhamn; ågaitbeé inge(n) barn font Iefbe efter 
förälbrarna.

B: anbra refan nteb Notarien od) Organiften Jacob tßäberjfon 
Nerbelius; fe Tab: XII: Cl: [I] Nerbelii ©läd)tet; font ffebbe 
1669; men tpe pabe intet barn efter fig när pan böbbe 1692.

Il: Gertrud Carls Sotter Hög, fid fina ©pfterë ÜDtanë Srober Nils 
$äber§=@on Nerbelius til »tan; fe Tab: XII. Claff: I: N: II. 2.

III. Lars CarlfSon Hög, Upf: Stud: 1666 gaf fig i tiänft poê ©ref= 
minan de la Gardie; od) at fara utom lanbê, en tfb; bief tper böber, 
förntobel. Ogifter; /: i ©tänö, 1676 :/

IV: Thyris CarlsSon Hög, Upf: Stud: font Srobern 1666 tog fig up 
mib ©iöStaten at pan bief ©fepê Capitain mib flottan, taganbeê til 
fOtafa Catharina Biörk, font tilförenbe marit gifter ttteb Sen3ntan§ ©on 
i Solbnää §. Olof Verfving; $an bog i Carls:Crona, fe Verfvinga 
Fam: Fl: XVIII.

V: Carl CarlfSon Hög, IpanbeBman i Söderhamn, gift nteb Sprto= 
perbenê botter i äJtebelpab Tuna, Catharina [Lithman ändradt tut] 
Lidman; pmilten efter fin iOiané böb, refte pent til fin faber igen.
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VII: ,s’lodrcn om Alftina Familien.

Peter Peterffon, eller efter finnbö tungomålet, pär pärffcm, en 
Bonba Son ifrån Bt)n Sångebe i Alfta ©odn, föbb 1649, Begaf fig 
förft at tiäna i Söderhamn, od) Blef feban en Sorgare tf)ärftäbe§, 
åganbeå til Ijuftrn Margareta Mårtens Sotter, föbb i famma Alfta 
©odn 1656; Ijmar af t)on näntbe fig, Alfta, nten Sarnen Alftiner, 
fom tf)e 5: ft: tilfaman Ijabe, när f)an affomnabe 1709, od) Ifon Ifuftrun 
tilförne, näml. 1699; Sarnen åro Hjejfa :

I: Mårten ißäberfjon Alftin, föbb 16.. od) gift nteb fpanbeläiDi: Lars 
Törnes botter ifrån Hudicksvall, Margareta Törne, föbb 1689, . . ., 
dganbeå ttjejfa Sarn tilfaman för än f)an böbbe 1733, näml.

a. Peter Mårtenffon Alftin
b. Sigerid Mårt: Sotter Alftin
c. Margareta Mårt: St Alftin

II. Peter Peterlfon Alftin, föbb 1684; Blef 91[åb] od) fjanbelêüJJan 
uti Hudicksvall, gift 1707, meb fjanbelsm: Lars Tretks botter i 
Hudicksvall, Chriftina Trefk [Tab: XVII], föbb 1688; Sarnen äro:

a. Lars Alftin, föbb 1708, od) böb en Upf: Stud: 1727. 
b: Peter Alftin, föbb 1712 od) böb 1713. 
c. Peter Alftin II:= föbb 1714. 
d: Margareta Alftin föbb 1720, od) böb 1726.

III: Olof fßäberjfon Alftin, föbb ... od) 1713, gift meb fpanbelêïlî: 
Michael Kroks botter i Söderhamn, Sigerid Krok; Tab: XI: Cl: III. 
Sarnen äro:

a. Michael Alftin, föbb 1715.
b. Margareta 01: Sotter Alftin, föbb . . .
c. Catharina Alftin, föbb . . .
d: Olof OlofsSon Alftin, föbb . . .

IV: Margareta ißöberö Sotter Alftin, föbb 1692, odf 3 gånger gift, 
näml.

1: meb fp. Olof Faxén [o: Taxéen] V. D. Comm: i Söderhamn;
1720; f)hullen affomnabe 1727 [o: 1723 16I10, Hm.].

2: meb fp. Pet: Thel, fp. O. Faxens [Taxéens] efterträbare til 
Sacellanien, Ijafttmnbeö meb Ijonom, fom böbbe 1727. böttrena:
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a. Regina Chriftina Thel, föbb 1725. 
b: Margareta Cecilia Thel föbb od) böb 1726.

3: meb Jonas Genberg, Notarius i Söderhamn, 1733; böb 1744.
V: Brigita getberg SDotter Alftin, föbb . . . od) 1720 gift meb t)an« 
belgmctn i Hudicksvall Hans NiUfon Gevalin, Tab: IX. Cl: VIII. 
N: I: lit: c. 1. [o: D: 2] Sarnen äro: 

a: Brita Gevalin, föbb od) böb 1724.
b. Petrus Gevalin, föbb od) böb 1726.
c. Daniel Gevalin föbb od) böb 1728. 
d: Olof Gevalin, föbb od) böb 1731.
e. Hans Gevalin föbb 1733. [Magift. od) Srutg=ißreft fm SBojma 

Srut gift meb Anna Britha Berg, från Oftoanåfer.]

VIII: ,ÇlccE: Supplfementum] til Tab: XIII. Claff: I: N: 4: ont 
Norel[iska] Famyilien] angående några Adeliga Slächter; bod utom

|jelfingelanb.

Äongl. |)åf=®tal(®täft: Paul Wudd, ågbe meb fin sKaIa Anna 
Margareta Bonat 14: ft: Sarn; men enteba[n] 2. ft: bobbe ftraj i barn« 
bonten, tt) införeg I)är allenaft 12: ft: nanti.
I: Sebastian Wudd, bief Dltjttmäftare toib Sjfregentäntet, men affom* 
nabe ogifter od) utan barn.
II: Axel Wudd, bief ©tallmåftare i Riga od) bog tljer barnlöfer.
III: Maria Wudd bief böb uti fin unga bagar et bam.
IV. Christina Elifabeta Wudd, bief gift 2 gånger, nanti.

a: förra refait ttteb ÖftoerfbLeutnant: toib Upl: sDIegetn: Guftaf 
Gierdfelt, men Ijabe nteb I)onotit intet barn; ide IjeIIer meb 
fenare sKanen

b: Gabriel Dure §ärabg§öfbingen i DIobegIagen.
V. Giörel eller Giölin Wudd, bief gift meb Capit: toib Upl: DIeg : 
Leonhard Svinhufvud ïjaftoanbeg meb honom 4: ft: Sara:

1. Margareta Juliana Svinhufvudf I)on bief böb ogifter.
2. Anna Maria Svinhufvud, ï)on bief gifter 2 refor; nanti.

A: förra gången nteb Capit: toib Upl: sDIegetn: Carl Wilhelm 
Nisbeth, Ifaftoanbeg meb Ijonom 4: ft: Sarn:
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a. Anna Stina Nisbeth, font Ijabe til DJtan Johan Bourvig, 
orf) nteb Ijonont 2 ft: Sarn:

1. ... 2. ...

b. Johan Otto Nisbeth, gift tneb . . .
c. Carl Guftaf Nisbeth
d. Giolin Soyhia Nisbeth gift meb Carl Magnus Bagge.

A: [o: B] Senare refan nteb genbricf) Lars Lindro[t]h; tïjerag 
barn:
a. Carl Guftaf Lindro[t]h
b. Helena Juliana Lindro[t]h

3. Leonhard Adolp[h) Svinhufvud, bief Major toib Dalarö; ogifter.
4. Giolin Eleonora Svinhufvud, gift nteb V. D. Comminift: uii 

Berfto oct) Hafela, §. Joh: Hendrik Norelius, tfjeraå Sarn 
äro Ujttäfnaö uti Norel: Famil: Tab: XIII. Claf: I: N: 4.

VI. Catharina Juliana Wudd, gift nteb Capit: tnib Upl: Utegeniänte 
Erich Bure, Ijaftoanbeê nteb Ijonont tttång Sarn:

1. Brita Bure.
2. Erich Bure gift tneb Margareta Finke [o: Linke].
3. Margareta \Juliana] Bure
4. Beata —
5. Christina.
6. Helena Martha
7. [Catharina] Elifabeta.
8. Paulus Bure
9. . . . 10. . . . 11. . . .

VII. Anna Margareta Wudd blef gift 2 gånger, nanti.
A: förra refan nteb Capit: toib Södermani: Dîegent: Fredrik 

[o: Christer] Morgonstierna; ïjaftoanbeâ nteb f)onont 3: ft. Sara:
1. Chriftiana Morgonstierna, gift tneb Capit: toib Callmars 

Uîegentctnte Guftaf Mejbohm, Sarnen äro 5: ft:
a. b. c. d. e.

2. Johan Fridrik Morgonstierna, Leutnant toib Söderm: 
Regemänte, gift med Margareta Planting; tljeraê Son
a Fridrik Morgonstierna
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3. Margareta Morgonstierna gift Ttteö Commiffairen Guftaf 
Ollendorff; Sarnen tfjeraê äro 4: ft: 

a. b. c. d.
B. SInbra refan nteb Capit: Inib Södermani: Megem. Reuter- 

Stierna, Ijaftnanbes od) meb Ijonom 2: ft: Sant.
a. Carlotta Reuterstierna
b. Beata Reuterstierna

VIII. Johan Wilhelm Wudd Mef Capit: Intb Södermani: Megeiniinte 
men ogifter.
IX. Fredrik Wudd, Leutnant lnib famma Megemante net) Ogifter.
X. Helena Sophia Wudd, gift meb General Adjutant: lnib SifMegem: 
til .6aft, Claes Planting, IjaftoanbeiS meb Ijonom 2 bättrar

1. Margareta Carlotta [o: Johanna] Planting, gift meb [rtjttmäftaren 
Erik Bobeck, abl. Ridderhierta]. Sarnen tljeraS äro:

a. b.
2. Helena Martha Planting, gift meb [fefreteraren Anders Fleman]. 

Sarnen tfjeraS äro:
a. b.

XI. Beata Wudd, Mef böb ogifter.
XII. Martha Carlotta, Mef gift 2 refor; näml. förra gången 

A: meb Majorn tnib Arboga, @ref Mauritz Sixtus,
B: Slnbra gången meb ißroften i ©iäber Sotfn Mag: Johan Liung,

IX: ,flocf: om Hagelstenska Familien

Mroften od) Sltjrfoljerben i Boldnäs §. Sven Månffon Hagelsten ågbe 
meb fina Ijuftru Catharina Thures $ otter Gammal, X: ft: Sarn ; näml.
I. Margareta Hagelsten Mef gift meb fj. P. Pagander, Ätjrfoljerb: uti 
Mo od) Rengfiö; fe min Glyfisvall: II: ffl: XII: Cap: §: 6. ©nba 
bottren fom lefbe efter förälbrarna är

1. Anna Pagander föbb 1684. gift 1704 meb ^tanbeläm. i Hu- 
dicksvall Hans Seger nu ägare til Norholm, bod bamlöfe.

Sfter Marg: Hagelftens böb gifte fig Pagand [er] meb [Elisabeth] 
Celfia N. [o: Magnus]
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II. Ebba Hagelsten fid til Slatt V. D. Comm: i Boldnäs §. Samuel 
Samuel: GeHrinius, odj tneb fjortom, för ätt Ijatt bog 1698, 6: ft: Sant, 
ttätttl. Sven, Brigita, ChriHina, Ebba, Catharina, Johannes [o: Margareta]; 
Iftmlla jämte tperaö Slätt, ocp tperaö Sant, äro ittförba Tab: VL Claff: 
VI. N. VIII.
III. Anna Hagelsten, pott Blef böb ogifter.
IV. Brigita Hagelsten gift i Stockholm tneb Capitain Human,

V. Christina Hagelsten affotttttabe ogifter, font ©pftren Anna.
VI. Catharina Hagelsten Ieftioer ett gantul ^ttrtgfru i Stockholm. 
1746 affotttttabe i ©öberma[nlanb].
VII. Sven Hagelsten ett Släft:©tärflipare i Stockholm, gift ttteb . . .
VIII. Magnus Hagelsten, ett Irigétttart, fåttgett ett tib i Spfjlanb, petit= 
ïomeit, nittter Capitains affleb i Stockholm, gift ttteb [Margareta Linde- 
blad], bog [1725], ffaitë Sotter ettba

a Martha HageUten, föbb [1696] gift [1713] ttteb Capit: Kinder 
[o: Tjeder], dgbe 4: ft: Battt för ätt pan bog [1740],
IX: Johannes Hagelsten, Blef böb uti filta ttttga bagar.
X: Magdalena Hagelsten, gift ttteb Äprloperbett i Hamnrånger, £j. Lars 
Norelius, paftoattbeä ttteb pottottt 8: ft: Sant, förutan 3: ft: böbföbb, 
för ätt poit affotttttabe 1722; itätitl. Christina. Lars. Sven. Joh: Hind- 
rik. Axel. Samuel. Magdalena. Jacob, ptoilta jämte tperaö Slatar ocp 
SSartt, äro ittförba Tab: XIII. Claff: L uti Noreliffa Famil:

X: £locf: om Gevaliniska ©låcptct.

Slatt går i tpetta ©lädpet; font äger namnet af Gefle ©tab; intet 
längre tilbafa; ettteban tpet är icte pär i fjätéungalattb upfommit; än 
til 1622, tå Sorgåren od) fiftaren i Gefle Nils ChriHiernsSon ttteb fina 
puftro, Barbara Johans Setter, föbbe tpen Sonen font tallabeê Hans 
Nilsson Gevalius; Spettlte Hans NiUJon Gevalius, BIef Upf: Stud: 1647 
[Hm. 1648], Collega i Gefle Schola, 1650; ißräft 1651; Capelan t Ogelbo 
1655 [Hm. 1651] ; ocp fift Sprtoperbe i Gnarp, 1677; pttmreft pan affotttttabe 
1695; fe min Glyfisv: IL b [XII] Cap: s$å året 1655 ittgid pan 
äcptenffap ttteb Sorgarettö od) gifîarenê Anders Jöns botter t Gefle, 
Magdalena, font toar föbber 1632, od) på famitta tjb fom §an toar
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Siälpeißräft fo3 ißroften t Gefle Mag: Olof Aurivillius, liante od) 
Son tf^erftäbeä ena tjuê^urtgfnt, åganbe tilfaman XI: ft: Sara, far än 
Ijan bog 1695 ad) Ijon 1715; nanti.

I: Barbara Hans Sotter Gevalia, föbb 1656, böb 1657.

II: Andreas Hanffon Gevalius, föbb 1657, böb 1659.

III. Nils Hanffon Gevalius, föbb 1659, Upf: Stud: 1680; ad) ftra£ 
tfer på ißräft, at ftälpa fin gamla ad) fiuta gaber, tf)et fan giorbe til 
1694, t& gabern ufbrog fonont Paftoratet t Gnarp, floareft Ijan in
troducerades 1696. året 1693, ingicf fjan ädjtenffap nteb Comm: 
i Särgfiö S- Er: Tolftenii botter, Brigita Tollftenia, af Halenifta 
Familien få IDcöberne; fe Tab: IX. Cl: VIII. àganbeë nteb fenna 
6: ft: Sara, för än fan bog 1707; nanti. 1: Magdalena; 2: Erik; 
3: Hans; 4: Daniel; 5: Jonas; odj 6: Anna; ftoilfa äre införb, nteb 
tferaë IDcafar od) Sara, Tab: IX. Cl: VIII. N. I. lit: C [o: D] = 
ocf furu S- Nils Gevalii Grata träbbe i fenare giftet nteb Dalborn.

/: Serr Sfrfof : Nils Gevalii @on, Jonas Gevalin, V: i Ord: 
Satt föbb i Gnarp, 1703; Hänge Upbörb§=©frifmare fo§ fin ÜDtober* 
Srober Srono^ougben Erik Tollften ; Mef ©tab§ Notarius ; Caf- 
feur ocf Dtäbman t Hud:vall; gift

A: förra gången 1735, nteb mina älbre botter Anna Margareta 
Broman, åganbe enbefta Sarnet för än fon affomnabe 1743, 
nätttl.
1: Johanna Gevalin föbb 1736.

B: ©enare gången 1745, meb SanbelMDÎ: 01. Wallftröms botter 
Chriftina Wallftröm, barnen äro
1. Anna Margareta föbb 1746.
2. Brita Chriftina, föbb 1749 :/

IV. Margareta Hans Sotter Gevalia ),T „ , ! tanlltngar, fobba 1660,V. Barbara — — — |

ont tfefja äro fölfanbe SRinesntärcfen, näml.
Margareta Gevalia Mef gift 1681, meb V. D. Commin: i Serfiö ocf 
SafeIa font GmfIinge loar, S- P- Hatzelius; /: fe Tab: IX. Cl: VIII. 
N. I :/ åganbeä tilfaman 5: ft: Sara för än fan affomnabe 1704 ocf 
fon 1748. näml.
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1. Johannes Hazelius, föbö od) böb 1682.
2: Hans Hazelius, föbb 1688, Ups. Stud: 1710; iJMft 1717: 

V. D. Commin: i Serfiö od) tpafela 1723; od) tï)erftâbeê Paftor 
1728; gift 1722, meb V. D. Commin: §. Johan Schillings 
botter i Sb od) Solentuna ©odner, Maria Schilling, föbb 
1692; tjtoilfen» DJiober f)et Beata Vennerftedt; dganbe tilfaman 
tfyefja Sarn :
a. Petrus Hazelius, föbb 1723 [Hm. 172 4 25/n], Upf: Stud: 1742.
b. Beata Hazelia, föbb 1726; gift 1749 meb Capell: i Ferla 

§1' Märt: Rogftadius Bartt äro
a: . . . f: 1749.

c: Johannes föbb 1728. Upf: Stud: 1745.
d. Margareta, föbb 1731. [G. m. Kyrkoh. Wiklund i Norrbo.]
e Erik Hazelius, föbb 1733.

3: Anna tßäberä ®otter Hazelia, föbb 1690, gift 1735, meb Sn!= 
Iingen od) Äopparfl. DJiäft: Er: Lilja i Sundsvall; Sarnen äro:
a: Snn böbföb[b]a botter 1736; ta ocfj l)on Anna Hatzelia 

böbbe.
4. Magdalena Hazelia föbb 693; böb pd 3bi£ dret 1696.
5. Christina Hazelia föbb 0(f) böb en ntdnab gl. 1695.

V: Barbara Hans ®otter Gevalia /: böb 1745 :/, ttoillingen meb näft= 
förenämba Margareta Gevalia, fe N: V [o: IV]. §on £>lef gift 2,,c ganger, 
nanti.

A: förre refan 1686, meb Academiæ ^ouQben i Rasbo S_ Sven 
Jönsson Vibling l)aftoanbe3 meb Ijonom, för än Ijan bog 1697: 
3:H Söner, ort) 2: böttrar; nanti:
1. Johannes Vibling, föbb 1687; Urigüißräft uti Götheborg,

gift meb SlulBet: Sven Håkattff: Catharina år 1713;
dganbeå 3: ft: Barn för än Ifan bog 1719; nätnl.
a Barbara Vibling; föbb 1714.
b. Sven Johanff: Vibling; föbb 1716.
c. Maria J: Vibling, föbb 1718.

2. Magdalena, föbb 1688, od) böb 1689.
3. Catharina, föbb od) böb 1690.
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4.
5.

JöyI/S I
jj j ttüillingar föbbe 1692; Jöns bog fantnta Sr; tuen

Hans Wibling blef äftönfterftriftoare t Bogefund, od) gift 
2ïî gångor, rtäml.

A: förra refait 1718, trteb V. D. Comm: botter Sara Lars 
Sotter Biugg; Sarnen tfjerai, för Sn Ijon bog 1729, 
i barnfäng af fifta ©onen 
a Magdalena Hans Sl Wibling, föbb 1718. 
b. Sven, föbb 1720. 
c Lars, föbb 1725.
d. Johannes, föbb 1729 od) böb ftraj nteb fina ÜJÎober.

B: ©enare gifte 1731, nteb Sefal. Anders Kringbergs Sl 
Catharina, Sarnen ttjeraë äre,
a. Sara Wibling, föbb 1732.
b. Anders, föbb 1734 od) böb 1735.
c. Johanna, föbb 1736.

B: anbra refan giftabe fig Barbara Gevalia 1698 nteb Matthias 
Ekerot, fottt bief Academiæ gougbe efter Ijennei förra ÜDcan 
i Upland, Ifaftoanbei intet barn nteb Ifonotn font affontnabe 
1702.
tlfenna ©nta bor nu Ifoi ©onen Hans Vibling.

VI. Catharina Hans Sotter Gevalia föbb 1664, gift 1691 nteb Sot= 
KjSIlaren toib Gnarps Srut Carl Carlsson Zynth; t !ferai Sarn äro 
tfjeffa 2: ft: för än Ifan bog 1702, 46 år gantai; tt) £)an föbbei 1656. 
af Mag. Zynt: i Alptfa].

1: Margareta Zynt, föbb 1693, gift 1725; nteb .Öattöelintan Tho
mas Holmgren i Gefle, Sganbei tilfantan 2 ©öner för än £)an 
afloettig tout at ineflutaS uti @efle SSrtjui 1729; näntl. 
a: Peter Holmgren, föbb 1726; Upf. Stud: 1746. antagen 

fofterfjon Ifoi Hans Zynts Snta Marg: Gris. 
b. Carl Holmgren föbb 1729; tiänar tfoi (janbelsrnärt, feban 

tfan Triv: Scholan igenonigStt.

2: Hans CarlsSon Zynt, föbb 1696 ®anbeÖ8Kan i Gefle. gift 
1725, nteb SÎSbntani botren Margareta Gris; af tlfen Ioibt Ut= 
fpribba Grife=Familien, fe V: $Jocf:=; bod) til datum barn= 
löfe; affontnabe 1740, i Aug: ÜJtSnab.
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VII. Andreas HansSon Gevalius, föbb 1665, od) böb på fantma år t 
Sopporne.
VIII. Magdalena Hans 3)otter Gevalia, föbb 1666, böb 1676.

IX. Brigita Gevalia föbb 1669, gift 1692, meb Sorgåren t Hud:vall 
Lars Nilffon Lo, et Lode, font Samen näntbe fig; fljeraë Sarn äro 
tljefja 5: ft: för än t)an bog 1710; näml.

1: Hans Larffon Lode, föbb 1693; gift 2:?£ gånger när l)an 
6ärab§@friftt>are loar i ,fjelfinglanbå DIorra Contract,
A: förre gången 1724, nteb Stina Hierpe, font brnntnabe på 

§afloet 1725, när l)ott loar på Gevalins fartpg, loib Siörn, 
[på[ f)etitrefan ifrå Stockholm; barnbiger.

B. anbra refan nteb Anna Staberg 1727; barnföbber i Fahlun, 
pngre ©pftren til Christina Staberg, font od) l)it til §eb 
önngalanb font, od) blef förft gift nteb SronoSefal. Peter 
Sundberg, od) feberntera efter l)an§ böb nteb Matthias 
Forell, 1735. ©åfotit od) til Brigita Staberg, Ipoilten od) 
l)är i Tuna lSodn giftabe fig nteb Adjunct: §. 01: Beronius, 
font bog 1743.
Hans Lodes Sarn tneb Anna Staberg äro tf)ef)a: för ån 
f)on bog 1743 od) I)an 1745. 
a: Brita Stina Lode, föbb 1730.
b. Anna Greta Lode, föbb od) böb på fantma år, 1731, 

in Decem.
c. Daniel Hanffon Lode föbb 1733.

2: Peter Larffon Lod, föbb odj böb i topporne 2 år gantai.
3: Anna Lars ®otter Lod, böb i topporne 4 år gl.
4. Carl Larffon Lode, föbb 1699. ißräft 1725; V. D. Commin: uti 

Bälinge 1730 [Hm. 1729], /: Paftor i Harmång: Oc£) Jättendal 
A? 1739. affontnabe 1743, d. 30: Maji. :/ gift 1730, nteb DlbeH= 
3ungf: Chriftina Vännerberg [Hm. Wünerberg), Sarnen tljeraö 
äro:
a. Regina Brita Lode, föbb 1733.
b: Jöns Lode, föbb 1734; få näntber efter DIrcfpeb: Jöns 

Steuch fotn l)onont böpte od) fabber loar. 
c Peter Lode, föbb 1735; böb 1739. 
d. Ulrica Lode, föbb 1737.
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e Carl Lode, fööb 1739. t .ffarmåitger. 
f ... Lode f: 1741]?] od) böb af fopporne famma ar. 
g Sophia Lode föbb 1743.

5. Magdalena Lars Sottet Lode, föbb . . .

X. Christina Hans Sotter Gevalia, föbb 1672, gift 1696 meb ißofft 
bonben ißäber ißäberfton Caften i ©inftab af Gnarp ©ocfn, Sarnen 
tîjeraâ looro 5: ft: för än Ifan bog 1727:

1: Peter Caften, föbb 1698 [?] ; gift 1720 meb Sonba bottren 
Chriftina Olofs Sotter; tïjeraâ Sarn äro 
a: Olof ißäberfjon, föbb 1722. 
b. tßäber Ißäberfson, föbb 1729, böb 1730.

2. Hans Caften, föbb 1702, böb 1703;
3. Hans Caften, II:*! föbb 1706, böb 1726.
4. Dorothea Casten föbb 1710.
5. Magdalena Caften, föbb 1713.

XI. Helena Hans Sotter Gevalia, föbb 1675, odf böb på fanvtna år.

2111 tfjeffa XI: ft: Sarn blefroo föbb meban tl)era§ förölbrar bobbe 
uti Ogelbo, od),för än tl)e fontmo til Gnarps Paftorat 1677.

XI: Lars Ifaac: Valmo.

g Stockholm Ioib SBäfterlångatan od) Sprid) giffeé gränb bobbe 
Ifaac Larffon Vallmo, font meb fina fjuftru Chriftina Berendts Softer, 
Ijabe mät några Sarn men alle böbe ogifte, förutan tfjeraë ©on, iars 
Ifaacffon Valmo, l)toilfen föbbeå tt)er i Stockholm 1612; blef ©tubent 
i Upfala 1622; febermera ©frifloare i ©todfjolm 1628; fölfanbeS fina 
görälbrar til Sundsvall od) äJtebelpab när fjan gabern Sanbsffrifmare 
tfjer btef, 1631; SJcen febermera fölgbe görätbrarne tljenna ©in ©on, 
eploart l)an font at loiftaê; til ttjes fabern böbbe 1641, uti Sfadjftab bp 
af ©elånger ©ocfn; od) Slcobren, 1659, uti ©unb af gbenor ©odn, men 
begrafloen i Hudicksvalls fprfo. SIjenne Lars IfaacsSon Valmo blef 
efter fin faber. £)ärabs>@frifloare i StJcebeIpab ; men efter fabrenë böb, 
förorbnabe§ l)an til Ipärabsffriftoare i iSngermanlanb, år 1637; SIfer 
ifrån til ffeléingelanb, 1644. ißä året 1646, til ÊronoSefalningê Stan
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öflner l)ela fjelsingalanb; §toilfet fianb när tfjet belabeS i 251 Con
tracter, år 1655; bief §an ffougbe i DIorra Contractet, lit dr 1661; 
taganbeS til fjuftru 1639 §. Majorns toib Ublanbs Dïegemente, Mårten 
Weifwerts botter, foin Ijan Ijabe meb Catharina Lars Sotter, Marga
reta Mårtens Sotter Weifwert, od) nteb Ijenna 7: ft: 23arn, för än f;an 
affomnabe b a ©unb i !Jbenor, 1676, men öegrafloen i Hud:valls ïtjrfo ; 
od) .fjon långt tl)er efter bå famnta gårb 1709. 87 åren gamul; tt) t)on 
loar föbb t Stockholm 1622.

Slarnen tljeraS äro tbefja:
1. ChriFtina Lars Sotter Valmo, föbb 1640, i £järnöfanb, od) 

böb på famma år.
2. Ifaac Valmo, föbb 1641. t §ernöfanb; Upf. Stud: 1655. böb 

1669, t ©todt)olm, men förber til Hud»vall at begraftoaS, 
feban Ijan 1664. Difputerat t Upfala de Anima feparata.

3: Mårten Valmo, föbb t Hud:vall 1642; Upf. Stud: 1655. od) 
bog t ©todljotm 1668; men förber til Hud:vall at begraftoaS.

4. Catharina Valmo, föbb 1643, od) böb 1646.
5: Lars LarfFon Valmo, föbb 1645, od) böb famma år.
6. Hans Valmo, föbb 1648; od) böb 1649.
7. Catharina Valmo tljen II:*! föbb 1662, od) böb 1: månab 

gamal.

Sllef altfå tienne Vallmo=Familien l)är i Dforbtanben intet ut» 
fpribber.

XII: Slotf. 

om

Bullernasfii= Simings-- Schomeri--Familien.

SIt til»namn af ©odjner od) bgar tagaS, tl)et fter alleftäbeS; Od) 
emeban någre tt)ba Boldnäs @od)n t)är i §elfingel[anb] fom ioore 
namnet üiillentäs; fe min Glyfisvall: I: ^Çlodur om tljenna ®od)n; 
få Ijaftoer en od) annar tagit namn tl)er af, iblanb IjtoiIta är od) Ifrael 
[Nicolaus] Marcufa ©on, ïjtüilîen Ijabe 2: ©öner, fom togo fig fram 
uti bofel. fonfter; Marcus od) Lars, famt ena Sotter Anna; om Ijtoilfa 
i följanbe Claffer några IDIineSmärfen til ätten införas.

Glysisvallur II 52
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I: Claff:

IpI Marcus Ihaelis [Nicolai] Icar P. i Solbnäg, font unberftref 
Concil: Upf: 1593. gift i Gefle 1580, tneb 93org3K. Sottren tïjerftâbeê, 
Anna Grubb; fe Grub: Famil: àganbeë nteb l)enna ntång barn för än 
[pan] bog 1608, af ptoilfa pär införas! allenaft 3: ©öner, I: Johannes. 
II: Marcus [Hm. Wilhelm] od) III. Nils.

N? I. Johannes Marci Bullernæfius, föbb 1589; tog fig up genom 
©tubier, blef Mag: i Upf: od} Hong!, §ofprebiïant, od} feban 1621. 
$ßaft: t Simtuna od) Altuna ; bptanbeé tå tilnamnet i Siming af lBod-- 
nen. fjfanë fpuftru Ijet Ingeborg Anders Sotter, åganbel nteb Ijenna 
4: ft: barn, font Iefbe efter ponotn, när pan bog, 1639; näml.

A: Marcus Johannis, Bullernæfius el Siming; tog fig fram tneb 
S3ofen. ißreft i Oftoanfiö 1656 [Hm. 1655]; feban 1670 [Hm. 
1669] P. i fRibbarepoImê ï[t}rtan] i ©todpoltn; fift til Vingåker, 
Ijtoareft Ijan bog 1689. §an§ puftru I}et Sara Unonis Troilia, 
$roften§ Sotter i Lixan ; font bog 1667. allenaft 33 åra gamul; 
paftoanbe 8: ft: barn för än l)on afleb i barnfäng nteb tpet 9:^ 
penneé ©rafften Iigganbe frattt i Gporet å DfJorra fibona om 
altaret, uti Oftoanfiö ïtjrïo äger tpefja äJcineémärten :

Äunt wtb Fanterne omFrtng ftenen ftår tl>etta : å
ptoarfe fibo:

Hi funt qvi venerunt de tribulatione magna et laverunt 
Stolas fuas, et dealbarunt eas in fangvine Agni. Apoc: 
7: 14. Nunc Filii Dei fumus, et nondum apparuit, qvid 
erimus, fumus Autem qvod cum apparuerit, fimiles ei 
erimus.

(Dfroan Frantfen ftår:
Sub hoc faxo hujus Ecclefiæ Paftor M. Marcus Johannis 
Siming Coftam olim fuam, decus matronarum, Saram 
Unonis Troiliam condi curavit, qvæ nonum editura partum 
A? Ch: 1667. ætatis v. fuæ 33. 16 Sept: pie deceffit.

3[n] uti Frantfen mit på ftenen, är uthuggit:
©n gtoinna, pällanbeé i Ijögra panbena en talf, nteb orben: 
Sponfa Chrifti ; Ioib toänftra panbena en Singel, font fätter 
en franfé pä penneë puftoub, od) orben Angelus Dm.
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V7et>er om Frantfen
Ebibe moeftitiæ calicem, licet is fit amarus, Mox tibi 
juftitiæ dabitur pretiofa corona.

Heberft på ftenen läfee:
Reqviefcunt hic qvocjj utriusqj liberi

Johannes Marci, natus 1663; 17: April, denat: 1668: 
26: Apr:
Elifabet Marci, nat: A: 1664. denat: A 1665: 16: Jul: 
Samuel Marci, nat: A: 1666. 15: Aug: denat: d: 3: Jul: 
ejusd: An:

görutan ofttmtt[näm]b SPinesmarJen på SjJftenen, finnaê fIjepa 
nnber JSrebiïeftopfâtrantfen (tpefja):
Thed är min tröft, i mit seiende, at tit ord verderqvecker 
mig. Hoc fugeftum, fumtibus Eccl: Anno 1662, adornari 
curavit Marcus Johannis Simming Paftor.

görutan tpe 3: böba barn, fom namnaë på IjJftenen, få 
åger inan nnberrättetfe om följanbe, näml. ont Vno ocp Eric.

Tit: 1: Uno Johannes Siming, fobb 1650; J?reft i ©ref Baners 
tjof, feban Paft: i Vada od) Ångarn, 1687 [Hm. 1693], 
gift meb Sara [Hm. Justina] Leuchovia, ^ongL©ante= 
rerar: Er: Leuchovii botter, od) ©ref Dahlbergs 
Spfter botter; åganbeé tilfantan för än pan bog 1718 
[Hm. 1719], 4: Söner, Marcus, Eric, Johan od) Vne; 
tpe 3: fifta blefloo böbe t barnbomen; men en allenaft 
utmibgabe Famil:

A: Marcus Unonis Siming föbb [1690], Mag: i Upf: 
[1716] — Theol: Ädj: od) fift P. od) P. i Thors- 
tuna, gift 1722, meb SomJSroftA botter i Upf: 
Beata Biurberg, barnen äro:
1: Daniel Siming föbb 1726.
2. Marg: Beata, föbb 1730; böb 1733.
3. Beata Charlotta, föbb 1733.
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SIftoett ågöe Une Siming meb Sara Leuchovia, 
4: Söttrar:

A: Ebba Marg: Siming, föbb « gift •—• trteb 
§. And: FaFt, Part: i Wada, Ijafttmnbe meb 
Ijonom för än Ijan bog [1724] 6: ft: barn, nanti. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
B. Anna Dorothea Siming, föbb - - gift - - ineb 

Leutnant: Wilh: Wode, efter bägge§ tljeraê 
böb, qtoarlefbe 3“ Söner, nanti.

1. 2. 3.
C. Sara Siming, böb i ungbottten.
D. Chriftina IitaIeb e§.

T: 2: Eric Johannis [o: Marci\ Siming, föbb 1653 [o: 1661]; 
bief Affeffor od) ablaber nteb namnet Simingfchiöld 
1689; men om Ijonom Ijar iag ingen mera nnberrättelfe, 
än t)an bog, 1736 [o: 1731],

B: Johannis ,Marci Bullernæfii Son Itmr tljen 2:^; Petrus Si
ming, föbb----ißreft od) Commin: i Simtuna odj Altuna,
feban Paît: i $ter od) Saljlbt); I)abe fhtåra arbete nteb fatan, 
font fpöfabeé i Capellans gdrben uti Altuna, tneban Ijan tljer 
bobbe. Om Ijanl Ijuftru od) barn Ijar iag ingen nnberrättelfe 
tunnat ärnå.

C. Anna Johannis Bullernxfia el. Siming, föbb----gift-----
nteb en Stjrtolj: fm Åland §. Ol. Beckius, om tljern åger 
iag ingen nnberrättelfe.

D. Jacob Johannis Bullernxf: el. Siming, intet om Ijonom bara 
namnet, tan I)är införal.

N: II. Wilhelm Marci Bullernxfius, nämbe fig intet Siming fåfont 
brobern Johannes, utan Biörkman, föbb . . . bief ißreft od) 
V. D. Comminift: i Liusdal, od) feban tljerftäbel tt)doI)erbe 
år 1629; affontnabe 1659.

N: III. Nicolaus Marci Bullernxfius, nätttbe fig Schomerus, när I)än 
fm fiftone bief tqrto^erbe i Norby Sodjn Ioib Sahla,
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II: Claff:

Lars Israels [Nils] Son Bullernælius, Ijaöe ntång barn; men 
attenaft bar tag îimfïap ont 2: ©oner; nanti.
N: I: Nils LarIfon Bullernælius, [ont Bief Pafl:: t Odensala, 1600, 
od) feban t Sigtuna; fjjan ntgaf många Söder; v. g.

a: (Dm peftett, burn en tå jig föreljåtta bör, A? 1603.
b. Speculum Mundi, ont Söner od) förftaring öf[toe]i [fab: toår, 

etc. 1607.
c. en Catech[ismus] på ©toenffo öftoerjatter.
d: (Dm äd>tenjT«p, A: 1609. San babe ineb jina Ijnjtru — 

för än bon bog 16 .. några barn, af btntfla
A: Petrus NilfIon Bullernælius toar, font bief Magift: 16 . . 

trjrtoberbe i Sverdfiö, 16[28]. fjatt jfref font fabern, 
a Speculum Hominis Chriftiani på ©toenffo. 
b. De Mendacio, A? 1619. £jan ågbe til bnftrn Juftina 

Michaels Softer, b'nilten efter fin SDcattS böb, gifte fig 
nteb Matthias Ericffon Tunadenf: en SaIefarI i Tuna 
©od)[n], od) tber Pædagogus; baftoanbe nteb förra 
IDlanen bottrena
1. Anna Pärs Sottet Bullernæ fia, IDtober til Doct: 

od) Siff[open] Jesper Svedberg, font ntloibgabe 
beberl. Familien; ocb för bottrena Barbara, gift 
ttteb ÄronoSefal. i Salante, Pet: Jonæ Moræus, 
font bog 1678, åganbe tiljanian 7: Sarn ; af b'nilfa 
iag ingen ntera nnberrättelfe åger, än ont fl)en 
6:15 Johannes Moræus, föbb 1672; font tit Upf: 

if rå Stockh: Apoth: Swan 1696; Difp: i 
Med: 1703. Provincial Medicus i Scaraborg 
1704. Doct: Medic: 1705 i Rheim [s] Pro
vin: D- i Fahlun, 1708. gift nteb Elifabeta 
Hans Sotter, en Dîàbnt: St 1715. Sarnen 
tberaê tooro 7: ft: för än ban bog 1742.
1: Sara Elifabeta Moræa gift nteb Med: D:

Carl LAnnxus i Upf:
2. Johan, bob.
3: Johan: II.—
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4. Anna Stina.
5: Baba Caiffa.
6. Petrus.
7. Daniel.

2. Odj meb fenare Ulanen, Sönerna Johan oaf) Eric, 
Tunedalenf.

Ill: Claff:

Anna Ifraels [Nils] Slotter, . . . Son Ioar
1. Olaus Canuti Boldnæfius, Blef Mag: * * Snng Eriks lpof* 

ißrebilant, feban P. ocfj P. i Tuna af 3)alarne, 1571 [Hm. 
1570], tljer bob odj Begrafloen 1607; fdfont Ijlften uttoifar; 
dganbeö meb fina Ijuftru Magdalena Haralds S)otter 3: Söner 
odj 1: botter för än Ijon bog 1619. nanti.
1: Efajas Olavi Boldn[æfius]
2. Ifrael 01: Boldn[æfius\
3 Daniel 01: Boldn[æfius]
4. Sara Olofs Slotter Boldn[sefia\ gift nteb Mag: Samuel 

Malmenius, P. ocf) P. font loin efter Sloärfabern til Tuna 
Padorat; år 1608. dganbeë meb Ijenna 6: ft: Barn för än 
I)on bog 1620. Sfter Ijtoillené böb, fjan gifte fig nteb 
Anna Michaels Slotter, odj dgbe meb Ijenna 3: ft: Barn, 
för än Ijatt bog 1634. IDcen om alfa förenämba Samuel 
Malmenii Barn äger iag än ingen loibare unberrättelfe, än
1. Om ÏDotteett [Anna], font BIef Mag: Prutz [o: Prytz] 

Ijuftru, P. odj P. i Fernebo.
2. Om 0otten [Samuel] Ijtoillenë botter---- fid til IDtan

Officeraren toib S)aI)Iregement: Stork el. Sturck; odj 
efter Ijan§ böb, Sänöman And: Bamberg, Ijaftoanbeö 
meb Ijonom
a: Sigerid Ramberg, SIddarenö Erich Hamerftröms 

Iiuftru i Tuna Sodn.
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XIII: Slocfen

Peder EriksSon Rosenskiölds 

$tt od) Seftoerne.

Uti Forssa Sodn, od) gunftaö bt), af ^elsingtanb, ttmr föbb en 
sJJcan, benätnb Erich Michaeli [on, font Ijabe til I)uftru, Nils Jonffons 
odj Suftru Sïjirftiné botter uti förenämbe Sodu od) bt), Cecilia tuib 
namn; åganbeé tilfaman eu Son Peder EriksSon, föbb 1592, utebau 
Ijané förälbrar toore boenbeé iblanb tlje förnämfta Saubefemän, uti 
gjamla] Staben Hudicksvall, brifroaube ftor I)anbel nteb Sfep på Ly- 
beck. SJien feban Sau 1625 toib Bornholm af ftormen tniftabe Sfep 
od) gobé; Ijfalebeé, på året tl)er efter, nteb et frad)tat Sfep, toib fatnuta 
Solitt, tagit fatttttta ffaba, begaf Ifan fig nteb fit fjuéljåll, til Stockholm, 
od) font uti Sung Carl IX tiänft på Sfepégårben, l)toareft I)an nmr 
til fin böb, 1600; od) ï)anê ljuftru til fin böb, 1608.

ïfjenne tfjeraé Son Peder EriksSon lärbe förft låfa, ffrifloa od) 
räfna, tneban förälbrarne bobbe i Hudicksvall, nten än tuera i Stock
holm; faft än nteb ntöbo nog, tt) Ijan ntåfte gå otnfring, efter fabemé 
böb, od) ropa panem propter Deum ; fåfont Ijan fielf ffrifloit Ijafrtter; 
til tfjeé f)an nåbbe 15: år; tå Ijan 1607, font i tiänft i Stockholm Ijoé 
S. SJi. ißroftoianUSfriftoaren Ifvan Matsson, od) blef på näfta året, 
1608, in Junio, förorbnab til Unberffriftoare tfjerftäbeé, Ijtoilfet ämbete 
f)an föreftob til Novemb: tttånab af år 1609.

1610 in Januario font Ijan at antagaé uti S. SJfP 9fäfu4nmare, 
Ijloareft f)an loar til S. Carl IX! böb, font ffebbe i Nyköping 1611, 
d. 29 Octob.

1612, blef Ijan S- Joh. Skyttes fjanbffriftoare od) tilffare öftoer 
tf)e tttånga gogbar font fjögbtnl! Serre Ijabe på fina gobé; od) när 
S- Joh: Skytte blef Songl. Camarerare förorbnab af S. Guftaf Adolph, 
font tienne Peder EriksSon at odj tå tillifa toara i StäfnSamaren, 
företoaltanbeé bägge tiänfterna til Maji tttånab af året 1614; tå f)an 
förfänbeé en Comiffarius til Ijela Sforblanben nteb Reningar od) fläber 
til frigéfolfeté befjof, fjtoilfet utbelabeé i SiUnöfanb Stab, Ijtoareft od) 
Sfep tooro tilftäbes font emottogo folf odj amunition, od) öftoerfttjrbeé 
til Siflanb, font ffebbe på förenämbe år 1614 i Septemb: månab; 
SJfen tfjenna Commiffairen refte på Stockholm tilbafa igen, at berätta
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furu dt fabe If del. aflufit. ®od få famma år, uti Novemb: månctö, 
fid fan S. SR. fulltnadjt ocf inftruction at refa til Soffarbärget od) 
if er för Kronan ufföfa Soffaren font falla limbe; f milfen beftällning 
fan förättabe tferftäbeg til Jlfåret 1620.

Unber tfen tfben fan i Sof arbårget miftabeg, ingid fan tfer 1616 
d. 15 Sept: äcftenflaf meb ißrofteng $. Olof Canuti botter i Tuna 
/: fang fuftru fet Magdalena Haralds :/ Catharina Olofs iDotter, 
meb ftoilla fan ågbe 13: ft: 33arn, font fäbanefter lonuna at nåntnag; 
10: Söner. 3: böttrar.

jfrån Sofarbärget fid fan refa toib börfon af året 1620, od) fem 
til Stockholm, fBoareft fan btef §anblingg Camarerare in tit föften 
uti Aug: månab 1621, tå fan fid låf at refa litrjfeé, od) toar fålebeg 
at befe många Sungarilen, in få året 1622, til Martium ; Santnard, 
tpolften, ïffflanb, .Çoïlanb, Snglanb, SBallon, jranfrife, etc. od) tfet 
meb nog möbo ocf mfden beftoär.

SSjb femfomften 1622, btef fan antagen at mara S. sDt. Samar= 
Secreterare ; men måfte finna tfet en toib namn Zacharias Simonffon 
fabe illa utfört od) belugit fonom fog £j. S. 90c ; f millet flebbe 1625.

ißä famma år 1625 d. 1: Sept: öfmergid Stockholm Stab en 
ftor måb=Slb, font labe all fufen i affo, ifrån Sfrebbare Srogen, mäftan 
til, od) til fal. P. Grönbergs fug emot järntorget; tå tfenfne] Peter 
EriksSon miftabe fit fug mib SBattubrinfen; tfet fan feberntera låt 
itfbfgga, men lorn at bfta tfet meb sJlifgbrot^en @ref Gab: Oxen
stierna GuftafsSon, fåenbeg et annat igen mib ïfffa Sfrfon.

Slagontålen font förenäntbe Zacharias Simonffon cmgaf, uträttabe 
få ntfdet, at få fnart tfenne Peder EriksSon fabe förfträdt til tå 
maranbe friggbefof, 10000 ®. Silffmejrmt lät §. S. 9Jc. fonom fin 
tiänft meb nåbe igenfå, bebåbanbeg fåbant genont Songl. Amyralen 
Carl Carlffon Gyllenhielm, £). Joh: Skytte od) $of=Cancelleren Sal- 
vius. sOten få fid fan ide få albeleg gå ocf ftå in för Sonungen, 
utan måfte mara font fan funbe, änba til året 1632; font fang egen= 
fönbiga fIrift ntmifar; ffrifmen få SrottningfoInt, fatittna år.

1634, in Octob: blef fan af §enneg S. sDt. od) Songl. sJlegeringen 
förorbnab at mara Legations Secreterare, tå §. Joh: Skytte jätttte 
flere Iperrar blefmo ntfånbe til åtflillige Potentater uti Jljffeng ange= 
lågna affairer; fmareft fan mfden möbo måfte utftå, i ffnerfet i San= 
mard, Staben Bremen, Holland od) England. Sod blef fan i Eng
land beff nerl. febrab, af Sonungen, måft för tfen orfafen flull at fan fabe 
faft uti fin Couffort i förmår tfe bfrbara Slätter öfjmejr 70000 JlbA
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märbe, Ijtüilïa förärabeS af I. DM. i ©loerige åt Ionungen i Eng
land; tljet ingen af tlje 40 utfänbe Legations fperrar Inifte, utan enbaft 
•6- Johan Skytte fielf, odj DJjfSSfattmäftarenS ©on Sj. Gabriel Gab: 
Oxenstierna; p.

St) när Ionnng Carl af ftora Britanien ficÉ fdbant loeta, od) at 
l)an loar tljer öfloer betrobb, fanit Legations Secretaire, p. fänbe före= 
itätnbe Ionung fin Ceremonie SDcäftare MonL Venet tit |j. Johan 
Skytte od) lät berätta tljet §an loele Ijebra tfjenna Peder Eriksfon 
nteb Slbelig dignitet, få framt I)an icfe för få loore. §)oilfet od) få 
ffebbe; faft än t)an urfäd)tabe fig loib börfon; tå lung Carl i Cmglanb 
ablabe l)ottoin od) gaf Ijonont ©lölbebref, unberftrifloit nteb IuttgenS egen 
l)anb od) Englands ftora Sigil ; nteb SlbelS namnet Rosenskiöld.

Sil DJibbare blefloo od) tå flagne af Legations Iperrarna, Sj. Jacob 
Skytte, §. Johan Krufe, §. Gabriel Oxenftierna, od) fjjk Guft: Baner.

(Sfter altloät uträttabe ärenber font tfjenna ftore Legation l)abe 
f)aft att ft)fila nteb, I)oS många Potentater, tomnto tl)e alle toäl od) 
Itjdel. f)ent til Stockholm d. » 20 Junj 1635; tå d. 22 näftföl[janbe] 
§. Joh: Skytte mantel, berättabe ittför Sj. I. DK od) DJegeringen fjitrit 
all ärenber looro toäl afgiorb, p. äfloen tienne Legations Secretairen 
ingaf få loiblöftigt font nöjadjtigt protocol öfloer attfaman; S)od looro 
tbe §öge §errar I)är benta ide få färbeleS förttögbe tl)er af at tienne 
Rofenfkiöld fhtlle ide ju få fnart od) toäl blifloa SlbIaber t)är i ©loerige, 
font i England, p.

1636 d. 30 Martii ftd l)an I. DM. ful(ntad)t at belläba Præfidents 
ämbetet i Götheborgs ©tab; bjloilfet meb färbeleS fljt odj troljet l)an 
förloaltabe, få at Iongel. DJegeringen od) Commiffion font l)öltS i 
Giöthaborg, 1639 i April af DJifSutar©!alfett §. Jacob de la Gardie, 
odj DJitS Cancell: §J. Axel Oxenftierna Ijonom l)ögel. recommenderade, 
få at l)an od) l)är i Smerige blef meb Stbelig l)ögljet l)ebrab, fåfom 
Srefloet ittloifar, baterat Köping 1639 d. 15 Decemb. Sfjetta Præfid: 
Slmbetet föreftob l)an in til [1650].

Peter EriksSon Rosenskiöld

font loar föbb i Hudicksvall 1592, blef gifter 2: gäng[e]r
A: förra refan 1616 d. 15 Sept: uti Tuna ©odn af Valante meb 

fal. Iljrtol). od) ißroftenS 01: Canuti botter Catharina Olofs 
Sotter, åganbeS tilfaman 13. ft: Sarn för än Ijon bog 1647. 
näml.
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1. Maria Peders Sotter, föbb t Äoparöärget, 1618, d. 5: 
Martii ; od) böb i Stockholm. 1620, d. 12 Aug: öegrafloen 
uti ©torSprfon i pans graf Ioib sDlib: S. Giörans Spor; 
Ißrebitan giotbe Doct: Joh: Bothvidi ; foin trpdter finneS.

2. Johannes PedersSon, föbb i Äopparö: 1619, d. 11: Mart: 
3: Erik PederJfon föbb i Stockholm 1620, d. 30 Junj.
4. Olof PederfJon, föbb i ©todpolm 1621 d. 7. Sept:
5: Peter Pederffon föbb 1623, d. 13 Maji i Ohmarftab uti 

sJlomfartuua tjt l)on flrjttabe ifrån ©todpolm för Ißeften 
ffull. men tiennes man roar Ioib ,lOofloet belS på Skips* 
point, befô på IpörningSpoInt.

6. Catharina Peders Setter, föbb i ©todpolm 1624 d. 16 
Maji, mpdet ttener, enteban pon föbbeS ide fulgången ocp 
tt) måfte IogaS i tttiölf pet(I)a 5 et. 6 månaber.

7. Gustaf Pederffon föbb 1625, d. 8 Decemb: på spinna i 
Sorunda ©odn.

8. Harald Päderffon föbb 1627, d. 27 Nov: på 9?äSöp i 
Vålinge ©odn af ©öbermantanb. men affomnabe b. 21: 
Octob: 1629, på sDBjt i Satingftab ©odn, od) tper i föprtan 
öegrafloen.

9: Claes Pederffon föbb 1629, d. 18 April på SBjt uti Sa* 
Iingftab ©odn.

10. Samuel Pederffon, föbb 1631, d: 14 Aug: på SBjt i Sa* 
Iingftab.

11. Maria Peders Sotter, föbb 1632, d. 9 Nov: uti ©todpolm 
od) böb 1634, d. 31 Aug: öegrafloen i ©tortprtan när 
©pftren Maria, fe N. 1.

12. Gabriel Pederffon föbb 1634, d. 17 Junj. i ©todpolm.
13. Carolus Pederffon Rofenfkiöld, föbb 1636 d. 26 Mart: 

uti ©todpolm.

Spenna pans förra tpuftru, Catharina Olofs Sotter, ena SQcober 
för 13: ft: Sant, affomnabe i §erranom uti Giötheborg, 
d: 14: Feb: på året 1647; ölef öegrafloen uti Guftavi $prta 
i Götheborg, d. 4: April. IttfärbS IjSrebitan pölt Haquinus 
Joannis K. Verb. Div: Comminift: Text: Sap: 16: 13. Sjt* 
Ißreb: i 5îprf: Jonas Petri Torinius S. Theol. Lect: Tex: 
Ezech: 24: 15. 16. 17.
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SInbra gången ingicf Peder EriksSon Rofenskiöld ädjtenffafi, 
1648 d. 12 Decemb: meö (Snfejy ruen Helena Krabbe, uti 
Giötheborg, uti Ijöge 5ßerfoner§ närloaru. Sruben Mbbe 
©reftoinan Beata de la Gardie. SBigningen ffebbe af Super- 
int: Doct: Er: Brunnius. 5$å glaftoen Ijöllo ©ref Guft: Adolph 
LenardsSon. Srobem ©ref Anders Lenardsfon ; ©ref P. 
Ribbing; Guftaf Krabbe. Erik Hård; Johan Örnvinge; P. 
Ribbings 2— ©oner; Lars Blanckelfelt; etc. HJceb if)enna 
gruen ågbe Ijan 3: ft: Sara, nanti.
1. Beata Rofenfkiöld, föbb 1649, d. 16: Sept: i Giötheborg. 

fabrar tooro
fp. Guft: Adolph Lenardsson. 
fp. Tifen Ankerhiälm.
£). Peder Lilje. 
fp. And ©djeber. 
fp. Nils Sorgefîon.
©iötljeborg Stabê Magiftrat. 
îljenna Beata Rofenskiöld böbbe 1652, d: 7: Augufti fid 
©fabo ©äteri i fphmr[n]umê ©odn af SBäftergiötfjlanb ; od) 
bief tlper begrafloen jämte Srober fin Adolph d. 25: Maji, 
1653; fe N: 3.

2. Lenard Rofenskiöld föbb 1650, d. 19 Sept: fut Ijanå gårb 
Sångbro i SBålinge ©odu af ©öberntanlanb.
3-abrar tooro

f^röfen Beata de la Gardie.
—• Chriftina Ryning. 

Magift: If: Noræi Ijuftru 
Anna Mächler, 
fj. Karen Olofs ®otter, etc.

3.

©ref Lenard Torftenffon $ï. Cathar: de Ia Gardie 
fj. Er: Hind: Ryter. — Anna Bure
—- Anders Härd. — Malin Haralds 25-
— Borge Drakenbärg
— Erik Hård
— Johan Gyllenfting.
Adolph Rofenskiöld, föbb 1651, d. 14 Sept: i Giöteborg. 
^abrarne
fpärtig Adolph Johan, ißfaft^greftoe mib SÎIjein, etc. 
Surggreftü. Daniel Lange f^röfen Elfa Beata Brahe.
fj. Johan Vernfkiöld 
fj. Hans Spalding, 
fj. Hans Mächler. 
Magift: Ifrael Noraeus

I). Brita @d)riftoers>
I). Ingrid.
Ij. Silika Langenken [?]
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Sdjenne ©on Adolph Rofenskiöld, affontnabe 1652, d. 25 Ja- 
nuarii, Jid ©tabo ©äteri i £jmar[n]unt ©odn af SBäftergötfjIanb; blef tfjer 
i ttjrton begrafmen d. 15: May, 1653; jämte ©tjftren Beata1 je N. 1. 
boot Jid dret 1654; b. « 28, Maji1 bleftoo tljefje Ijt förb til Giötheborg, 
odj Iagbe d. * 1: Junii uti Rofenlkiölds graf tfjer i ttjrton bmareft 
ocf) ^an§ förra fjuftru mar begrafmen.

XIV: Dioden

0m Z/ætjTa 0tamgarben. ©e pag: ult: h: p:

Sben Ifeifta ©lädjten är bit i SBafter StorbIanben tominen ifrd 
Sîobeêlagen; tt) ©tantfabern mar Laurentius Andreæ, fom ffref ftg 
L: A: Roß: Heus, ei. L. A. R. I. §an mar jobber 1588, uti Lena 
[o: Länna] ©odn ocf) 5fjö btj; blef Upf: ©tubent, 1628 d. 19 Ja- 
nu[a]rii, od) förft Collega Scholæ i Gefle; iJJreft 1633, d. 14: Aug. 
Sacellanus i Hille ©odn af ©eftritelanb 1635; od) tïjerftâbeë Ittjrto* 
berbe 1650; äganbeS nteb fina fjnftro Dorothea Olofs Sotter Itiöjnnan, 
föbb i Gefle 1608 d. 7: Febr: IjmiIte fatnaumigbesS 1628 d. * 16, 
Mart: = för än fjan affontnabe 1667, d. 10, Julii1 od) Ipon 1680, d. 3: 
Maji1 8: ft: 93arn, font bär nebanföre tomma at nämnaé, näml.

1: Margareta Lars Sotter IFea, föbb 1630, d. 22 Junii1 odj af* 
fomnabe famma dr d. 13, Sept:

2. Anna Lars Sotter IFea, föbb 1632, d. 29, Maj i.
3: Margareta L. S. IFea, tfjen anbra, föbb 1634, d. 23 Aug:
4: Andreas Laur: IFæus, föbb 1637, d. 11: Januarii. [bief Sîdb* 

man i Nora Stad.]
5: Ericas L: IFæus föbb 1640, d. 12 Nov: blef Upf: ©tubent 

1659. Collega mib Gefle Schola1 1664; od) ißreft Jod famma 
dr; feberntera ItriggiJJreft mib Ipelfinge Infanterie Siegemente, 
til tf)eS bnn tout at taga fig til buftni, fai. ttjrtoljerbenê §. P. 
Geftrinii botter, Catharina GeFtrinia, i Sadurftad odj Hanebo1 
od) bief tfierftâbeë Ittjrtoberbe efter fin ©märfaber, 1678, ägan= 
be§ meb Ijenna 8: ft: 23arn, för än ban böbbe 1692; af IjmiIta 
tbe 3: ft: font affontnabe i Iinban Ijär intet införaS, allenaft 
ttje 5: ft. font miba utfpribbe Familien, näml.
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A: Laurentius Er: Isæus, föbb 1676, bief böb ogifter.
B: Dorothea Ifæa, föbb 1679, bief gift 2 gånger, förft meb 

§. Johan Gæfver, od) feban meb |j. 01: Gallenius, ^af= 
InanbeS mång barn; fåfotit fees af Tab: VI: Geftrin: Fa
mil: I: Claff: N. 7. Lit. b.

C. Margareta Uæa, föbb 1681, gift 1709, nteb Mag: Jon: 
Phragm[enius\ od) åger nteb I)onom lining barn, fe före= 
näittba Tab: VI. I: Cl: N: 7. Lit: C. för än I)an af= 
fomnabe toib börjon af 1741.

D. Petrus Ifæus, föbb 1685, Upf: Stud: 1703. jßreft 1717. 
Coll: Sch: Hud: 1712, gift 1719 nteb Elifab: Thelaa, od) 
ägbe nteb Ijenne för än Ifan affontnabe 1732, 5: ft: Sara, 
fåfont af förenätnba Tab: VI: är at igenfinna, lit: d.

E. Catharina Ifæa, föbb 1687; gift 1709, nteb £j. Lars Ek
berg I)aftoattbeS nteb bottom ntäng barn, font införeS uti 
förenäntbe Tab: VI. §on affontnabe 1741 i Jan. ntånab.

F. Ericus Ifæus föbb 1688, Upf: Stud: 1707. ißreft 1710,
gift 1718 meb Catharina Vahlman åganbe tilfaman några 
barn, uti förenätnba Tab: VI. Claff: I. N. 7. lit: f,
äro införb. [V. D. Com: i Dilsbo 1722. Söb 1766 
d. 20 Nov.]

6. Johannes Laur: Ifæus, föbb 1047, d. » 7: Maji [Capitain
unber Öftoerfte Mackliers Siegentente i konteren]

7: Catharina Lars Sotter Ifæa, föbb 1649, d: 8, Sept:
8: Dorothea Lars Sorter Ifæa, föbb 1655, d. 16 Febr. [@ift

nteb Siegements gältfdjairn Georg Tufcher]

Supl: til //VtjTa VIamnet.

Siär Ifæiffa Siamnet bår å orten nätttbeS, mente iag tljet rttara 
urgamult, hälft man Ijûbe af tibeböderne: v. g: Nie: Caufmi Trecenfts; 
Dionyf. Halicarnaf: p. p. at en Ifæus babe Utarit Demofthenis præ- 
ceptor, od) ffrifloit ntånga loafra Orationer, 60 ft: af IjlniIfa allenaft 
10: ft: finnes uti mångas bänber. Sod ont tfjetta Ijär i Storben ioa= 
ranbe Ifæiffa ©läditet bar man ide långt fommit tilbafa af gamle 
ätter.
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XV: Slotfen 

om

Brunnii, Brunneri eller Brunners Familia

§ät i SeEungalanb lefbe Stjrtofjerben t Harmånger od) Jättendal 
Serr Olavus Erid Brunnius. ifrån år 1619, til 1632, tå Ijan affomnabe; 
fe min Glylisvall: II: ®el, Cap: X. §: 6. [o: 7] Ifan Ijctbe til faber 
[o: brober] S. Theol: Doct: od) Supe[r]intend: i Götheborg, Erich 
Brunnius, föbber 1597 af Sonba förälbrar i Brunna bt) od) Stigfiö 
Sodjn af $ngerntanlanb ; Ijloar af tilnämnet [o: tilnamnet] tagaë månbe, 
od) efter tibernaS febloänjo något ombett; fahren Ijeet Erich OlofsSon 
od) HJiobern Martha Olofs ®otter. görenämbe Superint[endent] ågbe 
til HJiata Hlrcljebif top : Doct: Lenæi botter Margareta Clou, od) meb 
l)enna 4: Soner [o: Söner] od) 2 böttrar, af Ijmilta 2: Söner affom« 
nabe i ungbomen, men tlje anbre Iefbe efter fabern, tå od) tienne förft 
nämbe Olof mar gifter 2!t gånger, näml. förra refan, meb Emerentia 
Nils Sotter, font bog 1622; od) fenarc gången meb Brita $äber§ 
hotter Niurenia font affomnabe 1659, åganbe tilfaman tttång barn, 
af Ijmilta 3™ ft: ligga begrafne uti tljeraö förölbraré graf, fram i 
Étjoret uti Harmångers ttjrto, ttnber en loader uthuggen Sjtften, af 
Ijta lt)nbe, fotn Sonen Doct: Mart: Brunnerus lät l)är i Harmånger 
läggaö, fåfont öfmer fin graf i Danmarks ttjrto Ioib Upfala.

Ætyrfoljerb: Olavi Brunnii Ijtften od) HJiineémörten öro införbe uti 
min Glyfisvallurs II: fÇIod: Cap: X. §: §: 4. HJten Ijtften D. Mart: 
Brunneri i l)ör följanbe Claff: [V].

Hlf förenömbe S- Äljrtoljerbeé 01: Brunnii od) ljan§ tjuftrurå Sarn, 
Ijar iag funnit tljefja font lefbe od) utmibgabe Familien, nanti. I. Anna. 
II. Elifaheta. III. Catharina. IV: Erik. V: Martinus.

I: Claffen.

Anna Olofs ®otter Brunnia eller Brunnera föbb 16 . . gift 16 . . 
meb JpanbelöHJian i Hudicksvall, Zacharias Larffon, åganbe tilfaman 
ntång barn, men alle böbe i ungbomen, unbantaganbeé Margareta Zachris 
®otter, font lefbe efter fine urgantle förälbrar, tt) fabern bog 74 år
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gantai, 1716 [1711?] od) SRobern än gamlare, 1714; tljenna tïjeraê 
enbafte qmarleftoanbe botter

Margareta Zaehris $otter, föbb 1657, gift 1681, nteb IpanbeIstnan 
t HudicksvaIl od) tljer järnte SRäftare på SaPer^Srufet öftanå t Niut- 
ånger ©odtt, font Doct: Mart: Brunner nt)tt anlabe; Engelbert Olofs- 
Son Hanning barnföbber i Öfter Hanninge ; ftarmförölbrar til Hanninga 
©läd)tet I)är i Ianbet ; åganbe tilfaman för än Ijan bog, 1714, i jätten* 
bal ©od)n pä Ijentrefon ifrä §ernöfanb; od) f)on en frt)ntpli[n]ge til 
Éjänber od) fotter på t^eraS gårb, Söntpra i Forffa ©otfpt, IjoS tf)er 
tå toaranbe ©onen Olof Hanning; 1731. ®od) bägge Ijeberl. begrafne 
uti egna graflnen uti Hudicksvalls fprfo; tp ftantfabern Zachrias 
Larffon mar fprfomärb när fprfatt bpgbeS; Sarnen tljeraS tooro 9: ft: 
tuen 5: ft: höbe i ungbomen, od) 4: ft: efterleftoanbe font utfpribbe Fa
milien, näntl.

N: I. Chriftina Engelb: 2E Hanning, föbb 1682, gift 3nc refor;
näntl.
A: förfta gangen, 1706, ttteb fpanbelëSRan i Gefle Hans 

Rudman, åganbe tilfantan 1: botter, font bog i barn» 
bottten, od) SRanen 1708.

B. 21nbra gången, 1710, nteb §anbel§SR: i Gefle, Jonas 
Lenæfius, åganbe tilfantan, för än Ijatt bog 1721 af 
mattufot i Hudivall ; tjt Ijan boflptte, äftoen toäl aren- 
dator til Öftanå ijSaperSbrut; tljefja barn, näntl.
1. Andreas Lenæfius, föbb 1711; gift 1730 i Giöte- 

borg nteb Catharina Lidgren, febertnera SRålare i 
Söderhamn; barnen tljeraS äro
a ...

2. Ingerid Margareta Lenæfia, föbb 1713, gift 1739 
i Stockholm nteb Hans Froman, Sarnen äro
a: Jonas Froman föbb 1740.

C. Crtbic refan giftabe fig Chrift: Hanning nteb Capit: 
od) Öftanå i£ap[peré] SrntS égaré Abraham Svan- 
ftröm, 1722, /§. Svanftröm bog 1747. i Decemb. :/ 
@nba bottren är
a. Anna Margareta Svanftröm, föbb 1723; gift 1738, 

nteb tå foaranbe ißaperSmataren, men feber[nt] era 
fantnta SrttfS égaré Jonas Staled, Sarnen äro
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1: Margareta Stakel, fööb ocf) böb 1739.
2 Caiffa Stina, fööb 1740.
3 Abraham, föbb 1742, böb 1744.
4. Abraham Ilftt. föbb ocf) böb 1744.
5 Jonas föbb 1746 [far åt Länsman Jonas Stakel 

i Enånger]
6. Anna Marg: föbb 1748.

N: II. Olaus Engelberti Hanning, föbb 1687. Upf: Stud: 1706, 
Difput: de Confufio 1710; ConR: Sch: Hud: 1720; Rec
tor 1729; gift 1722, ineb Eleonora Rant Sîegementë ©!riftoA 
Magn: Rants botter i Upland; SJarnen tfjeraö, för än 
Ijan bog 1735, äro tfjejfa,
1. Engelbert Hanning, föbb 1723; Upf: Stud: 1743.
2. Magnus Hanning föbb 1725; ,Çanbefêgefâlf t Stockholm 

1742.
3. Zacharias Hanning, föbb 1728, böb 1731.
4. Olaus föbb ocf) böb 1730.
5. Margareta Elisabeta, föbb odfj böb 1732.

N: III. Zacharias Engelberti Hanning, föbb 1691, gift 17 . . i 
Stockholm när I)an toar toiö Artilleriet, tneb . . . bog 17 . .

N. IV. Sven Engelb: Hanning, föbb 1701; gift 1725, SJränlofnä 
brännare gefäl i @toc!f)ohu, tneb Sara Falck, SJarnafärare 
en tib Ijenia i fin föbelfe ort Hudicksvall ocf) Suffbetiönt; 
febertnera på Igefunds SJrttf; ocf) fift GronoSJätjinan i 
Niutånger ©ocfm, gicf ut ocf) bog Jod Örfogéflottan i gin= 
fanb, 1742; SJarnen äro
1. Ingerid Marg: Hanning, föbb 1726, gift 1748, nteb 

SJrufêfarïen i Aviken Eric Moren.
2. Engelbert, föbb 1729.
3. Anna, föbb 1732.
4. Catharina föbb 1736, böb 1741.
5 Carl Hanning, föbb 1738, böb 1740.
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II: Classen.

Elisabeta Olofs Sotter Brunnia eller Brunnera, föbö 16. . gift 
16 . . meb §. Ät)rloI)erban i Thorsåker af Ångermanland, Mag: 
Mårten Solander, utfpribanbe Familien toalett od) toiba meb mång 
93arn, af fjtoilfa

A: f)ät i HeUingland
Elsa Solander bottten giftabe fig 1685, när Ijon toar IjoS fina 

SKofter Anna Brunnera i Hudicksvall, tneb SänStnan Jonas Berg- 
qvist, äganbe tilfaman för än t)on bog 1730, 15: ft: S3arn, af IjtoiHa 
alla böba i ungbonten, förutan 3: ft: Daniel Bergqvist, Margareta odj 
Petrus, Ijtoilla alle äro införbe tneb tljeraS Ijuftrur odj barn, i glod: 
XVII; om Bergqvista Familien; foaranbeS onöbigt I)är tljefja at nämna.

B. 3 Ångermanland . . .

III: Classen.

Catharina Olofs Sotter Brunnia eller Brunnera, föbb 16 . . gift 
16 . . tneb SättSman i Boldnäs <Sod)tt Päder Jonffon Verfving, åganbe 
tilfaman 4: ft: 23arn, Jonas, Olof, Lars od) Brita, font Iefbe efter för« 
älbrarna, od) uttoibgabe ®läd)ten, tt) en Jonas bief ablaber od) be= 
ftribbe loacfra tiänfter. tljefte alle äro införba i fÇIocî: XVIII; ont 
Verfvinga Familien.

IV. Claffen.

Ericus Olai Brunnius eller Brunnerus, föbb 16 . . btef $reft 16 .. 
od) Verbi D. Commin: i Dilsbo <Sod)n, od) febermera i Boldnäs 
. . . loar en fä fträng üagfenS ißrebilant, at Ijan på en tib fattes ifrån 
ämbetet.

V. Claffen.

Martinus Olai Brunnius, Brunnerus et Brunner, föbb 1627; 
Upf: Stud: 1645, Magifter 1655, Gr: Ling: Profeff: 1659. Theol: 
Prof: 1666; Doctor 1675; gift 1642 [o: 1660] i Gefle meb Elfa Popel

Glysisvallur II 53
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man, Spfter til Med: Doct: Sebaftian Popelman ocl) Cabman tper 
ftâbeê Daniel Popelman1 mina IDcofterS Magdal: Albogiæ !Dean, i 
f)an§ förra gifte; fe Tab: I: Claff: IV. Geneal: Albog: STpefie före= 
nömbe pögtberömbe ißerfoner uttoibgabe Familien ganfta ioiba för än 
î)an affomnabe i Upf: 1679; ocp §on en uprgamul Doctorinna1 poS 
fina Siarnabarn i Långnäs af Göthe(r)borgs Stifte, af 96 åren, 1738; 
tperaS graf är fram i Sporet nti Danmarck Socpnf;] pafttmnbeS 
toacfra Stenen uthuggen af Ijfa SÖilber, fdfom pané förälbrarS i Harm
ångers fprto, beffriftoen nti min Glyfisvallurs II: fÇIocf: Cap: X; §: 4. 
DJcen minesrnärfen på tf)en i Danmarks tprfo öro fåban:

Här under hwilar

Martinus O. Brunnerus
Hel: Skrifts Doct: och Prof: wid Upfala Acad:

Samt Kyrkoherde här i Danmarck1

Hwilken

Föddes i Harmånger 1627. 27: Sept:
Affomnade i Upfala 1679. 22: Aug:

Med

Deff K: Huftru Elsa Poppelman
P'ödder i Gefle 1642: 20 Nov:

Döder och begrafven 17...........

De wänta de dödes upståndelse 
Och det tilkoinmande werdenes lif.

Öfloer grafluen pänger tDcäffingSliuSlrona af 16 armar, bäranbeS på 
fnappen tpefia mineSmärfen:

Guds stora namn til priis, men os fom här wil fåfwa,
Til liten ihugkomst, gifs thenna Nyåhrsgåfwa;

Näml. af fordom Högwyrdige och Höglärde 
Doct: Martino Brunnero S. S. Theol: Prof: och Paft: i Danmarck1 

Med des Ehreborne1 Gud= och Dygdälskande Maka 
PIust: Elfa Poppelman1 Anno 1700 den 1: Januarii.
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tarnen tueras font affomnabe
1. Brigita Brunner, böb 1662
2. Elfa Brunner, böb 1666.
3 Catharina Brunner, böb

1696, t Upf: od) begrafm: t 
Danmarck, fabeë toara tro= 
Idftoab meb Doct: Jefp: 
Svedberg.

Ogifta, tooro tljefja, näml.
begrafne i Upf: Somltjrfo, uttber 
Ijtften Burehard Popelmans, tf)e= 
raå 9Jîoberê <3Iäd)tinge; font bog 
1656; 9Ken febermera förbe tit 
Danmarck îtjrïo, när $abern btef 
tljer Paftor 1670, o dt) tät graftoen 
uprätta 1675.

Doct: Martini Brunneri odj Elfæ Popelmans Sara, font toiba 
utfpribbe Familien tooro ttjefja, nämt. I. Sebastian; II: ... t)toilta i 
fötjanbe N° införas :
N: 1: Sebastian Brunner, föbb 16[63], unbertoifab Ijema Ijol fabern, uti 
Sotet, tonfter, af SäroSKäftareu Mag: od) febermera Th: Doct: Jefp: 
Svedberg, begaf fig i friglmanlftånbet, btef OfloerftLeutnant i Pomern, 
abtaber 1703; gift . . . meb [Anna von Stijpman]. Sarnen looro för 
än Ijan afjomttaöe [1734],

1. Carl Criftopher von Brunner, föbb . . .
N: 2: Margareta Brunner, föbb 16.. gift 16.. meb Th: Lect: i 
Götheborg, P. od) P. i Långnäs, Mag: Giöran Schröder, åganbe tit= 
faman 5: ft: böttrar, nämt.

A: Margareta Schröder, föbb [1693], gift [1721 j.
1: gången i Stockholm meb [Casten Stanaert].
2: gången 1726, meb Doct: Giöran Vallin, Mag: i Upf: 
1707; Th: Lect: i Hernöfand 1710; Th: Doct: i Wittenberg 
1723; £jofi$reb: i StodfIjoIm 1724, tit 1727, tå Ijan btef 
Biblioth: i Upf: 1732, Th: Prof: ttjerftäbel; 1735, Superint: 
Jm Gotland, odj febermera i Götheborg * åganbe! förra Jjru 
tit fflîaïa, Elifabeta Palmrot, Th: Doct: Joh: Palmrots enbttfta 
br i Upf: fe Thel: Fam:
TIjenna fenare Margareta Schröder, od) meb Ijenna barnen
a. Fridrik Uldrik Vallin, föbb 1730.
b. Martinus Georgius, föbb 1733.

B: Emerentia Schröder, föbb . . . gift . . . meb Q. Joh: Trogelius, 
fom btef Paftor i Sfrebltojf uti Bohus län, 1695 [Hm. 1696], 
ffjan bog 1710 [Hm. 1709], odj Ijon 1711; åganbe barn tit= 
faman, nämt. [bottem Anna Maria].
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1: förra gårtgen me b Ståbman i Borås P et: Ödman font Ijabe 
Sarnen
a Johannes Ödman, Mef Mag: ocf) ißreft 1709, feberntera 

1710 Dîegententê Paft: fift, P. od) Ij. i Tanum af Bo
hus Sän.

b. Daniel Ödman, P. od) P. i Giälftad.
c. ... Ödman fffru Capit: Arrhens âJïaïa.

2. 0ettare gången nteb (Sntl. £)• And: Bornander, Paft: i
Stångnäs af Bohus Stifte, iblanb barnen loar 
a. Pet: Bornander, härab§l)öfbingen.

C Anna Catharina Giörans 5)- Schröder, föbb [1692], gift 1713 meb 
hanbeDäR: Son i Uddevalla Herman Schröder; t)an§ faber loar 
Claes Goritz Schröder, od) SRober Trona Bratt. Th: D. 1732; 
Superintend: [o: Biskop] i Callmar od) tfjer böb 1744, lentnan- 
be§ efter fig 7: ft. barn 2E Söner od) 5 böttrar.

N: 2. [o: 3.] Catharina Mårt: S)1' Brunner, föbb . . . förlåfloab tü 
ädjtenftap nteb Doct: Jefp: Svedberg en ©ntlinge, riten bog ena SunQs 
frn i Upfala [1696], od) begrafloen uti fin faberé graf, i Danmarcks 
fgrfo —
N. 3. [o: 4.] Anna Mårt: Brunner, föbb [d. 20 Maj 1671] gift 
[d. 14 Jun. 1695] nteb Doct: [Dan.] Norlind, Siffop i Strängnäs på 
flutet; iblanb barnen är [Deras barn äro 2ti]

a Sophia No[r\lind, gift 1714 nteb ft'ongl. Secret: i Stockh:
Matth: Steuch; fe Steuch: Fain: 0:1: XXII. III. —- III. — 

[b. En Son död i ungdomen]
[Fru Anna Norlind dog d. 14 Jun. 1725 fe den tryckta Lik

predikan öfver henne af Paftor i Nyköping, Ericus Fors.]

XVI: Slotfeti 

om

Elga-Familien

3tt ntånge ißerfoner od) SIäd)ter bära Stantn af fgrfota Kreaturen, 
v. g. 23iörnar, harar, Soar, hermeliner, SBargar, p. p. p. ttiet är 
öfloer alt tunigt; Såbant är od) Elga-lDlammtl af tfjet ftörfta od) toadra
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biuret Sig, §är i Torben; tfjet Beifrifluit är uti min I: SeI of Hift: 
Helf: Nat: fom panblar om alla Befintef. fgrfota biur pär i lanbet; 
•6 lu ar af od) Btjn Slgcrcb uti Berfe ©odn, af §elfingel[anbë] Siorra 
Contract namnet åga måube, emeban tper Inäfter uti ©togåmarden, 
för än Bt)U Bt)gbe§, Tanne Biåftad, Ognriks od) Bolii eller Båles*9)iän 
f)abe tfjer fina Jleben eller ©naror, at fånga Slgar uti; §)oar om ut* 
fört. är Berättat uti min Glyfisvallur I: Q-l. 1: bel, Cap: [12] om 
Berfö ©ocfn, od) N: [1] Î3yn Slgereb.

Uti tfjenna Sgn fom at Bggga od) Bo, å föbra fibona om Su, en 
$inne ifrå Tavaflland, Staphan AnderlI'on Inib namn, åganbe meb 
fina puftro, föbb pär i ©ocfnen Karin Lars Sotter, 8: ft: Sara, 5: 
©öner od) 3: böttrar, för än I)an bog år 1678, od) f)on 16 - - Siärnl. 
I: Lars. II: Karin. III: Anders. IV: Olof. V: Cecilia. VI: Pär. 
VII: Brita. VIII. Jonas. §toilfa I)äbanefter fomma at uf>räfna§ uti 
Ioijja Classer, mäft för tf)en orfafen ffnll, at mina f. puftru Anna Jons 
Sl Elg är af famma @läd)te.

I: Clas sen.

Lars StaphansSon föbb 16 - - gift 16 - - meb Margareta 01: Sot* 
ter i Slgereb, åganbe tilfaman, för än pan bog 16 - - od) Ipon 16 - - 
2: böttrar; font lefbe efter forälbrartte; förutan 2: ft: Barn, böbe i 
ungbomen; .öiuitfa böttrar intet förmåbbe BeBo faber§ pemanet, utan 
lemnabe tpet åt faberBrobern, Anders Staphanffon, fe Claff: III. Sött* 
rarna efter Lars Staphanffon, Margreta od) Karin Bleflno gifta od) 
utlnibgabe fålebeé fläcpten, näml.
N: 1: Margareta Lars Sotter, föbb 1671; gift 1692 meb Joh. Larffon 
i Tanne; Sarnen äre 6 ©tl)d:

a. Lars Johanffon, font fobbed 1692, 2: gånger gift, näml.
A: förra refan meb ©olb: Grafan Anna Nils Sotter, Barn* 

föbber i Harmånger ©odn; lefbe tilfaman ifrån 1724, til 
1739, tå l)on bog utan Sara.

B: ©enare gången 1739, meb ©olb: ©nian Helena ipäberS 
Sotter i Hulte, än Sarnlöfa;

b. Nils JohanIfon, Tanberg föbb 1697; gift ©olbat 1720, meb 
ipigan Ella 01: S:l i Slgereb; åganbeé meb penna, för än 
pan bruufnabe loib Båle 1739, 3ü Sara
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1. Olof föbb 1721.
2: Margreta, föbb 1724.
3: Johannes, föbb 1728, böb 1733.

c. Margreta Johans Sotter, föbb 1700, gift 1722, tneb Sonben 
Hans JonfJon i litern, Sarnen äre:
1: Kierftm föbb 1728.
2: Margreta, föbb 1731.
3. Jonas, föbb 1734.

d. Karin Johans ®otter; föbb 1703, gift 1726, tneb Sonben Hans 
Larffon t Tröften; Sarnen are
1. Giölin, föbb 1727.
2. Margreta — 1729.
3. Lars — 1731.
4. Anna — 1733.
5. Ingerid — 1735.
6. Karin — 1738.

e: Olof Johanffon föbb 1706 od) böb 1717. 
f. Sven Johanffon föbb 1711; gift 1738, tneb Pär Hanffons 

Schryps Snta i St)rïbt)n Brita Eriks Sv ifrå Gamfäter; 
Sarn äre
1. IKarttt, föbb od) böb 1740.
2. päber, föbb od) böb 1741.
3. ...

N: 2: Karin Lars Sotter, föbb 1664; gift 1695, tneb Sonben Hans 
Anderff[on] Vttålare i giftlojt; Sarnet loar nteb Ijonont för än I)ott 
bog 1699,

a. Kierftin, föbb 1698, böb ogifter 1719.

II: Class:

Karin Staphans Softer, föbb i IlIgereb 16 — gift 16 - - tneb 
bonben Anders Jonffon i Singftab af ^ättenbal <Sodn, Ijafloanbe tneb 
Ijonotn 5: ft: tljefia Sarn, för än I)on bog . . . od) I)an . . . nätnl.
N: 1. Jon Anderffon, föbb . . . gift 1680, nteb Brita Erichs Sotter 
ifrån Giörftad, Sarnen ttjeraö för än Ifan bog . . . od) tjon . . . nätnl.
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a. Erich JonIIon, föbb 1681. gift 1711, meb Margreta Olofs 
hotter ifrån Bälinge ; Sarnen äre:
1. Jon ErichIJon, föbö 1712, gift 1739, meb Brita Jons 

©i ifrån sIIfftab, Sarnen äre
1: Erich föbb 1739.

2: Anna Er: ©otter, föbb 1716.
Brita, tlnilling böb.

4: kZIT ) toifcH-' f«*“ 1723.

5. Ofo/, föbb 1726.
b: Anders JonIIon, föbb 1685, gift meb Karin Jons ©otter i 

©rtyttie af Gnarp ©ocln, år . . . Sarnen äre . . . 
c: Margreta Jons ©otter föbb 1688, ogifter böb . . . 
d. Jon JonIIon, föbb 1691; gift 17 . . meb Karin Anders ©b i 

$röften, ©odnffräbbare i !Jättenbal; togê nt Guardies IarI i 
Mgäären när Hugo Hamilton toar Sanb^öfbinge, bog 17..

N: 2: Staphan AnderIIon, föbb . . . gift . . . meb KierItin Olofs 
©otter til Ifemanet i Giörftad; Sarnen tfjeraë

a: Karin Staphans ©otter, föbb . . . gift . . . meb bonban i 
Singarö af Tuna @odn . . . 

b: Sigerid Staph: ©otter, föbb . . . än ogifter. 
c And : StaphanII : thrilling, gift 1729: meb Brita Lars ©otter 

ifrån Wjk, bonbe i Giörftad, til tljefl I)an bief Såtptan 1741, 
Sarnen äre
1: Staphan, föbb 1730.
2. Brita föbb 1732.

d. Brita Staphans ©Otter, föbb . . . odf böb . . . 
e Olof StaphanIIon, föbb . . . gift . . . meb . . . nn maranbe 

©intberman i Stockholm, Sarnen äre . . .
f. Erich StaphanIIon föbb . . . än ogifter.
g. Nils StaphanIIon, föbb . . . gift 1740, meb . . . bebor fin 

Srob: And: Staph: Ijentan i ©iörftab. Sarnen äre . . .
h: Margareta Staphans ©otter, föbb . . . gift 1741, meb Lars 

Gabriels @on, fiflare odf (Snllingen i Hudi[ck]svall.
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N: 3: Brita Anders Setter föbb 16.. gift 16.. meb Sonben s£rid> 
i£r$o» i tSuörftab; Sarnen äro för än tytt bog . . . od) tjan . . . 

a. Anders (Srtcf)Ron, föbb 1681; bonbe fjema, gift . . . nteb Karin 
Jons Sotter ifrån Såcfftab; Sarnet för än Son bog . . .
1: Brita And: Sotter, föbb . . . gift 1734, nteb Sven Olofsson 

i Sånicf; Sarnen äre
1. Olof, föbb 1734.
2. Karin ■— 1737.
3. Anders — 1741.

b: Erich Erffon sDturftröm, föbb . . . gift . . . nteb Karin Erichs 
Sbotter t SDroäftab; Sorgare i Hudicksvall 1720. Sarnen äre 
1: Brita Diurftröm föbb 1723.
2. Erich Diurftröm föbb 1726. gift 1747, nteb bonba botren 

ifrå Forffa ©. ocf) ©farmt) [r] a Karin Olofs SL Sar= 
nen äre
1. Jonas, f: 1748.

3. Jonas Diurst[röm] föbb 1729.
c. Margreta Erichs Sb föbb . . . gift . . . meb Hans i£vfjon t 

Sbtüäftab. Sarnen luoro för än f)Ott bog . . .
1. Erich Hanffon, föbb 1711; gift 1735, fjemnta Rå gårben, 

meb Brita Olofs Slb ifrå Sötoånger; Sara
1. Margareta föbb 1737.

2. Jonas Hanffon föbb 1713; är en ©iöman.
d. Jonas Erichffon, föbb . . . togö ut i frigétiänften, när Hugo 

Hamilton tuar £anbél)öfbinge ocf) bog . . .
N: 4: Margreta Anders S otter, föbb . . . gift . . . meb Satynan Lars 
Cordel i Vjk, Sarnen äro för än fjan bog . . . 

a Jonas Cordel, föbb 1691, gift 3: gånger,
A: förra refan 1720, nteb Karin Nils Sotter i ©iörftab, font 

bog i Sarnfäng, efter enba ©onen, 1721 :
1: Lars Jonffon Cordel, föbb 1721; toiftal i Stockholm. 

B. ©enare gången 1722, nteb Giölin Erichs Sk i Stoäftab, 
font bief böb utan barn, 1723.

C: Sribie refan nteb Chriftina Anders Sk ifrå Stoäftab, 1724, 
Sara äro
1: Margreta föbb . . .
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b: Erich Larffon Cordei, föbb 1707, gift 1730, tneb Sonba bott= 
ren Margreta Lars ©otter i ©rtjttie af Gnarp ©ocfrt; Sarn äre
1: Lars föbb ...
2: Sigerid, föbb . . .
3: Anders föbb . . .
4: Margreta föbb, . . .

c. Karin Lars ©^ Cordel, föbb 1708, gift 1733, nteb Lars Olffon 
i tpåcEftab, Sarnen äre
1: Olof föbb 1736.
2. Elifabeta ■— 1734.
3. Helena — 1739.

N: 5. Erich Ander ff on, föbb . . . gift . . . nteb Karin Johans ©4 til 
Balinge bt); Sarnen are

a Karin Erichs ©otter föbb ... 
b. Ingerid Erichs ©otter, föbb . . .

Ill: Class:

Anders Staphanffon, föbb 1636, gift 2: gånger, nanti.
A: förre gången 1677, tneb Chirftin Olofs ©I ifrån Slgereb, 

åganbe nteb Ijettna, font bog i Sarnfäng 1680, en ©on, itänt!.
N: 1: Olof Anderffon föbb 1678; gift 2: gånger, för än fjan 

bog 1717.
A: förra gången, 1703, tneb Brita Hans ©otter i Slge= 

reb, Sarnet för än f)on bog i barnfang 1713, loar 
bottren
a Chrift : Olofs ©otter, föbb 1707, gift 1728, nteb 

Erich OlofsSon f)å Vrångtiärn; ttjeraå barn äro,
1: Olof föbb 1730.
2. Hans — 1732, böb 1733.
3. Brita — 1734.
4: Erich, föbb 1737 böb 1740.
5: Margrcta ■—- 1740.
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B: fe nar e gången, 1714, nteb Karin Erichs Sotter 
ifrå Dtorråfen åganbe3 nteb l)enna en Son, för än 
Ijon bog, febermera i Sarnfäng, 1719; nanti.

a Erik OlIJon, föbb 1716; refte bort åt Stockholm 
uti SfrifuareStdnbet ; Elgmark t SIot§=Canc[elliet] 
i (Stodt) [olm]

B: And: Staph: Senare gifte 1681, nteb Karin Väders S otter, 
ifrån St)rfobt)n, toar loälfignabt nteb tnång barn, för än Ijan 
bog 1719, en gantai SDcan 85 dr; od) Ijon lifaïebeê, ar 1738. 
näntl.

N: 1: Karin Anders Sotter, föbb 1684. gift 1707, nteb bonbatt 
Erik HanIIon i SIIgereb, dganbe tilfaman 3: ft: Sarn; 
förutan bottren font bog i linban, för än £>an af font= 
nabe 1734. nätnl.

a: Barbro Erichs SE, föbb 1708, gift 1730, nteb bonbett 
Jon Bäder I Ion i Haffela i Sïtyrfebtjn; Sarnen äre

1. Karin föbb 1731.
2: Bäder — 1734.
3. Vendela — 1736.
4. Barbara — 1739.
5: Erich — 1741.
6. Jonas ■— 1744

b: Karin Erichs Sotter, föbb 1710. Olifter 1742, nteb 
bonb: Mårt: NilII: i §autbre; barn äro

1. Eric föbb 1743.
2 ...

c. Jon ErichIIon föbb 1713; /: förra gång :/ gift Ijetna 
1736, nteb Karin Lars Sotter ifrån Sfrätnftab; 
Sarnen äre, för än l]on bog 1742.
1: Erich, föbb 1737 böb 1738.
2: Brita, föbb 1739.
3. Erich tt)en II ; föbb 1740.

Senare refon 1743, nteb bonba bottren i ©bëgdrben 
Karen Påls Sotter, Sarn

1. Karin föbb 1745.
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N: 2: Margreta Anders (Dotter, fööb 1687, gift 2: gånger, 
nanti.

A: förra refan 1710, nteb Bonben Erich Larffon i 
Sambre ; Ijaftoanbeê nteb Ijonoin för än Ijan bog 
1719, tfjeffa Sarn :
1. Karin föbb 1713; böb 1714.
2. Lars föbb 1715; böb 1717.
3. Karin II:*!?, föbb 1718, gift Ifema 1739 nteb 

Anders Larff: ifrån StjrIo6t)n, Sarnen äre
a Margareta, föbb 1741.
b: Eric. c. flelena, höbe t Ioftftorna 1747.

B: (Senare refait, 1720, nteb Pär Päderffon ifrån ÎÜ-- 
gereb; Sarnen för än §an bog 1739, äro tfjefia: 
1: Erich föbb 1721.
2: Anna, föbb 1734.

N: 3: Chrift: Anders (Dotter, böb i Santboinen 1688.

N: 4: Chriftina ILbr?; böb od) i fin ungboiit 1689.

N: 5: Pär Ander ff on, böb meban Ifan låg i toaggon 1690.

N: 6: Brita Anders (Dotter, föbb 1691. gift Ifenta 1720, nteb 
Hans OlofsSon ifrån Vrångtiärn, Erichs Brober od) 
9Jtan åt tljenna I): Britas Sroberö botter Chirftin, Olofs 
botter, fe N: 1. Lit: A: a. Sarnen räfrtaö

a: Karin Hans (Dotter, föbb 1721; gift 174.. nteb 
Bonb: Dan: 01: ftd Hadungen Barnen 
1: Brita, f: 1747.

b. Olof, föbb 1724; gift 1747, nteb Êlferft: ißdlö (Dr 
ifrån ©bögärben; barnen 
1. Brita, föbb: 1748.

c: Margreta, ■—• 1727. gift 1747, rtteb Lars Larsfon t 
Skrämftad ; 

d: Brita — 1731. 
e: Anders — 1736; böb i SIobf: 1748.
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IV: Class:

Olof StaphansSon föbb 16 - - gift 1665, nteö Brita Päders 2)1 
til bonbe i Skrämftad; ågcmbe meb (jenna för än Ifan bog 1688; tlfefja 
Sarn /: ttje fom ©nian Ifabe nteb fin Stnbra SItan Aron Erichffon font 
tog I}enna tit Ifuftro 1690, föra§ t)är i Älga Slädjten intet in; :/ 
näinl. 9: ft:
N: 1: Karin Olofs Softer, föbb 1667. gift 1688, nteb bottben Erich 
EricMfon i Stogftab af Gnarp ©odtt; barntöfe när §an bog 1725 od} 
Ipon 1732.
N: 2: Margareta 01: Sotter föbb 1669, böb Ogifter.
N: 3: Brigita 01: Softer, föbb 1673, böb Dgifter 1724.
N: 4: Anna Olofs Softer, föbb 1676; gift 1707, nteb bonbeti Pär 
OlofsSon i Boftad af Gnarp Sodn ; Sarnen äro tljeffa, för än t)an 
bog 1736, od} §on 17 . .

a Chriftina, föbb 1712 gift 1735, nteb 3ön§ OIffon uti @rt)ttie, 
Sarnen äre
1. Anna föbb od) böb 1736.
2. Olof — 1737.
3: Anna IBbI föbb 1741.

b: Olof, föbb 1715, gift tjenta 1737, nteb Karin Simons SL 
ifrån Byn, Sarn är 
1: Päder, föbb 1738. 

c: Brita, föbb 1721; än Ogifter.
N: 5. Cecilia Olofs Softer, föbb 1677; fäftntö til Nils Stigffon 
Hulte men bog för UoigfIen 1695.
N: 6: Elifabeta 01: Sl föbb od) böb, 12 toefor gamut 1680.
N: 7. Chriftina 01: Si, föbb 1681, böb 1686.
N: 8: Pär Olofffon föbb 1684; gift ftå Ifemanet 1706, nteb Giölin 
Hans Softer ifrån SIlgereb ; Sarnen äro

a Olof, föbb 1707, gift 1736, meb bonbené Bengt Olffons botter 
i ®t)rlftt)n af Ipafela Sodn; Sarnen äro 
1: Giölin, föbb od} böb 1737.
2. Päder, föbb 1738; böb 1739.
3. Hans, föbb 1740, böb 1741.
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b: IIans ißärfjon, föbb 1710. Solbat gift 2: ganger
A: förra gången 1733, nteö Sigrin Päders Sotter ifrån ?)tre; 

SSarnen tfyeraå för än Ijon bog t Qforfia Sodn 1739:
1: Kirftin, föbb i Sergfiö Sodpt 1733.
2: Giölin, föbb i Qfêbo Sodn, 1736.
3: Barbro, föbb i Qorpa Sodn, 1739.

B: Senare gången 1740, meb . . .
Barbara, föbb 1712, gift 1737, meb Pär Hanffon i Biåftad; 
SSarnen
1: Giölin föbb 1739.
2: Hans föbb 1740; ööb 1741. 

d: Jonas föbb 1714; böb 1717.
f ^Aron ^ J föbfoe od) böbe tillifa 1720.

N: 9: Christina Olofs Sotter, föbb 1687, gift 1708, nteb Pär Gyntes- 
Son i ftprfbpn af SSergfe Sodn, SSarnen äro, för ån ,fjan bog . . . od) 
I)01t . . .

a: Margreta, föbb 1710, gift 1732, meb Hans ipäbcrpon Flint, i 
St)r!bt)n. SSarnen äro 
1: Chriftina Flint föbb 1734.
2: Pär Flint, föbb 1737, böb 1741. 

b: Olof, föbb 1713. böb 1714. 
c: Brita föbb 1715.
d. Karin, föbb 1719.
e. Kirftin föbb od) böb 1723. 
f: Olof föbb 1728, böb 1729.

V: Classen.

Cecilia Staphans Setter, föbb 16 . . gift 16 . . meb Sonben Anders 
Anderffon i Lunde af Qättenbal Sodn; Sarnen äro för än l)an bog .. . 
od) i)on . . . tljepa, nanti.

N: 1. Brita Anders Sotter, föbb . . . gift . . . meb Sonben Lars 
ErichsSon i Wjk; Sarnen öro för än §an bog 1745 od) ï)on 1748 
8: ft: näml.
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a. Olof LarUon föbb . . . gift . . . meb Margreta Mårtens Setter 
ifrån Å. Sarnen räfnaS, för än t)on bog 1741.
1. Lars OlofUon föbb . . . gift 1740, meb Brita Olofs Sotter

i Å, Sarnen äro
a. Margreta föbb 1741. böb 1742
b. ...

2: Mårten OlUon föbb 17 . . SåtSman 1741 
b: Ingerid Lars Sotter, föbb ... än Ogifter.
c: Karin Lars Sotter föbb . . . gift . . . nteb SdtSman Jonas

Holm. Sarnen 3™ böbe.
d: Brita Lars Sotter föbb . . . gift 1729: meb fin tremäninge 

Anders StaphanU: i ©iörftab, fe Claff: II: N: 2: c. SatS= 
man; Sarnen äro
1: Staphan föbb 1730, böb i SIobfiufan 1742 
2: Brita, föbb 1732

e. ChriItina Lars Sotter Altzin, föbb . . . gift 1719, meb V. D. 
Comm: uti Harmång: oef) Jättendal, |). Wilh: Grubb; fenare 
fjuftrun; Sarnen; för utan IjanS förra meb förra ÜDcafan, äro 
för än Ijan affomnabe 1739: äro tfjejja:
1: Anna Greta föbb 1720; gift meb ft'Iäcfaren i Rogftad 

[Jonas Larsson Dahlin] 1742 [o: 1743?].
2: Lars föbb 1721. böb ogifter Satjman 1742.
3: Brita, föbb oc() böb 1724.
4: Jacob föbb 1725 reft få ©tocffjolm 1741.
5. Maria föbb 1728 i tiänft i H:vall 1745.
6 Erich, föbb 1731.
7. Olof tfjen tjngfte af all IjanS Sarn; fe Grubba Famil: 

Tab: VII. N: III. D. föbb 1734.

f. Jonas LarUon, föbb . . . gift . . . meb Karin Anders Sr- i 
.fpdefftab Sarnen äro; förutan tl)e 4: ft: böbe; näml:
1. Margareta, föbb 1730.
2. Brita föbb 1732.
3. Lars föbb 1741
4. Anders föbb 1744.

g. Staphan LarUon föbb . . . Ogifter böb.
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h. Cecilia Lars Softer, föbb 1719 [?] gift
A. förra gängen 1734 rrteb Joh: Nilffon i ©iörftab. Sarrten 

äro för an §an bog 1742.
1. Ingerid, föbb 1741.

B. fenare gangen 1745, nteb 01. Olffon ifrån §armdnger od) 
Gbfäter.

N: 2: Anders Anderffon Helfing, od) febermera Altzin föbb i Lunde . . . 
blef loälntåenbe §anbetèittan i Fahlun . . . gift . . .

VI: Glassen

Päder Staphanffon, föbb 1644. gift 1680, nteb Brita Hans Softer; 
ïiôpte fig lieman i gifltttff af Serfe Sodn ; Sarnen tljeraö 7: ft. för 
än l)an bog ... od) t)on . . . nätnl.

N: 1: Cheirftin föbb 1681; Ogifter gantnl

N: 2: Staphan Pärffon föbb 1682; gifter 2: gånger, nanti.
A: förra gången 1708, nteb Margreta Jons Softer, font tillila 

meb barnet i barnfängen affontnabe, 1715; bod dgbe nteb 
fjentta för än l)on bog, 2: böttrar,
a: Brita Staph: Sr, föbb 1709, gift 1732, fm Ifemanet nteb 

Olof Olffon, barnen aro 
1: Olof föbb 1732.
2: Staphan — 1734.
3: Jonas föbb 1637 [o: 1737]; böb 1738.
4. Margreta, föbb 1741.

b: Sara Staph: Softer föbb 1712; gift 1738, meb Sonban 
Johan Larffon i ,Çalftab af Tuna @odn; Sartten äro 
1. Lars föbb 1739. böb i blobf: 1742.
2: Margareta föbb 1742.
3. Brita föbb 1743.

B: fenare giftemålet giorbe Staph: Päderffon 1715, tneb Brita 
Hans Softer; Sarnen äro 6: ft: men 3:'!f. böb i Iinban; 3: 
lefttta :
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1: Väder föbö, 1719.
2: Hans föbb, 1705 [o: 1725],
3: Anders, föbb, 1728.

N: 3: Johan PärJJon föbb 1684; böb ogifter Solbat 1713, i Mgstiben. 
N: 4. Lars Pärffon, föbb 1687; gift 1711, bonbe uteb Sigrin Erichs 
Sotter i Vade1 af Serfe Sodn, Sarnen för än Ifan bog 1739; 8: ft: —

a: Brita, föbb 1712. 
b: Erich, föbb 1715.
c. Päder föbb . . . f 
d: Ingrid föbb ... J

ttoillingar föbbe 1718.

e: Johannes, föbb 1721. 
e [bis], Karin, föbb 1724, böb fatnnta år. 
f: Karin, IIV. föbb 2726 [o: 1726], 
g: Sigrin föbb 1730.

N: 5: Karin Päders Sotter, föbb 1690, gift, 1717; nteb Solbatennti 
^ambre Nils Abore, Sarnen äre

a: Nils Abore föbb 1718. 
b: Brita föbb 1721. 
c: Päder, föbb 1729.

N: 6; Jonas Päder!Jon, föbb 1692, Sonbe i Tannö, gift 1724, nteb 
Sigrin Olofs hotter, ågattbe tilfantan ingen Sarn, faft än tlje lefbe 
tilfaman öfloer 20 åren, när Ifan bog . . . o d) fjott . . .

N: 7; Anders Päder!lon, föbb 1697; Solbat gift 2: gånger,
A: förre gången, 1717, nteb ißigona ChrHt: 01: St ifrån Vade ; 

barnet
a: Brita föbb 1718, od) bog jämte ÜDîobren 1718.

B: fertare gången, 1723, ttteb [j-älttoäbel. Anders TJlles ©nfa, 1). 
Karin, Erichs St i giffioj!; Sarnen äre
a. ChrHtina ] ,, _ 7 . > ttotllmb: Catharina )
c: Anders, föbb 1728.

ttoillingar föbba 1724.
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VII: Classen.

849

Brita Staphans Sotter föbb 16 - - gift 16 - - meb Sonban Pär 
Anderffon i Lunde af Jättendal ©ocfn; Sarnen äro för än Ifan bog .. . 
ocfy fjon . . . tfjefja:

N: 1: Brita Päders Sotter föbb 1659[?], gift 16 - - meb Sonban Jon 
Carlsson i fiönånger /: bog 1749. 88 ar gantai :/, Sarnen fttoro, för 
än §on bog 1719; tfjelJa, nämt.

a: Anna Jons Sotter, föbb, 1689. gift fjema 16 - - meb 01: Olofs- 
Son I)aftoanbe§ meb fyonom för än f)an bog 1730. 12: ft: 
Sara; af fymilfa 7: ft: böbbe i maggan; 5: ft: fefloa, nämt.
1. Jonas föbb . . . gift 17 . . meb Sigrin Jons Sotter ifrån 

Bälinge, Sarnen äro, för än fjan bog 1740,
a. Olof föbb . . . böb 1741.
b. Giöran föbb 1740.

2. Brita, föbb . . . gift
1: gång 1736 meb Erich Hanffon i Stoäftab; Sarnen 

1: Margreta föbb 1737.
2. efter fin förre DJtané böb gifte f)on fig 2: gång 1746 

meb Sräng: Nils Carlff: barnen äro 
a: Erik föbb 1747. 
b. Carl: f: 1749.

3: Olof, föbb 1717. gift 1744. gift meb b[onbe]b[ottren] Karin 
Er: SV barnen äro
a. Olof föbb 1745.
b. Karin f: 1750.

4: Margreta, föbb 1718, gift 1740, meb Sonba ©on Er: 
Pärffon i ©tarftiärn af $armånger ©ocfn; barnen 
1: Eric f. . . .
2. Anna f: . . .

5. Carl Olffon föbb . . .
b: Brita Jons Sotter, föbb 1692, gift Sonbatjuftru, 1715, meb 

Olof Olofsson i Tåftad af Hög ©ocfn; Sarnen äro,
1: Jonas, föbb 1717. gift 1749, meb bonb: Jon Brynjals 

bott: Margar:
Glysisvallur II 54
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2: Margreta, föbb 1719; gift 1741, meb Bonbeti odf Snïlingen 
Bbc refon Erich JonUon i Sbftab i Sög Soctn; Sara
1. Brita föbb 1742, böb 1744.
2. Olof föbb 1747.

3: Brita, föbb 1721; böb 1722.
4. Brita ILbr föbb 1724.
5. Elifabeta, föbb 1727; böb nf Brcmfhtfnn ogifter 1749, i Jun:
6. Olof, föbb 1730.

N: 2: Bär Pärffon, föbb 16.. SBonbe Bjemn, t Lunde, gift 16.. 
nteb Brita Erichs Setter ifrån Sällanb; Sarnen för än £mn bog 1719, 
äro tljefsa; /: Son Snfan gifte fig toäl 1720 nteb fin bräng Hans 
Nilffon ifrån Sarmdnger ©oefn; men tf)e åga ingen Sarn :/ 1: ©on, 
od) 1: botter Bleftoo böbe i Barnbomen ; boef 2:ïf Iefloa, nanti.

a Pär Pärffon, föbb 1691, Sonbe fjettta, gift 1721; nteb Brita 
Olofs Sr ifrå fiönånger; Sarnen öre 
1: Brita föbb 1722, gift 1743 meb 01: Carlffon i £ung§ 

gårben, Barnen
a. Carl föbb 1744.
b. Pär f: 1747 

2: Olof föbb, 1726,
b. Brita Päders Sotter, föbb 1697; gift 2"c gånger

A: förra gången 17 . . nteb fin Sroberé l)iiftru§ Brober Jon 
Päderffon i Sönånger, Ijaftoanbe meb fyonont 10: ft: Sarn, 
för än Ijan brnnfnabe 1739; af IjtoiIfa allenaft 3: ft: Iefbe 
efter fin faber, nanti.
1: Jonas, föbb 17..
2: Karin, föbb 1731.
3 : Brita
förntan 7: ft: Barn böbe i itngboiit.

B: ©enare gången, 1741, nteb brängen Erich Larffon ifrå 
©öberåfen af Berfe ©oefrt.

N: 3: Karin Pärs Sotter, föbb . . . gift . . . meb Sonben Johan 
Erffon t vjällaitb, Srobern åt ïjenneë Srorê Ijuftrn i Lunde; N: 2. 
Sarnen räfnaé 7: ft: men 4 allenaft Ieftoa /: böba Båba in om 1746. :/ 
nanti.
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a. Erich Johanifon föbb . . . gift 17 .. met) Brila Erichs Sotter 
i Å ; 33atnett öro tpejja för än ijon öog 1743;
1: Erik föbb . . .
2. Karin, föbb . . .
3: Sigrin föbb . . .
4. Brita föbb . . .
efter penneö böb giftabe pan fig nteb Pär Påls Knfa ifrå Hal
len af Idenor ©od)n, Ijuftru Karin föbber t Hafela, 1746 
Sarn äre

b:

d:

1. Johannes föbb 1746 
2: Margreta föbb 1748.
Brita Johans Sotter, föbb . . . gift 1731; nteb Anders Haniion 
i Höj en af Berfe ©odpt; Sarn 
1: Hans föbb 1733.
2. IwiUmgar 1. ©on, od) 1. Sotter, böbföbbe 1736.
3. 9tocf IwilU[n] gar, 1. ©on od) 1. Sb böbe på fanntia år 

1740.
Karin Joh: Sotter, föbb . . . gift 17. . nteb bonba ©onen 
Olof PärHon t SDwäftat) ; Sarn

Iagba i ena Pifto1: Karin föbb 1732. böb 1742 ]
2. Anna föbb 1739. böb 1742 J
3. Karin föbb 1743
Margreta Joh: Sotter, föbb 17 . . gift 17 . . nteb Sonba ©onen
Pär Anderifon i Sprfbpn ; Sarnen
1 ... föbb . . . böb . . .
2. Karin, föbb 17 . .
3. Brita föbb . . .

N: 4: Staphan Päriion Elg, föbb i Lunde, 1672. Scholæ ipilt uti 
Hivalls Trivial 1686, p. 9ïefte ut at fegla 1691; Sog Ogifteri Ham
burg 1696.

VIII: Classen

Jonas StaphanHon Elg, föbb 1651, Upf: Stud: 1674. Apolfogist] i 
H:valls Trivial Schola 1677; spreft 1679; gift 1684, nteb V. D. Comm: 
§. Jacob Tuneri, i S. Cathar: ffiörjanil. i Stockholm, IJungfru Sotter
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Brita Tuneria, font tå toar i lSunb, af Idenor Sodn, fo3 9îegetnent£ 
Slrfiftoaren] Elias Bohm etneban famés Ijuftru iuar af faunua Ster- 
nerfla Familien uteb fenna. Stamen inore för fan brunlnabe uti 
H:valls fiårben, når Ståten omftiålpte 1692, ont föften, nanti. 2: 
Töttrar:

N? 1: Catharina Jons Totter Elg, föbb 1685; gift 1711, nteb Songt. 
Artillerie än toaranbe Leutnant, Peter JohanJfon Romftedt, af Scha- 
Iina Familien få SMöberne; fe Tab: XV: Claff: IX. N: 1: B; $Waxe\t 
ocf tferag Starn föreé in, nanti.

a. Anna Margareta Romftedt, föbb 1712; böb IJungf : * Stock
holm 1733.

b. Jonas Romftedt, föbb 1714; brottfälling ocf) aftoetiger.
c: Maria Chriftina Romftedt, föbb i Calmar, böb Sungf : i Abo 

1739.
NB. Caiffa Elg affotnnabe i Stockholm 1748, d. 22, Mart: od) fenneå 
Stlan Capitain Pet: Romftedt 1748 d. 20 Jul: i Hud:vall, fjtförber 
fiut ifrån Stockholm

N: 2: Anna Jons Totter Elg, föbb 1688, gift 1709, nteb Utig Mag: 
01: Joh: Broman, Pr: P: oif) Infp: S. T. p. p. når iag tfetta Uf= 
tednar, anbre Sonen af Srono Stefal. Bromans 6: ft: Söner, i orb= 
ningen fe Tab: II: Claff: III. N: 2: —. Starnen rälnaé tfer uf, näntl.

a: Anna Margareta Broman, föbb 1709; gift 1735, nteb Slab ttt : 
Not: ocf Caffeur: i H:vall, Jonas Gevalin, af Geval: Famil: 
fe X: $1: N: III. — Starnet för ån fon affotttnabe 1743, år
1: Johanna Gevalin, föbb 1736.

b: Aurora Broman föbb 1714. gift nteb V. tpärab<5§öfbingen 
§. And: Gropman 1744; Starnen åre för än fon bog 1747.
1. Fridolph Gropman, föbb 1745

(Sfter §. Jon Elgs frånfålle, 1692; tråbbe Gmlan Brita Tuneria 
i fenare gifte 1695, nteb Çanbelênt: Peter Månffon Rogftadius uti 
H:vall; af Rogftad: familien, fe Tab: XIV. Claff: II: N: 4. — faf= 
toanbe od) nteb fonom 2, barn, för än fan bog, 1703.

©nian ntina Stoära Ieftoer än foé mig öf[toe]r 80 åren gatttul, 
bod felt frifler font en ung ntenifla; /: affotnnabe ganfla fad)ta 1746 
d. 2. April: 4 od) 80 gl. od) 5: ntånaber :/
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Santen äro

I: Helena Rogftadia, föbb 1696; gift, 1728, i Stockholm, tneb Forti- 
ficat: Leutnanten Johan Ek; Sarnen äro:

a Brita Stina Ek, föbb 1729. gift 1749 in Aug: tneb Artillr 
Adjut: i Stockh: Carl Fridr: Permandh 

b: Johan Peter Ek, föbb 1730, ontfom i fiön 1733. 
c: Elias Ek, föbb ocf) böb 1731. 
d: Anna Maja Ek, föbb 1733. 
e: Caissa Lena Ek, föbb 1734. 
f: Charlotta Ek, föbb 1738.

II: Jacob Rogftadius, föbb 1701; gift äftäfter ©totnaïare, 1726, ocf) 
Sorgare i H:vall; tneb Sorgare bottren Dorothea Mårtens Wallin, 
Sarnen räfrtaå för än Ifon affomnabe 1743.

a Peter Rogftadius, föbb 1728, böb 1729.
b: Catharina föbb 1730.
c: Brita, föbb 1732, böb 1733.
d: Anna föbb 1734.
e: Urael, föbb 1736, böb 1739.
f: Helena, föbb 1738, böb 14: bagar efter Ifrael1 1739.
g Martinus, föbb, 1740. [böb 1745.]
h: Sara föbb 1743.

Gfter fina förra fyuftruö böb, ingicf Ifan 1744, fenare gifte nteb 
Ifuêfngone I)0ë §. Sefal. Forell, Brita Arborg Sarnen

a. Dorothea, föbb 1745. od) böb 1747.
b. Aurora, föbb 1747.
c. Eftera1 föbb 1749. d. 12 Decembr.
[d] . . . .
[e. Anna Catharina]
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XVII: SlocEcn 

om

Bergqvista 0lüd>ten

Bäder Erichf[on, Sonba ©on t f50rÎ3a ©odn, taganbeS tilnanmet 
af bt)n Berglock af famnta @od)n; fe min Glyfisvall: I: glotf: Cap: 
[V: N: 20] tog fig franx t ©todEjohn nteb Contrefaite målnings lätanbe, 
få at Ijan förft tljer nteb I)ölt fig uftfte i Fahlun å några år, od) feban 
fltyttabe l)jt til fin föbelfe ort i Forffa ©odn af §elfingelcmb, betiä= 
nanbe ft)r!o=taf(or od) ntångont anbrotn, nteb fit arbete, iblanb IjmiKa 
mina förälbrar tfje tnåfta mara tnånbe; §an mar gift nteb Sorgare= 
bottrena i Hudicksvall, Margareta Guliks 2)otter, od) ågbe nteb Ifenna 
7: ft: Sarn, font ittffmibbe flädjten, för än I)an bog 16.. od) I)ott 10 .. 
font fölfanbe Claffer utmifa:

Claff: I

Gulicius Petri Bergqvist, föbb 1650 [Hm. 1654 22/x]. Upf: Stud: 
1671. ißreft 1681; Collega Sch: Hud:vall 16[75], febertnera V. D. 
Comm: i Harmånger od) Jättendal en lång tfb, od) fift îtyrïoljerbe i 
Bergfiö, 1706, åganbe nteb fina l)uftro Brigita Frifk, för ön Ijan bog 
1725, od) l)on 17..; 2H£ böttrar, förntan tf)e böba i ungbomen; nanti.

1. Margareta Bergqvist, föbb . . . gift nteb §. Olof Monten, 
Verb: Div: Comm: i Söderhamn, od) fift ft)rfoI)erbe tf)er= 
ftöbeS, 1713, åganbeS för än Ijon bog 1732;
a. §. Erich Monten, föbb 17 . . ißreft mib fjjelfinge iïîege= 

ntönte [1732] od) Sttpdoljerbe i Söderala 1745 gift 17 . . 
nteb Anna Berglin, fina ftiufmoberS botter, Sarnen öro . . .

b. Margareta Monten föbb 17 . . gift nteb SenSSJtan Lars Schal
berg i Boldnäs 17[27], Sarnen äro . . . [se nedan s. 859].

c. Carl Monten föbb 17 . . böb i fÇinlanb Ogift
©eban Margareta Bergqvist mar böb, träbbe ^tjrtolj. 01. 
Monten i fenare gifte nteb Berlins [0: Berglinds] ©nta Sigerid 
Krok SJten ågbe intet barn nteb I)enna när I)an bog, 1737.
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2. Catharina Bergqvist, föbb . . . gift 17 . . tneb Marcus 
Siöling Collega Scholae t Hudicksvall, bog t Bantfcing 17 .. 
ocf) tian tpr efter ©ntlinge 17..

Class: II.

Erich Päderffon Bergqvist, föbb ... tog fig up i friggtiänften at 
ptt BIef Cornett, ocf) fift 91t)tt5)iäftare toib Öftgiöta Cavallerie, nätm 
nanbeg fig Norn, Ijan loar 2üî refor gift, för än Ijan bog i Pultava 
finget

A: förra regan nteb . . .
B. fenare gången nteb ...
©önerne Carl odj Peter [N. 567.] Officerare, Ogifte, omtoninto 

odj fdfont tprag faber i triggtiben Inib Pultava odj til Bender,
Guftaf Norn, Leutnant toib SBärtnelanbg Dlegentente, Ogifter, 

fluten [toib] Gardebufh, 17 . .
Erich Nom fÇârtbricf) toib SBafterBotn: Dlegentente, ontfonten toib 

Fredrikshall 17 . .

Class: III.

Martinus [Hm. Matthias) Bergqvist föbb 16.. Upf: Stud. 1676 
ipreft 1683 i Tible od) fift fprfoptbe pd /: 1710 :/ Eckerön, gift . . . 
nteb Dluftpllare ISntan pft: Chriftina ißäberg ®otter, pfhmnbe ena 
botter, för än pn bog, 1717,

1. Catharina Bergqvift, föbb 1704, bog ogifter 1715.

Claff: IV.

Margareta Bergqvist, föbb 16 .. gift . . nteb ^ägntäftaren . . .

Claff: V.

Jonas Bergqvist, föbb 1661; gift i Hudicksvall, 1685, nteb Elfa 
Solander tprfoprbeng botter, §. Mårten Solanders odj Elifab: Brun
ners bi i Dlorbtttalinge. åganbe tilfaman 15 ft: 93arn; inen toib tps 
böb, pn SengDJcan i Alfta, 1730, allenaft 3üî lefbe, nanti:
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1. Daniel Bergqvist, föbb 1688, Seitdem i Alfta, gift 1718 
meb Elifab: Nils Dotter Engman, af Celfii familia på SRo= 
berne; affomnabe barnlöfer 1733. Grntan giftabe fig fenare 
gången meb Spanie ffararen od) ©tepêleutnanten Jonas Hed
berg, af Alftina Famil: i Söderhamn.

2. Margareta Bergqvist, föbb 1689, gift 1715, meb ffälFSBäbeln 
Daniel Norling, Sarnen äro
a EUa Norling, föbb 1718, gift 17. . meb ©iäftgiftoaren 

Olof Lundqvist,
b. Olof Norling, föbb 1720,
c. Catharina föbb 1727.
d. ElUabeta föbb 1729.

3. Päder Bergqvist, föbb 1688, ißreft 1730, V. D. Adjunctus 
1733 i Gnarp, gift 1734. meb Stjrfof): fp. Daniel Vjkmans 
botter Brigita Vjkmark, åganbe barnen
a. ElUabeta föbb od) böb 1736
b. Ingerid, föbb od) böb, jämte SRobern 1738.

ïljenne fp. P. Bergqvist, 16 åra IjSreft i Gnarp, feban Stjrto= 
Ijerben fp. Dan: Vikman böb hmr; fid loäl Miffive 1749 til Pafloratet 
men måfte efter ntja förorbningen, refa Slnbra gången jod Upfala til 
Paftoral Examen i Jul: månab, tom mål Ijem tilbata, men bog efter 
3 bagar; fpela förfamlingen til Ijiärtanö forg odj flora affatnab; tt) Ijan 
Bliftoit enljällel. tallab Stjrfoljerbe.

Class: VI.

Petrus Bergqvist, föbb 1661. Upf: Stud: 1682. 5)3reft 1691. V. D. 
Comm: i Järlsö, 1695; gift 17.. meb Stjrfol): ®ottren Sara Ene- 
cofiander; barnen äro tljejfa för än Ijan bog 1716; odj Ipon 1748, ljos> 
fp. 01. Lockner

1. Andreas föbb 17 . . odj V. D. Comm: i Dfmanåter, bog 
Dgift: 17 [41],

2. Margareta föbb 17 . . gift 1734 meb V. D. Comm: fp. Olof 
Lockner i Järlsö; Sarnen äro . . .

3. Hedvig, föbb 17 . . gift 1726, meb Sruté Infp: Axel Norelius, 
Sarnen äro
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a. Cathar: Margar: Norelia, föbb 1727.
b. Lars Peter 
c Sara Hedvig 
d. Hedevig

föbb 1730
f öbb 1732, bob fatnnta dr. 
föbb 1735; bob 1736.

4. Petrus, föbb 17 . . Srutê Insp : gift 17 . . nteb Anna Greta 
Strandberg, Sarttert . . .

5. Brigita, föbb 17 . .
6. Olaus Petri Bergqvist, föbb 17 . . SrutåSet[iänt] gift 17 . . 

ttteb Anna Magdalena Blom,
7. Gulicius Bergqvist föbb 17 . .

Clatr: VII.

Brigita Bergqvist föbb 16 . . gift . . . ttteb V. D. Comm: §. Morin 
f>d ©ttmrtfiölanbet, Sarnen äro

1. Martinus Morin, föbb . . . Peruqve=SKatate
2. Petrus Morin föbb . . . ©ulb=@iiteb

XVIII Slocfeti

om

Verfvinga Familien

©tanten til ttjenna Familien toar tljen förfte font namnet Verfving 
antaga tndnbe, bonben od) Sänétnan Päder Jonffon uti Boldnäs @od)n 
i §el§uttglanb od) £jöggeftab bt), belägen toib @iön Värpen el. Värfven, 
I)tuar af tilnamnet bief tagit. $an ågbe ttteb fina Ijuftru Catharina 
Olofs Slotter Brunnera, tt)rïoï)erben£> botter i Harmånger odj Jättendal, 
od) Doct: Martini Brunneri i Upfala ©t)fter; fe Brunneri ättagdrb, 

: XV; några Sarn, af IjtuiIta IV allenaft Ijär infôraë font uttuib= 
gäbe ©Iäd)ten, nanti.

I: Jonas. II: Olof. III: Lars IV. Brita.

I: Jonas ißäberfjon Verfving; ftref Werwing ; tog fig ganffa tuadert 
fram, få at I)an beftribbe många tiänfter, fåfottt 1662 Cancelift i Stock
holm; 1666 SanbisSecreterare t Upland; 1669 Referendarius i Re-
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ductions Commiff: 1674 Secretair tjer fameftdbeê; Slblabet 1677, od) 
fift Affeffor uti Antiqvit: Collegio, 1685; äganbeé til gru 93iffopen§
1 Vefterås Doct: Joh: Brodini botter, Sara Brodina; SRett om Jon 
ttmr af SJiffopenå I: gru, Elifab: Emporagria ; eilet af tffen II:*ü 
Gertrud Leyel ; eilet af tjen IIIbI Anna Schultin ; tjet Ioet tag intet, 
allettaft tl)et, at af 33iffo).ieiL XI: ft: barn, Iefbe tjenna Sara Brodina 
font I)abe förenäntba Jonas Verfving tit SRan, od) tneb Jonotn några 
barn, för än Ijan bog 1697; Jtoilfa i ungbomen affontnabe, förutan
2 ©öner, näml.

1: Peter Verfving, font bief Officerare füib Gvardie i Stockholm, 
feban Capitain toib Öftgiöt: Infant: !Regemente, böb Ogifter, 
d frig§ären, uti Ukrain 1709.

2. Johan Verfving, bief Legations Secretair til Hanover od) 
attbra orter, fift tit Frankrike, Jtoareft Ifan Ogifter bog i 
Paris 1715.

II. Olof -JMberffon Verfving, blef sJBreft od) Verb: Div: Comminifter 
nti Boldnäs, gift tneb Catharina Biörk, åganbeå toäl några SJarn tit 
fantan, men alla böba i ungbomen, od) för än fjera§ faber affontnabe; 
$on tog anbra SRanen Capit: Thyris Carlffon Hög, fe VI: fai

lli. Lars sJJdberfton Verfving Sdnëntan od) en tib SRautaLOfriftoare, 
bebobbe fin faberå gårb i Boldnäs; dganbeë Elifabeta Norelia til Juftru, 
od) nteb l)enne 5: ft: SJarn; fe Tab: Geneal: Norel: XIII. nanti. 
A: Johan Larffon Verfving. B: Catharina. C. Sara. D: Jacob. 
E. Elifabeta.

A: Johannes föbb 1669, blef Sanbtmätare Jdr i lanbet, od) gift 
2"! ganger, nanti.
^örra gången nteb Sigerid Jons Softer Garp i Söderhamn, 
dganbeä nteb Jenne 2'le barn
1: Catharina Johans Softer Verfving, föbb . . . gift ... i 

Gefle, nteb JjanbeLtn: Bohman.
2. Peter Verfving refte utom Ianb tit fiös, od) bog Ogifter.
0enare gången gifte fig Johan Verfving, nteb Lars Gäfvers 
@nfa i Säderftad Margareta Draka

B: Catharina L,ars Sotter Verfving, föbb 1673, gift 1689, tneb 
Sdnéntan i Boldnäs Jonas Schalberg, Jaftoanbeê 8: ft: barn, 
för än Jon bog, 1739, näml.



[B. 18. Verfving.] 859

1: Cath: Schalberg, föbb 1691, böb 1692.
2. ElUabeta föbb 1693; lef[hje]r fin
3. Catharina Il- föbb 1696. ®öb 1716.
4. Hedemg, f: 1698, S: 1735.
5 Peter, f: 1701. ®: 1706.
6 Lars Jonffon Schalberg, föbb 1703, SänSman i Boldnäs, 

gift 1727, meb ^ît)rfo£)erba bottren i Söderhamn Marga
reta Olofs 2)1 Monten, barnen öro
a. Margareta, föbb 1727.
b. Jonas f: 1729.
c Catharina f: 1730. 
d Olof föbb 1733. 
e Lars, f: 1735. 
f Carl f: 1738.
g Hedevig, föbb 1740, böb 1743. 
h. Erich, f: 1743.

7: Johan Schalberg, föbb 1706, böb 1738.
8. Ingerid, föbb 1709, böb 1740.

C Sara Lars 2)otter Verfving, föbb 1677, gift 2"1 gånger, nanti. 
,$orra refan, meb §anöeMIt: ort) Sïefiaren Lars Anderffon 
Gris i Stockholm Ifafloanbe ingen barn, font Iefbe efter fabern 
font bog 17 . .
0enare gången meb Adfift: i Stockholm ocl) 1739 SSorgSJc: 
i Söderhamn Nils Vikengren; Utan barn

D: Jacob Larffon Verfving, föbb 1679, 9ïàbman i Gefle1 gift 2^ 
gånger
A ^forra gången, meb Sîtjrfoljerôa bottren i Harmånger, 

Beata Hoffman, 1704, åganbeö meb Ijenne 5: ft: barn, 
för än I)on bog 1723:
1. Elifabet föbb 1705 böb 1720.
2. Cathar: Jacobs 2)1 Verfving föbb 1707. refte ut til 

2)anmarcf, oä) tfjer gift meb en firigöman, od) feber= 
mera til sJît)f;lanb.

3. Lars Jacobff: Verfving, f: 1709. Ifanbefôman i Jacobs- 
Stab af Ofter=Sotn, ©ulbSmeb; gift ttteb . . .

4. Jacob Werfving, föbb 1711; böb 1726 ogifter fm refan 
til Oftindien.
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5. Peter JacobFf: Verfving, föbb 1714. ißreft od) Sgrto= 
gerbe i Peislo görfaml. några mil ifrå Brefflau ; Om 
Ijonottt dger tag tfjen fägnert, at Ijan bief gift ttteb 
gröten Wilhelmina Sophia von Rufchau, föbb i 
Durlach uti SBiirtenburg.

B. 0enare gången, i Gefle, rtteb Helena Brodina 1725. 
barnen tljerag, för än I)an bog 1737. od) Ijon 1738; rät= 
na§ 5: ft. 
a: Gabriel, böb. 
b: Brita EliFab: Ief[toe]r. 
c: Helena Beata; böb; 
d: And: Dafvid, lef[toer]. 
e: Jacob, lef[toe]t 

DJcen ingen bor i Gefle.
IV: Brita Påders Sotter Verfving, gift tneb Nathanael Biork, brober 
til fin broberg Olof Verfvings I)uftru; |jatt öftoabe fig uti Contre
faite fonften, od) febennera UuIlftriftoare i Stockholm ; åganbe toäl 
barn tilfaman, men alle böbe i ungbomen, utan at uttoibga ©läcfjten.

XIX ,flocf:
Saltheniska Familien.

©tamfabern til tljetta DZamnet, Utar Magift: Laurentius Andrese 
Gavelius, föbber i Gefle 1601; Magifter i Grypsv: 1627. Scholse= 
DJeäftare i Hud:vall, 1628, Sgrtot): i Rogftad, 1634. feban uti Forffa 
1649 [Hm. 1648], £an loar 251 gånger gift, nanti.

«förra gången meb 9t[åbmannen] i Gefle, 01. Anderff: od) l)uft: 
Chrift: 01: Uotterg, botter Anna Olofs Sotter; nämnbe fig belg Ge- 
valienfis belé Gevalius; men emeban månge brntabe fåbant nantn, 
bt)tte Ijan ttjet i Sylthenius; af bt)n Syltad eller rättare fagt, Syl-stad 
i Rogftad @od)n, når Ijan tijer tgrtoljerbe bief, åganbeg tljer nära 
©lästen af DJlöberne; od) fift, i Salthenius, tljet Ijang eftertomanbe be= 
fjålla månbe. IDleb tljenna fina förra I)ttftru, gift 1628, ågbe ï)an X: ft: 
93arn, för än tjon bog i barnfäng uti Rogftad, 1645, Iigganbeg tl)er 
i Sgrton begraftoen, meb några Ijemteg barn fanit förälbrar, unber Ijt= 
ftenen ftraj in om tgrtobören; fe Glyfisv: II: glod: Cap: [8.]
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I: Sarnet böbföbt; 1630.
II. Catharina Lars Softer Salthenia, föbb 1632, gift 3— gånger, nåtnl.
förfta gången

1649. A. meb §. Johan Vallenius, V. D. Adjunctus fjoå fabern 
t Ferla ©odjn; febatt Comminift: i Boldnäs, ocf) fift fin 
©toörfaberå Succeff: Paftor i Forffa, 1666 [Hm. 1665] ; 
Ijtnareft Ijan affontnabe 1670, lenmanbe ntång barn efter 
fig; Ijtnilfa införeå nti min sJfttq: Tab: XIX. ont Val- 
leniffa Familien.

1659. B. 2t»8ra refait meb §. Nils Bång; Siffop : Doct: P. Bångs 
Srober; feban fjanå förra DJcafa Giölin Lars Sotter böb 
loar; V. D. Comminifter i gfamla] ©taben FLvall ; 
Ijtnareft Ijanå grafften utan före tnapnljuåbören ligganbe, 
utmifar Ijanå 4: ©önerå böb. fe min GlyLvalL IL glod 
om g(. Hud:valls ftjrfoå 9Mrftoärb [igljeter]. ©eberittera 
Paftor i Forffa 1671, böb 1676.

1670: C (Ertöte rcfatt, meb ItjrfoIj : i Berfiö |j. And: Netzelius, 
font tilförenbe Luarit Apolog: i H:valls Schola, 1660; 
V. D. Comm: i Enånger til 1682, td Ijan blef Paft: i 
Berfiö, bog tljer 1703; åganbe en ©on efter fig, toib 
namn Olof, tuen ttäntbe fig Ulfsberg efter fina DJtoberå 
tilitamn, Ijfa font Kanikerna i Rogftad ©odjn; fe tttin 
Ættaqvif: Tab: X; SIjenne

Olof Anderffon Netzel: eller Ulfsberg, blef fabernå 
IjiaIp=sPreft 1686, odj til Paftoratet efter Ijonont 1704; 
åganbeå til IjuftfruJ Catharina Vallenia, fin faberå 
©tiufbotter, Iefbe intet längre än på uäfta aret, 1705; 
lenmanbe efter fig 1: ©on, odj 1: Softer; 
a 0ottcn Andreas Ulfsberg, föbb 1694; ißreft 1719; 

od) V. D. Comm: i Sanmarf ©odjn; gift 1722, 
meb OfloerftLeutnant bottrena Eleonora Sophia 
FraIe[r\; barnen äro, för än Ijan bog, 1735.
1. Hedevig Magdalena Ulfsberg, föbb od) böb, 

1723.
2. Catharina Margareta föbb 1724.
3. Jacob Johan, föbb 1725.
4. Olaus föbb 1727.
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5. Andreas föbb 1729.
6. Ericus föbb ocf) böb 1731.
7. Daniel föbb 1732, böb 1733.
8. Chrift. Eleonora, föbb 1734.

b. bottren Catharina Ol. S- Ulfsberg, föbb 1697; 
refte jämte Stöbern tit fin Srober i DanmarK 
©odjn; 1720, tfjer l)on, 1727, 61ef gift nteb sDltjt= 
taten Johan StocJcenItröm Sarnen äro
1. Gultaf Adolpli Stockend: föbb 1732.

Sljenna förenäntba Cat/i: Wallenia, ftupabe uti en 
fiälla, när Ijon Happabe Böte, Ijog fin Son i 
Sanmart od) Bief fålebeg böb; tp t)on font Ijeta 
©lädjten, Ioar fmâra anfallen af ©toinbell od) 
fjuftoubpra.

III: Johannes Laurentii Salthenius, föbb i Rogdad 1634; Upf: Stud:
1653, «ßreft ocf) V. D. Comm: t Forffa 1657; od) tprfofjerbe ffjer=
ftâbeë 1679; gift, 1661, meb Magdalena Vilhelms Sotter Grubb, i 
Norbo ; Sarnen Iooro för än Ijan bog 1690, od) l)on 1731.

1: Anna Salthenia, föbb 1662; gift 1684, meb £anbg@friftoaren 
Zacharias Varg, Ijaftoanbe meb l)onont, 2: böttrar, af Ijtoilfa 
tljen pngre, nteb §. Olof Löfdal, uttoibgabe ©lädjten; fe min 
Ättq: Tab: XX. Varga Famil: Claff: VII.

2: Chriftina Salthenia, föbb 1666; gift 1693, meb fin faberg 
(Sfterträbare til Padoratet, Ipr Ehas Vixner, Ijaftoanbe meb
fjonom, för än fjon bog 1710, od) I)att, 3e. dra Blinber Stan,
1736: 10: ft: Sarn; men alla böba i llngbomen, förutan 2™ 
böttrar, od) 1: ©on; nämt.
a Brigita Vixner, föbb 1695, gift 1729, meb Sionfter= 

©frif[maren] toib £>elf: Dleg : Bet. Forsbom; Sarnen äro
1. Chrift: Forfbom föbb odj böb 1730.
2. Elias — föb[b] . . . böb 1731.
3. Brigita — f. od) b. 1732.
4. Petrus — föbb 1734.

b. Chriftina Vixner, föbb 1708 [?], gift 1735, meb Corporal: 
Vilhelm Camel; Barnen äro
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1. Catharina Camel, föbb od) böb 1735.
2. Chriftopher — föbb 1736.
3. Chriftina — f: 1739.

c. Elias Vixner, föbb 1709. Upf: Stud: 1728; Ienmnbe
St[udierna] 1735. är än ogifter pä fit faberå fjettt i Forffa, 
tfjet Ijatt gnf fjan» Slcofter Sara Salthenia, i Hillen.

3. Catharina Salthenia, föbb 1669; gift 1705 nteb V. D. Comm: 
t Forifa §. Pet: Höglund, font tilförenbe loorit !rigé^r: toib 
§[elfinge] 9î[egemente] ågnnbe tilfaman, för än f)an bog 1729, 
od) f)ort 1733, Ujef)a barn, nätnl.
1. Johannes Höglund, föbb 1706, gift 1730, nteb Sonba bottr: 

Chriftina Er: botter, barnen äro
a. Peter Höglund, föbb 1731.
b. Eric —
c Magdalena — 
d. Catharina —

2: Petrus Höglund föbb 1708.
3. Helena Höglund f: 1709. gift 1732, nteb Sonba Son i 

Mickede, Nils s$äberf)on, barnen äro
a. Magdalena föbb od) böb 1733.
b. P åder föbb 1735.

4: Laurentius Salthenius, föbb, 1673; böb Ogifter utom fianbå.
5. Magdalena Salthenia föbb 1677; gift 1711, nteb Leutn: Erik 

Oxell, barnen äro, för än Ijan bog 1746,

1. Catharina Oxell, föbb od) böb 1715.
2. Erik Oxell, föbb 1716: Unber Offic: Ioib ©. 91g. gift 1747 

nteb Idda Cath: Vikman.

6: Sara Salthenia, föbb 1679; ftob fin ©bågerå §. ftprfot) : Vix- 
ners l)uå före, feban Ijenneå @t)fter Chriftina böb loar, til tfjeå 
£tan affontnabe 1736; Ogifter, brttlar Ijemanet Hillen.

7. Helena Salthenia, föbb 1681. gift nteb Sorgar: i H:vall, Päder 
Jonffon Hög; 1699; barnen för än Ijan bog 1745, äro
1. Johannes Hög, nämbe fig Högvall, föbb 1700, Upf: St: 

1718. Sreft od) V. D. Comm: i Forffa od) Hög 1729, 
gift 1731, nteb Barbara Rifelia, barnen äro
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1. Chriftina Högvall, föbb 1732. böb t Mobf: 1743.
2. Petrus Högvall föbb 1734.
3. Andreas — f: 1738. böb t Mobf: 1743.
4. Elifaheta — f: 1740.
5. Helena — f: 1743.

2. Jonas Hög, föbb od) böb i barnbonten.
3. Jonas t Ij en SInbre, föbb 1706, böb Stud t Upf: 1734.

8. Johannes Salthenius, föbb 1686; Mef MgMmn, fången i Pul- 
tava til Styfjlanb, od) böber tfjer Ogtfter 1710.

IV. Olavus Laurentii Salthenius, föbb t Rogftad, nteban fabern tl)er 
Inar, 1636; Upf: Stud: jämte fin Mober Johannes 1653; feban tlje 
pabe luarit til Hernöf: Schola, 1648, od) t Hud: Schola 1651. -— af font* 
nabe t Momftranbe åren, 1654.

V. Andreas Laurentii Salthenius, föbb i Rogftad, 1640; Qrono= 
Sefnlninggman i IlngermanIanb. gifter . . . Sarnen

1. Lars Anderffon Salthenius, föbb 16[57], |>reft 16[90] od) fift 
Hprloperbe i Marchom, gift . . . bog 1733 [Hm. 1734]. Sarnen 
a: Andreas, föbb . . . Upf: St: 1712; Officerare Iuib ginfla 

Dragone sJtegemente ; bog på Dtorfla fiällen 1718.
b. Daniel, föbb [1703], Upf: Stud: jämte Mobern 1712; en 

ogemen qtuiäer bräng; DJten giorbe ftort feelfteg nteb en 
©Irift tit l)in onba, odj Mef tperföre utfluten från Aca- 
demien, refte ut od) ingen tuäl luifte ptoart Ijnn for. göre= 
nämba ftpgga feel bief af ungbontê åren öfluerflplbt. [böb 
Theol. Doctor odj Profeffor i Königsberg år 1759.]

c. Lars Larffon Salthenius föbb . . . Bonbe t . . .
d. Olaus — föbb . . . Bonbe
e Timotheus — föbb . . . l)eman§brul: . . .

VI. Nicolaus Laurentii Salthenius, föbb i Rogftad 1642, böb 1654,
tå pan meb en fin Camerade en Capitains ©on i Säd, löpanbe på 
©Mggffo, brulnabe t ftrömen ut Iuib Forffa Iprfo, när fabern tper 
lt)r!oI)erbe tuar.

B. görenämbe Mag: Laurentius Andrese Gevalius, eller Salthenius 
när ifrå Rogftad Paftorat pan lorn til Forffa en ©nllinge, 
gifte Ijan fig Slnbra gången 1649 d. 11: Feb: meb fal: 
§. Ifaac Bröms £nFa, font näft tilförenbe t£)er luarit Hprlo=
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f)erbe; Suftru Bothilda Hans Sotter; td od) på famma bag, 
Ijanë Sottet Cathar: Salthenia ftob 6rub llteb S- Joh: Val- 
lenius; font tilförenbe t)är inforbt [o: införbt] är. SKebtljenna 
lenare SJtalan fid Ijan intet barn, för än Ijan bog, 1665, od) 
Son * »

Stiufbarnen tttoro mång, iblanb Ijttnlfa TEjär inforeë 
1: Eric [o: Petrus] IFaackffon Broms, Upf: Stud: 1653. ißreft 

od) Capellan i Forffa ; feberntera Sofißreb: i Stocffjolm fjo§ 
Biälkenftierna; tljer tfrdn til Capellan i Riddarholmen, 
1668. til Paftor i Tenftad1 1670; fift tit Vendel Sodjn 
1688 [Hm. 1686 2I9], tljer Ijan bog, 1699, Ieumabe efter 
fig barnen v. g.
a. Mag: Nils Broms, Paftor i Spånga.
b. Mag: Ifaac Bräms, Paft: efter fabern i Vendel.
c. Carl Bräms, Med: Doct: odj Prof: i Åbo.
d. Andreas Bräms iöruféfougbe i Tegelsmora
e. ...
f. ...

XX: 510CÏ:

Phragmeniska Familien

Vernie JopsSon, en Snteb ifrd Stjffa orten, faite fig neber i 
Pitheå af SS3after6otn; Ijan dgbe en Son, mib namn

Jonas VernicsSon, fom näntbe» Bothnienfis ; 
taganbeê fig fram genom Stubier, at Ijan bief ißreft od) omfiber Paftor 
i Hagby od) Ramftad uti Upland, efter fin Smärfaber S- Nils 
Jonffon Sipelius, tt) fjang Ijuftru loar Catharina Nils Softer Sipelia; 
åganbe tilfaman 14: Söner od) @na botter, för än Ijan bog 1656, od) 
Ijon 1678; af Ijttnlfa tfje til manna åren fouine, uttttibgabe Familien; 
fdfont fölfanbe N: utioifa. [N—1. Vernicus Jonsfon Phragm. Rect. 
Sch. Stockh. är Ij är ntelämnab]

N: 1: Jonas Jonffon Phragmenius; tilnamnet är af föbelfe orten 
Hagby font Jm Gr: !jeter cppayfxoç, lat: fepiment:[um\ Sv:
San tog fig fram meb Sofena, at Ijan bief Mag: 1672 [Hm. 1668],

Glysisvallur II 55
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Rect: Scholæ i Gefle 1679; feban Lector Gymnaf: * od) fift P. OcE) P. 
i Dilsbo, 1682 [Hm. 1681], dganbeë til ljujtrit Elifabeta 01: 3)otter 
Aurivillia, od) uteb Ijenna ... jt: Sara, för än Ijan bog 1704 [Hm. 17021. 
DJteu enbe ©oneu nanti.

A: Jonas Jonffon Phragmenius, uttoibgabe familien; föbb 1669. 
Upf: Stud: 1685; Mag: 1694 [1Vi2], sW [1695] od) ConR. 
Sch: Hudicksv: 1699 [Hm. 1697]. Rector 1703 [Hm. 1708]; 
P. od) P. t Sadurftad od) Hanebo 1713. §an timr 2™ gånger 
gift, nanti.. . [Förf. Grafskrift vid Prosten i Nora OlofNorsei 
Fru Elifabeth Dursei frånfälle 30/io 1702 tr. i Upf. f. å.]
5örra refait 1699, uteb Barbara Rök, SorgDJtäftar: Jacob An- 
derff: Röks od) Anna Joh: 35- Goffengs SDotter ifrå Borgo; 
Sarnen tnoro 6: ft: för än Ijon bog i barnfäng ftå Ifjetnanet 
Vj, ftraj tuib H:vall, 1706; nanti.
1: Elifabeta Phragmenia, föbb 1699, gift 1728, uteb Qutb

toäbeln to ib JpeIfittge Dtegetn : Jacob Turdfiell ; Sarnen äro
a. Johan Ilendr: Turdfiell föbb 1730. [Capitaine vid 

Vefterbottens Regemente och Riddare. Gift med 
Prosten Brunii Dotter i Torneå, har 5 barn]

b. Barbara Margar: Turdf: föbb 1731 [Gift med Kyrko
herden Gran i Torneå Lappmark]

c. Jonas Turdfiell, föbb 1733. [Capitaine vid Vester- 
bottningarne, har 5 barn.]

[d. Jacob Turdfiåll, Comminister i Torneå]
2. Jonas Phragmenius, föbb 1701; ipreft [1723] od) V. D.

Contm: i Söderhamn, 1739 [Hm. 1729], gift Uteb Dtdbllt:
Daniel Stenbits botter Brigita Stenbit, 1732; fid DJioberna
af toiba Halleniffa Famil: fe Tab: Gen: IX. Claff: VIII.
Sarnen äro, för än tjan bog 1743 :
a. Barb: Brita [Greta] Phragm: föbb 1733. [Gift 1752 

in Martio med Tull Inspectoren i Söderhamn And: 
Wefterborg, fom dog 1759. Brudflcrift af J. F. C. 
tr i Upfala. deras barn äro, Sonen Anders född 
1752. och Dottren Maria Elisabeth född 1759.]
[2ftrt g. Gift med Apothekaren Fredr: Siöqvist 1773 
[1772], har med honom en Son Gustaf född 1773.]

b. Brita Elifab: föbb od) böb 1735.



[B. 20. Phragmenius.] 867

c Brita Catharina, föbb 1736. [gift 1760 med Bergs 
fogden Pehr Castorin deras Barn äro Pehr född 
1761. Dottren Ullrica född 1767.] 

d. Jonas föbb od) böb 1737. 
e Daniel föbb 1740.

3: Anna Phragmenia föbb od) böb 1702.
4. Jacob Phragmenius föbb 1704. Officerare Itnb |)elf: 

sJlegem: gift 1737, meb Sonbab: t Hanebo, . . . Sar= 
nen äro
a. Jonas föbb 1738.
b. Barb: Margar: föbb 17 . .
c. Anna Helena föbb 17 . .

5. Anna Phragmenia IIbra; föbb 1705, gift 17.. i Stock
holm nteb Carl Vinberg, Sarnen . . .

6. Johan G(r)abriel Phragm föbb 1706, när sDtobern bog i 
Sarnfäng, od) Ijan ftraf tt)er efter; i bt)n Vj af Idenor 
@od)n.

0enare gången, ingid Jonas Phragmenius, 1709, ädjtenffaj), 
nteb fal. ßtjrfot): i Sadurft: od) Hanebo §. Eric Ifæi, od) 
Cath: Geftriniæ botter, Margareta Ifæa; fe min Tab: Gen: 
VI: Cl: I: N: 7. lit: C. [o: lit: A: c] od) [Sif):] XIV: gl: 
N: 5. lit: C. Sarnen loom 9: ft: för än f)an bog 1740.
1: Barb: Marg: Phragmenia, föbb 1711; gift 1733, meb 

Sreften od) Cand: Pet: LincHtröm, barnen äro
a. Jonas LindJtröm föbb od) böb 1733.
b. Jonas IIbra föbb od) böb 1735.
c Jonas IIIbH föbb 1738. [död.]
[d. Johan Gabriel född [1738]. Commin[i]ster i Bållnäs]
[e Otto Reinhold född . . . Tygfkrifvare i Gefle]
[f Eric Magnus [Lindströmer] född ... v. Confift 

Notarius i Stockh.]
[g Greta Barbara gift med Comminift. Gæver i Rengn- 

siö]
[h Cajsa Stina.]

2. Eric Phragm: föbb 1712, Sreft 1738 [1737], [död]
3. Johan: ChryMt: — föbb 1714. Upf: St: 17[31] [död]
4. Ohf Gabriel föbb 1715. Upf: St: [1731]
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5. Catharina Hedevig, föbb 1717.
6. Het: Vernie Phragmen: föbb od) böb 1719.
7. Dorothea föbb 1720 od) böb 1724.
8. Chriftina Maria föbb 1721. [död]
9. Hendr: Magnus Phragm: föbb 1726.

B. ...

N: 2: Gabriel Jonffon Phragmenius, föbb 1648; tog font Brobern fig 
fram genom ©tubier; Blef Mag: 1675 [1679] ConR. Sch: i Gefle 1679. 
Lector 1686. Rector 1690 [Hm. 1691], Paftor t ©farplöfftab 1695. gift 
1680, meb P. od) P. Mag: Pet: Fontelii ®otter i Gefle1 Cathar: Fontelia, 
föbb 1669 af Bure famil: å Siebente [o: Siebente] ; SBIanb Sarnen 
tfjeraë, för än Ijan bog 1705, od) Cmfan gifte fig 2tnbra gången 1706, 
meb Paft: i Nora Olof Noræus; ï)toareft I]on bog 1736; « Snföraä f)är

A: Margareta Gabriels ©otter Phragmenia, föbb 1682, utfpribbe 
©lädjten ioiba, meb fina 2ü Scan; Ü)
tSdrra gången Blef I)on gift 1693 [Hm. 1698] meb ip. Eric 
Diwpedius font BIef P. i Grundfunda efter fin fober, 1699; 
[vid Ång. HerdM. p. 42.—43.] af Blixa famil: på Stöberne; 
Sarnen looro 10: ft: för än Ijan bog 1709; näml.

1. Eric Diupedius, föbb 1699. $J3reft [1726]. Paft: efter 
fabern 1730; bog 1733 [Hm. 173 2 25A]. [ÅHM p. 42]

2. Gabriel Diuped, föbb 1700, böb 1702.
3. Petrus, föbb 1701.
4. Catharina Diupedia, föbb 1702.
5. Vernie föbb 1703 [Hm. 1705] od) böb på famma år.
6. Margareta Diupedia föbb 1704; böb 1710.
7. Jonas föbb 1706.
8. Magnus föbb 1707 [Hm. 1706 1A].
9. Anna föbb [1703] od) böb 1708.

10. Olof Diupedius, föbb 1710.
0enare gången, efter fp. Er: Diupedii böb, Btpgbe Margareta 
Gabr: Sbotter Phragmenia ädjtenftap 1710, meb Mag: Pet: 
Ström, [p. 24 ÅHM] font BIef P. i Grundfunda efter fp. E. 
Diuped: od) febermera Paft: i Nora 1728, åganbeé för än 
Ijan bog 1745; 5: ft: Sarn, näml.
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1. Michael Ström, föbb 1711. [Lector i Hernöf: ÅHM. 
p. 52.]

2. Chrift: Margareta föbb 1712. [Medelp.HM.p.6.Å.H.M.38.]
3. Anna Elifabeta, föbb 1714, bob 1715.
4. Olof, föbb od) böb 1715.
5. Juftina Elifabeta föbb 1717 ; böb 1718.

XXI, Slocf:

Hoffman\ta 0läd>teti.

Slje uti *5of; lat: aula; ufUuadjta, ïallaë Aulici, §ofDJ?än; Sodj 
i gemen efter Svithurs utålfnilbe, ïallaê alle ftore, bigre, långe, reflige 
od) ftormobige, gomman el. §offmän; Stamfabern t)är t Ianbet tab 
IabeS öftoer alt Homman; Ijtnaban titnamnet loara ntånbe, dljet Ioet 
tag intet, emeban ttje font Iefbe uti ntin år, fielftoa intet tunbe giftt»a 
unbertoiSning tljer om; Sod) är tl)et fätert, at alle af tl)enna Familien; 
loore långe, reflige od) ntobige. Xf)en förfte t)är uti Ä^ielfungnlanb loar

Olof Päderffon Homman el. Hoffman, !om Capellan ifrå Gefle, 
til Harmångers od) Jättend: Sodjnar, 1649 [1647]; IjaftoanbeS iblanb 
barnen; för än l)att bog 1683; tljefta Söner, näml.

1: Johan OlofsSon Hoffman, font bief Magift: 1673 [1672] ; Ö°f“ 
^Sreft f)oS ©refine Pähr [o: Nils] Brahe, od) fift Æt)r!oI)erbe 
f)å Vädön.

2. Päder OlofsSon Homman eller Hoffman, föbb 16 . . Upf: Stud: 
1660, ipreft 1663, V. D. Commin: i Warmonger od) IJättenb: 
meban t)an» gaber lefbe, odj efter IjanS böb, !om tit Pafto- 
ratet, 1683; åganbeS meb fina I)uftru, Catharina Frifell, för 
än l)an bog, 1687 [Hm. 1685], od) Ijon l)oS Verfvingen DJtagen 
i Gefle 1720. tfjefta Sarn, näml. 6: ft: A. B. C. D. E. F.
A: Olof Päderffon Hoffman, föbb 1668. gift 1702, meb $an= 

belêfflî: Nils Erffon Vefters @u!a, Catharina Utter, i 
Hudicksvall ; ,fjjanbeföDJtan od) StabS Capitain i frigS* 
åren, åganbe tilfaman 2: barn, för än I)an bog 1710, 
näml.
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1. Catharina Ol. $1 Hoffman, föbb od) böb 1703.
2. Petrus Hoffman, föbb 1705 od) böb 1706.
£jon Sn tan, anbra refan, affomnabe 1709. fe FritkaTam: 
Tab: V: Claff: IV. —

B: Anna Päd: Hoffman, föbb 1670, gift 1692, rneb Srutö=
S3t)ï£)dïl: f)d Ström i Harmånger @od)n, Johan Brehmer, 
åganbe 7: ft: Saru tilfaman, för ein Cjan bog, 47 åra gl 
1716, ttäml.
1. BalthaFar Bremer, föbb 1693.
2. Catharina Joh. Bremer, föbb . . . gift .
3. Anna Bremer, föbb . . . gift 1720, meb Infp: fia 

Iggef: Srut Johan Vahlman, barnen för än Ijan bog 
1738, finnaö införba 9: ft: uti Tab: VI. Claff: I. 
Lit: F: 9II(a büba förutan 2 böttrar
a. Maria, föbb 1725.
b. Catharina föbb 1728. gift 1749, nteb Capellan i 

Timråd £). Ahr: Grafftröm [v. Ång. HerdM p. 4L]
4. Peter Bremer, föbb 1698, gift .lQanbeLritan i Hud:vall, 

1722, nteb Gunhilda Ol: 2)1 Grundberg; Sarnen för 
än tjon bog, 1644 [o: 1744]: ttfefja: 10: ft:

1: Johannes, föbb 1723 [Hm. 1724 26/10], Upf: 
Stud: 1743.

2. Catharina, föbb 1725.
3. Anna f: 1726.
4. Olof, föbb od) böb 1728.
5. Olof 11:5” föbb od) böb 1729.
6. Petrus föbb 1731. Upf: Stud: 1749.
7. Brigita, föbb 1732.
8. Nils föbb 1735.
9. Olof IIIÜC föbb od) böb 1736.

10. Carl, föbb od) böb 1739.
®fter tjenneö böb ingid 3?åbntan P. Bremer fenare 
ädjtenffap i Stockholm 1749 i Jul. ntänab, nteb Sungf: 
Maria EliFab : Lamjta.

5. Johannes Bremer föbb . . . ontfont ung ißerfon, Ogifter, 
oltjdel.

6. Tobias Bremer, böb i Barnbomen
7. Dorothea Bremer, IftaIebeS böb i tinban.
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C: Johan Päderff: Hoffman, föbb 1672; Upf: Stud: 1691. 
ißreft 1695. Paftor i Balingftad, 1698 [Hm. 1697], gift 
III: gånger, nanti.
I: gång 1698, nteb !Jungfru Maria Thun, oil) tïjer nxebelft 
loin til Paftoratet ; men I)on bog utan barn efter fig, 
1715. om todpren.
II: gång gift 1715, meb ^ru EPher Tungelfeldt d. « 24. 
Sept, åganbe tilfaman, för än pon bog 1718, 2“ barn, 
nanti.
a. Johannes Hoffman, föbb 1716, böb 1717.
b. Either, — föbb 1718, böb fid fainiita dr.
III: gång gift 1721, nteb fal. ln. ßprlop: i 9°Her od) Oaplbp 
§. And: Werners Ootter, Elijah: Werner, åganbe tpeffa 
barn tilfaman, för än Ijon bog,
a. Cathar: Elijah, föbb 1722; böb 1736.
b. Johannes, föbb 1724. böb 1744.
Openne §. Slprfop. Job: Hoffman, affomnabe 1728, 
d. 22. Nov.

D: Catharina P. Or Hoffman, föbb 1674; gift pä Öfel . . . 
nteb 3lmptmanen . . .

E. Nils iß: Son Hoffman, föbb 1676; bief Siöman, refte ut 
til America, od) bief tper Ogifter böber, uti StoenfIa för* 
faiitlittgen . . .

F. Beata P. O- Hoffman, föbb 1678, gift 1704; meb .Soatx= 
belitnan i Gefle, Jacoh Werfving, bliftoanbeö pan§ förra 
puftru, od) meb ponom dganbel 5: ft: barn, för än I)on 
bog, 1723.
1 : EliJabeta Verfving, föbb 1705, böb 1720.
2. Catharina, föbb 1707; refte ut til Oanmard ifrån Gefle 

på et SIepp til Lybeck ; bief tper gifter nteb en 
Irig§9Kan, Ipuilfen Ijon feberntera fölgbe til Ryfland ; 
om penne äger iag ingen IunbfIap mera.

3 Lars Jaco[b]JJon Verfving, föbb 1709; ©ulbSmeb, 
refte til Jacobftad i Öfterbotn, tper gift . . .

4. Jacob JacohJJ: Verfving, föbb 1711; btef Siöntan, 
refte ut til Oftindien, bief böber Dgifter 1726.



872 [B. 21. Hoffman. B. 22. Stench.]

5 Peter Verfving, föbö 1714, sIpreft od) Paftor i Peiflo 
icfe långt ifrå Brefflau ; Ont fjonont berättaS, at ban 
Mef gifter nteb gröten Vilhe[l]mina Sophia von 
Rufchau, föbb t Durlach af SBiirtenbärg ; men mera 
intet.

©fter Beata Hoffmans böb, 1723; gifte fig II:*E5 gången,
Jacob Verfving, 1725, i Gefle nteb Helena Brodina,
åganbe barn tilfaman, för än pan bog 1737 od) Ijon 1738,
nanti. 5: ft:
1. Gabriel, böb
2. Brita Elifab: Ief[lo] er
3. Helena Beala böb.
4. And: Dafvid Ieftoer
5. Jacob lefloer, men ingentljera boettbe i Gefle Ijent= 

(Staben.

XXII: Slotf: 

om

Steuchiska Familien.

DJcånge !nnbe meb fog, bönta tfjenna min famliitg, om en få I)ög 
od) !ring toiba toärlben toäl befant Familia, albeleS toora onöbig; tl) 
pöga od) förnäma Slädjter finnaS nptednabe od) å baga Iagba uti 
Sibe^ööderne, tperaé utförliga Perfonalier, nteb mera; fflxen tper emot 
tfje gemenaS ingalunba få; fjjär til !omnter än mera, at emeban inge 
af tfjenna I)öga Familia, ftabnat qtoare bär i lanöet, od) mina Stam= 
gårbar enbaft äro UpftaqIabe af tpe ittpetttiffa materialer; Så tnå en 
bälbre BIiftoa bema på ftranben, än fimba ut på biupet.

Sod) lärer ingen räfna mig til Iaft, at iag nteb tbenna Familia 
giör enbaft en början, af Uüöbertta, od) af Stamfflfobern, font babe 
fin gaber bår i iffelSungalanb, od) Elisboda el. Ilsbo Sod)n, od) få= 
Iebe3 af fantnta Paftorat, btoareft iag föbber är, nanti. Rogftad ; up= 
ftaplanbeê tbetta font följer, efter tpe ffrifter iag !unnat fe få, od) 
efter tlje berättelfer, font en od) annar af tbenna böga Familia belS
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muntet. beig ffriftel. Bedagat tnebbeïa. Stnbre md bpgga odj Iaga SBo= 
fätligtjeterna. 0m fietftoa ÜJÎamnet må tag intet något nämna, Ijtoaban 
ttjet tagit är; Jod) ffalbabe iag en gång fålebeg om luår 2lrd)ebiffop:

Kär Steuchen i mårt Ianb, får ftöfa, ftt)ra, taga,
@å ftätteg alt ting rent i Ijnfen; tjätft i ttjet 
§tuar ©toerjeg Magazin af @ubg Orbg äbta fäb,

Sn tjtoar fin föbo får, förutan blänning, taga.
P- P- P- P- P- P-

Örge, Örjan et. Giöran EriksSon i btjit Särge af Elisboda etter 
Ilsboda, adnexan tit Rogftad @od)n, fe min Glyfisvallurs I: odj II: 
floder, Cap: VIII: = = f)nn ågbe mät mang barn, bod) en af 11) em tnar 
©onen Matthias, font af algemena brutet näntbe fig af @od)nen, Ils- 
bodinus; föbber 1573 [Hm. 1578], tog fig up meb ©tubier, at t)an btef 
Upf: Student 1599; feberm[er]a Magitter tfSreft; Rector Scholæ uti 
Strengnäs; Sprtotjerbe i Öfverfelö, od) fift 1625 [Hm. 1622], jßroft 
od) ftt)rfoI)erbe i Jäder, t)inareft Ijan btef til fin böb; ttjeg emettan få 
inät uptagen, at Ijan ofta refor giorbe Siffopeng D. Paulini ïtmbetê 
ftjfjtor, af Vifitationer i ©tiftet; meb mera; fåforn tnåre Hiftorici 
Schefferus, od) And: Anton von Stiernman Inib tjanbena gifina.

Svenne ågbe meb fina Ijuftru några barn, ©ötter od) bötrar, bod) 
i fpnerljet tömmer tjär at införag J1Ottren Brigita Mats Jotter Ils- 
bodina, emeban f)Oit btef StanntDcober för ttjet ljöga Steuchiorum 
©tädjte, fåforn tjär efter tömmer at berättag.

Brigita Matthias Jotter Ilsbodina

$on fid tit Scan, ,7). Capitains af Södermanlands Kegemäute 
Eric Steuchs ©on i Lerbo ©od)[n] od) ©patbt) boenbe,

Petrus Erici Steuch, font tnar Magifter, ißroft od) Stprfofjerbe på 
P'ougdön, od) tljer jämte Jrotning Chriftinæ Ofluer £jof=ißrebifant, od) 
fift 1648 Superintendent i Hernöfand, tå ttjcr ttjen lût, när ©tiftet 
afbetteg ifrån Upfala. Jtjefja ågbe titfaman några barn, för än tjon 
affomnabe i Hernöfand . . . näntl. 1: Eric; 2: Chriltina, 3: Matthias; 
ttje ftera bteftoo böba i ungb: fjluitfa införag Ijär i fötjanbe Claffer
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I: ClafFen

Ericus Petri Stench, fööö [1643], bief Magifter . . . Shjrfoperbe t 
Ragunda [o: Offerdals] ®od)tt ûf Jamtæland, gift [1667 lueö Elisabeth 
Flodalin].

II: Claffen

Chnftina P. 3). Steuch, föbb [1642], gift [1660] meb Mag: Nils 
Plantin, P. od) P. i Siälevad ©odjn, Sarnen äro . . .

III: Claffen

Matthias Petri Steuch, föbb 1644; Upf: Stud: 1658; Magifter 
1668. refte utom Sanbä til åtffilliga orter, til 1671, tå l)an pemtorn, 
BIef Lector Theol: i Hernöfand, 1672, od) ißreft på famnta år, loigber 
af fin faber. @ift 1673 meb Siftop: i Lindköping Doct: Jöns Terferi 
hotter Anna Terfera, nteb pioilfen pan Iefbe i 50 år. 1676, blef pan 
Log: OCp Metaph: Profeffor i Upfala; 1682 Superintendens i Hernö
fand efter fin faber font fiu! loar. 1693, Theol: Doctor, på Jubel- 
Feft: i Upfala iblanb ntånga flera. 1694, Th: Prof: i Upfala Pri
marius; men på famnta år BefuImacptigab Siftop i Lund. 1714, 
2trd)eBiffop i Upfala, ttttber ptoilten Beftälning pan uträttabe pöga 
ting; v. g.

1715, d. 24. Mart, toigbe Shmg Fredrik meb ®rott: Ulrica 
Eleonora

1717 d. 15 Jan: Begrof Snfe2)rott : Hedevig Eleonora od) $er* 
tiginnan af Holften Hedevig Sophia.

1719, d. 26 Feb: Begrof t. Carl XII. meb SftijSreb: Gen: 47: 9. 
Så famnta år d. = 17: Mart: trönte i Upljala] ®r: Ulr: 
Eleon:

1720, d. 3 Maji trönte i Stockh: Fredrik, 1Æ
Stffomnabe i fperranont 1730 d. 2: Aug: in emot 86 år gl. Steb

tpenna fina förra fjru ågbe pan 4: Söner od) 6 bötrar ptoilfe pär efter 
tomma at nantnaë, nanti.

Sönerne I: Joannes. II. Elof. III. Matthias IV Petrus
Sötrarna I: Elifabet. IL Brigita. III. Maria. IV: Anna. V. Mar

gareta.
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Joannes Matthias Stench, föbb 1676, Magifter t Upf: 1700. 
Præpof: Communitatis i Lund. 1705 [1702] Bibliothecarius 0(f) Extr: 
Ord: Profeff: tfjerftöbeé. 1710, Prof: Log: et Metaph: i Upfala; Doctor 
Theol: intoigber af fin gdber, jämte flera, t Upfaia1 unber kröningen 
1719. Superint: t Carlftad 1722 [1723] ; Siftop i Götheborg 1726. i 
Lindköping 1729 [1730], od) fift 21rd)eb: i Upf: efter gabern 1730; 
affontnabe i ßerranont 1742.

Mvtn ifvtr 2 gånger gift,
A: görra refan, 1705, nteb Slrdjet): Doct: Haq: Spegels botter, 

EiiFobet Spegel. Sarnen meb ïjentta, för än I)on bog 1720, 
looro loöl 8: ft: /: 1. Ulrica. 2. Jacob. 3. Eva Elifab: 
4, Ulric. 5, Anna Marg: 6, Matth: 7 Elifab: 8, Chrift: 
Maria :/ men 6: ft: af t Ijetn affomnabe i barnbomen; tlje 
anbre 2: ft: lefbe längre, näml.
1: Matthias Joannis Stench; men bog od) pä fit 13 dr.
2. ®otren Chriftina Maria blef gift 2 gang1'

1. meb ISamarlperren Baron Rheinhold Cedercr[e]uz feban 
fnart böber.
2: gång, meb - - Üag9Jtan uti ©öberntaulaub, ß. Carl Johan 
Vattrang; barnen äro, efter 9 åré famanlefnab, för än l)0tt bog 
1: Fredrik Wattrang

B: ©enare gången 1724. intröbbe ß: Doct: Jöns Steuch ödttem 
ftap meb gröten Ulrica Eleonora Frank; Sanbéfjöfb : i Ny
köping ß. P. Franks S)'; 1724:; men l)on afleb i barnfäng 
1725, d. 5. Jul. när Ijon föbbe
1: Joannes Joannis Stench, font ftra£ efter Ijan blifloit Stu

dent i Upfala 17[28] blef antagen fiongl. ßof^untare

Memb: II.

Elof Stench, föbb 1678. . . . blef Mag: 17[06], Matth: Profeff: i 
Lund, 17 . . od) feban i Upfala 17[19] ; bod) efter begiöran tljer ifrån fläpter 
1725 [1728] meb Caracteur af Commercie 9Mb, fättianbeé fig t roligljet 
på fit gobé t Stånö; ßait bief gifter [l:o 1715 meb Hedvig Rosenkrantz 
(f. 1699, f 1720), 2:o 1731 nteb Anna Christina Juul (f. 1711, f 1791)].
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Memb: III.

Matthias Stench, föbb 1681; efter tuai anlagba ©tubier îjâr pema, 
refte t)att feban utom Sanb§ til åtfftlliga orter, å några år; bliftuanbes 
luib pemfontften i Äongl. Senaten Protocolls Secretaire; gift 1714 
meb SBiftop D. Norlinds botter i Strängnäs, Sophia Norlind, men 
bog ftå fautma år.

Memb: IV.

Petrus Stench, föbb . . . ocp böb ... en Studiofus, utan at ut* 
luibga Familien.

Memb: V.

Elifabet Matthix Stench, tf)en nlfta af !Döttrarna, föbb 16 [77], gift 
1693, meb Mag: Pet: Afp; font bief tßroft i Norcöping, feban Super
intend: i Hernöfand; men bog i Stockholm på 9tjfëbagen 1726, 
d. 25 Decemb ; begrafluen af Doct: Nordberg, fåfont bdbe ©toärfabern 
Hlrcpeb : D. Matth: Steuchius, Text: Rom: 8: 38. 39. ocf) panë ©loåger 
Slrdjeb : D. Jöns Steuch Text: Gen: 5: 24. SJjefje förenåmbe iper* 
foner dgbe tilfaman 10: ft: barn, 5: ft: af p loartpera tönet; t)Inilfa 
päbanefter nämnaé, förutan 1: ©on od) 2 Sötrar, font blefluo böba i 
fpäba ålbern; näml.

1: Matthias Afp, föbb 169[6] Magill: 37[16] Poefeos Prof: i 
Upf: 17[29] feban Eloqvent: 17[32] Theologiæ 17[37.] @ift 
meb ijJroftenä Mag: Waldii botter i Våhla [böb dr 1763],

2. Petrus Afp, föbb [1703], tog fig fram meb ©tubier, at pan bief 
Ph[ilofoph]iæ Candidat, men bog 1725.

3. Johannes Afp, föbb [1708], ©eban pan Iagbt gruttben til Sag* 
farenpeten uti Upfala, begaf pan fig på ©todfpolm, en Ac- 
tuarius uti fjjnfrdtten,

4: Carolus Afp, föbb 17[10] Magift: 17[34.] ; Ph[ilofoph]iæ Ad
junct: i Upf:
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5. Margareta Afp, föbb [1706], gift [1721] tneb Mag : Eric Alftrin, 
font Ioar förft Acad: Upf: Secretaire; feban Log: od) Metaph: 
Profeff: tijer näft P. odj P. i Lixan. ptermera Pallor i ©tor= 
fprfan på Stockholm 17[34]. fjjebrab Theol: Doct: [1732] Si= 
ffop i Vexiö [1742],

6. Anna Elifab: Afp, föbb . . . Iefbe få länge at fjort bief tro= 
låfloab meb en Ijeberö IDtan i Lindköpings ©tift; nten bog 
för än tlje fantanloigbeê;

7. Maria Afp, föbb . . . affomnabe fantnta år, font ijenneö näft 
förenäntba ©pfter, ena troiåftoab jungfru nteb Ph[ilofoph]iæ 
Adjun: i Upfala Magift: Engelsman.

Memb: VL

Brigita [o: Anna] Matthiæ Steuch, föbb [1684], gift 2ft gånger, 
nanti.

A: förra gången, [1699] nteb Theol: Profeff: i Lund, Bonde Hu
merus, foin [bief] tjebrab nteb Doct: Tit: i Upf: 1719; jämte 
flera, toib St. fröningen, af fin ©loärgaber D. Matth: Steuch, 
td od) ©loågem Jöns Steuch Doct: bief; font fijt tii Sijfopë 
[o: Sontproft=] ämbetet i Lund [1719] od) ti)er affontnabe 
[1727], Sarnen tperaö looro . . .

B: ©enare gången 1728, nteb SnfIingen Jonas Wulfenftierna 
Cancell: Secretaire; fåenbeé f)on tå meb Ijonom ©tinf= 

©öner
1. Guftaf Vulfenftierna, 1746, Minifter Ioib Pålffa od) Sfjur= 

Sax: f)åfIoett
2. Johan Vulfenftierna, Cancellift Ioib Dtibbarljufet; p. Dtib= 

berffapetå od) SIbelenö Secretaire i Secrete ittffottet, på 
Dtiföbagen 1746.

Memb: VII.

Maria Matthiæ Steuch, föbb [1689], gift [1707] meb Öftoerfjofprebi= 
fanten Mag: Nils Barchius, StongL Dtåbetä ©ref Samuel Barcks Sror, 
od) Doct: And: Carlfonii palfbror; bief Paftor i ©torfprfon i ©tod=
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{joint fjebrab Doctor meb tf)e förenämba ©lättingar, Dtb iRjföb: 1719, 
af fin ©Därfaber. Siftop t Väfterås 17 [29].

Sarnen tfjeraë, för än t)on bog 17[19] Dar
1: Laurent Barch föbb 17 [16] Promotus Mag: i Upf: 1740.

öfter fjenneâ böb, tont D. Nils Barck, t förbnblabt ©Dägerftap 
meb D. Jöns Steuch, när Ijan tog til gru gröten Frank, £anb§f)öf= 
btngenö fp. P. Franks botter i Nyköping, D. Jons [o: Jöns] Steuchs 
Qnu ©pfter t fenare giftet; fe Memb: I: lit: B.

Memb: VIII.

Anna [o: Brigitta] Matthise Steuch, föbb [1679]. gift [1696] meb 
Mag: Thomas Ihre, Tlieol: Prof: i Lund [1693], feban ®ontißroft i 
Lindköping, [1716], åganbe barn tilfaman

1: Johannes Ihre, föbb [1707] Mag: [1731]. Profeff: Schytt: i Up- 
fala gift [1738] meb £). Baron ocf) £anb§l)öfö: i Upfala 
[Johan] Brauners botter [Sara Charlotta].

2. [Catharina] Johans [o: Thomas] S)otter Ihre, föbb [1700], gift 
[1721] meb Somißroften, feberntera Siftopen i Lindköping, 
D. Andreas Rhyzelius

3. Maria Ihre, föbb [1702] ocf) böb [1722] ena Quugfru.

Memb: IX.

Margareta Matth: Steuch, föbb [1696] gift [1715] meb fp. Johan 
HermanfJon, font Dar J[uris] N[aturæ] ocf) Moral: Prof: i Lund; feban 
Prof: Schyttianus nti Upfala [1717] äganbeö meb Ijonom för an f)an 
bog [1737] 2: ©öner ocf) 3 böttrar, nätnl.

1: Matthias Herman!Jon, föbb [1716] Legations Secretaire til 
9îpf?lanb 1745 [o: 1738], meb Cancell: Sîctbet od) Envoyen 
von Nolken ; Slbfaber [1744]

2. Johannes Herma[n]ffon, föbb [1726] förer fig np i ©todfjolm 
Dib . . . Colleg:
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3. [Elisabet Margareta] Hermanfonia föbb [1721], gift [1740] rneb 
Magift: 01. Körning, Part: i S. Jacob flå Stocfl)o(m [1744] 
Th: D. 0(f) Superint: t Hernöfand, 1747 [1746],

4. [Anna Christina] Hermanf: föbb [1718] gift [1734] nteb Med: 
Doct: otf) Archiat: i Upfala Nicol: Rofén.

5. [Ulrika] Hermanf: föbb [1724], gift 1746, nteb Med: Doct: 0(f) 
Prof: i Lund, Eberhard Rofén.





Genealogisk-biografisk kommentar
till

Bromans Ættqvist.

Utarbetad av

Anders Grape.

Bromans Ættqvist, ett utslag av hans starka genealogiska och biografiska 
intresse, är ett verk, som säkerligen under en avsevärd tid sysselsatt sin författare 
och uppenbarligen också kostat honom ett betydligt arbete. Om dess tillkomst 
berättar han själv ett och annat i sina självbiografiska anteckningar. Sålunda 
heter det i hans s. k. ’Memorial' (tryckt i Glysisvallur D. i, s. 546—566) under år
1734:

»På thetta året begyntes mina Tab[ulae] Geneal: Hels: at arbetas på, som 
innehålla Slächter 20 st. the widlöftigaste i orten; à . . . st. arck» (Glysisv. D. 1, 
s. 562);

och under nästföljande år (1735) nämnas:
»The 20: st: Geneal: Tab: som begyntes i förledit år, ther med Continuerades 

wid början af året, icke utan mycken mödo af Correspondencer; såsom Arbetet 
af . . . ark kan utwisa.» (Ibid. s. 563).

Även i Bromans versifierade ’Personalia, och Händelser som han sielfwer 
skaldat hafwer’ får det genealogiska arbetet likaledes ett omnämnande under år
1735:

»Som wåra gamul Mor osz molmar, täcker, giömer 
Som senre wärldsens folk the forna ätter glömer,
Så tog iag wärket fram, Stamgårdar bygga op 
Af Tiugu Slächter, som i orten haft sit lopp.

Stamgårdar; säger iag; fulbygde ingalunda;
Med mödo timrar then, som oftast måste blunda;
Dock stoppas efter hand, the hålen giärna til,
Tå lyckan ämnen god tilföra, unna wil.» (Glysisv. D. 1, s. 589.)

Av dessa uttalanden framgår ju att verkets huvudparti tillkommit vid mitten 
av 1730-talet — titelbladet bär också årtalet 1735 — men att det då icke av Broman 
betraktats såsom något slutfört arbete. Det är också ett faktum, att han under
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snart sagt hela sin återstående levnad sysslat därmed i större och mindre utsträck
ning. Utom det att smärre suppleringar införts i texten, i margerna, på infästade 
lappar o. likn. alltemellanåt och så sent som 1749, året före hans bortgång, kan det, 
redan utan någon ingående granskning i detalj, sägas, att han i ett och annat fall 
helt omarbetat en släkts genealogi — det gäller t. ex. om Tab. III ’Bälters-Familien’, 
som omskrivits 1745 men har tillägg från så sen tid som 1749, och ungefär lika 
förhåller det sig med 'Tab. XVII om Treska Familien’: I andra fall har revisionen 
varit partiell och inskränkt sig till ett eller flera avsnitt av vissa släkter; så må 
— väl att märka endast som exempel — härvidlag nämnas Tab. IV Floman (inledn., 
Class I), Tab. VIII Grubb (flera partier; omkr. 1743) osv. Åtskilligt synes ge vid 
handen, att Broman särskilt vid mitten av 1740-talet företagit en del dylika om
arbetningar och justeringar. Mot slutet av samma årtionde har till de som nämnt 
ursprungligen 20 släkttavlorna fogats ’Tab: XXI om Buse eller Bose Slächten’ 
(s. 762—765), och ’Tilsats om Arnellska Familien’ (s. 730—733) har, som Broman 
själv anger (s. 732), införts först 1746.

Vad däremot angår det omfångsrika bihang på ytterligare 22 genealogier, som 
Broman fann anledning att foga till det ursprungliga huvudarbetet (’Tilsatsen eller 
Bihanget ...’s. 766 ff.; å titelbladet kallat 'Ættbogi Bihang’), så vill det synas 
som om detta skulle ha vuxit fram successive under en längre tidrymd och kommit 
till ungefär på samma sätt som huvudpartiet.

I fråga om huvudpartiet förefaller det fullt tydligt att verket — som man för 
övrigt också kunnat vänta sig — ursprungligen och förmodligen under långliga 
tider förelegat i fasciklar, en för varje släkt, vilka sedermera sammanförts till en 
volym. Med undantag för ett senare omarbetat parti börjar varje Tabula på nytt 
blad, och ett indicium på nämnda förhållande synes också ligga däri, att Bro
man i sina ovan anförda uppgifter om detta verk icke kunnat ange arkantalet. 
Detsamma torde också, dock med vissa undantag, gälla om Bihanget, intill dess 
att detsamma anslutits till huvudarbetet.

Upsala-handskriften är författarens original och har lagts till grund för ut
gåvan. Den är en foliovolym innehållande titelblad och — oberäknat ett antal 
infästade blad och lappar — 430 sidor, varav ett 60-tal blanka* 1; den skänktes vid

1 Utom denna räkning står en i senare tid i volymen infästad genealogi över 
släkten Hambræus (8 s., varav den sista blank). Ehuru den själv endast ger den 
upplysningen, att den är »Uppsatt 1804» — varför den naturligtvis icke medtagits
i vår utgåva — har den faktiskt en egen historia, som icke saknar sitt intresse. Den 
härrör tvivelsutan från kontraktsprosten och kyrkoherden i Bollnäs Lars Ham
bræus, f. 1750, t 1810, om vilken närmare kan ses [J. E. Fant o. A. Th. Låstbom], 
Upsala ärkestifts herdaminne, D. 1, s. 100; B. G. Jonzon, Blad ur Bollnäs för
samlings kyrkohist. (H. i—4, Upps. 1899—1900); G. Hellström, Stockholms stads 
herdaminne (1951), s. 34. I den serie av uppsatser i kyrkorättsliga ämnen m. m., 
som han utgav 1804—09 under titeln 'Pastoralkurs i hvarjehanda, särdeles till 
jurisprudentia ecclesiastica hörande ämnen’, H. 1—6 (tr. i Hernösand) ivrade 
han bl. a. (i H. 2, s. 117 ff.) för att prästerna skulle föra genealogiska anteckningar 
och uppgöra släkttavlor för sina egna släkter. Han framställde i detta hänseende 
Broman som ett föredöme och förmenade, att vad som sålunda kunde åstad
kommas borde räknas som en fortsättning till hans verk och för framtiden för
varas i prostarkivet. Själv föregick han med gott exempel, ty om hans egen släkt
tavla heter det: »Jag har min färdig och låter henne härjemte cirkulera till eftersyn, 
huru Bromans metod varit» osv. Huruvida Hambræi vädjan lett till något resultat
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obekant tidpunkt till Helsinge nation av Bromans måg v. häradshövdingen An
ders Gropman (f 1783). Den är, förmodligen genom nationens försorg, inbunden 
i ett blått pappband med skriven vit ryggskylt.

Under årens lopp har volymen förklarligt nog använts av forskare m. fl., varom 
bl. a. en del rättelser och tillägg av olika händer vittna. Dessa sakna icke sitt 
värde — låt vara att det ges undantag —■ och ha därför i de flesta fall medtagits i 
utgåvan (inom klammer).

En avskrift av verket, utförd med driven stil från 1700-talets mitt eller senare 
hälft, förefinnes i Kungl. Biblioteket (signum: H. 8), dit förvärvad på bokauktion 
i Stockholm 1854, då den kände storsamlaren kungl. sekter A. M. Lundholms 
(f 1864) böcker, handskrifter m. m. avyttrades.* 1 Även denna volym har varit 
uppmärksammad av den genealogiska forskningen, som det vill synas tidvis mera 
än originalmanuskriptet.2 Den företer emellertid mycket få ändringar och tillägg i 
jämförelse med originalet.

Ett visst intresse har en i Stockholms-avskriften förekommande uppgift, att 
ett dussin personer, flertalet köpmän m. fl. i Hudiksvall3, »hafwa inlöst Sal. Probs- 
ten Bromans Genealogiska Tabeller», alltså väl avskrifter av enstaka släkters genea
logier, som för vederbörande haft särskilt intresse.

Bromans verk måste utan fråga betecknas som en för sin tid märklig och 
betydande prestation, särskilt beundransvärd med hänsyn till de svårigheter av 
skilda slag, som författaren haft att kämpa med. Av tryckt genealogisk litteratur 
existerade ju på hans tid så gott som intet, om man bortser från de kungliga och 
adliga ätteledningar o. Iikn., för vilka han icke hade någon nämnvärd användning. 
Det material, med vilket han hade att arbeta, utgjordes av allt att döma så gott 
som uteslutande av handskrivna ting. Huvudkällan fann han givetvis i kyrk
böckerna, där sådana bevarats och i den mån han kunde bereda sig tillgång till 
dem, vilket säkerligen icke alltid kunde ske direkt och genom självsyn. En del 
matriklar o. likn. har han också använt — det gäller om universitets- och nations- 
matriklar i Upsala — men åtskilligt av hemstadens och landskapets arkivmaterial 
har legat utom räckhåll för honom i de centrala arkiven i huvudstaden. En för
modligen högst väsentlig del av de uppgifter han behövde har han —- bortsett 
från muntliga meddelanden, som säkerligen varit rätt sällsynta — alltså nödgats

torde emellertid vara ovisst. (Hänvisningen till Hambraei arbete grundar sig på en 
anteckning av Glysisvallur-editionens initiativtagare och främste redaktör, numera 
avlidne kamreraren K.-A. Hægermarck, här cit. K. H-K.)

1 Utgjorde No. 89 i folio i den tryckta katalogen; jfr Carlander, Sv. bibliotek 
o. ex-libris, 2:a uppl., D. 2 (Sthm 1902), s. 468 f.

2 Till åtskillig del torde detta sammanhänga därmed, att G. Indebetou i 
sin uppsats 'Om källor vid släktforskning’ (i Personhist. tidskr., Årg. 9, 1907, 
s. 31 ff.) endast omnämnde Stockholmskopian.

3 Man möter här bl. a. personer som rådmännen Peter Alftin (f. 1714, 
t 1794, jfr ovan s. 735, r. 10 nedifr. och nedan kommentaren till detta ställe), 
Eric Regnander (rådman 1771), Lars Lindwall (f. 1737, rådman 1787; riksdags
man), Peter Wallström (mångsidigt verksam under snart sagt hela senare 
hälften av 1700-talet) och Göran (Georg) Westman (f 1807), vidare Contracts 
Probsten Eric Scherdin (f. 1728, f 1806, kyrkoh. i Hudiksvall 1770, kontraktsprost 
1784, vice 1780) samt handelsman Olof Westman, brukspatron (Galtströms bruk) 
och stadsmajor. Kopieringen tycks ha skett någon gång under tiden 1780—94.
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införskaffa brevledes från en mångfald olika håll. I vad mån det härvid inom skilda 
släkter kunnat föreligga genealogiska anteckningar, tabeller o. dyl., som han kunnat 
få tillgodogöra sig, är det ju vanskligt att uttala sig om, men att det härvidlag 
skulle ha rört sig om mera betydande ting har man väl knappast anledning att 
räkna med. Oftast har det nog gällt enstaka uppgifter av en skäligen begränsad 
räckvidd, vilket måste ha varit liktydigt med en brevväxling av högst betydande 
omfattning. Uppenbarligen var Broman i sin fulla rätt, när han, som vi sett, 
förklarade, att verket tillkommit »icke utan mycken mödo af Correspondencer».* 1

Då otvivelaktigt det mesta av denna brevväxling torde ha gått förlorat, kan det 
möjligen förtjäna påpekas, att något därav i ett par fall kommer till synes i den 
här meddelade kommentaren, sålunda rörande hans förbindelser med dåvar. 
komministern, senare kyrkoherden Laurent Portuan (1739, se nedan komment. 
till s. 753 ff.) och med dåvar. hovrättsassessorn, sederm. tituläre landshövdingen 
Sven Gestrin-Lagerstam (1741, komment. till s. 616). Att han även själv i sin 
tur kunnat bli konsulterad inom detta ämnesområde, därtill av en så betydande 
forskare som A. A. von Stiernman (1746), framgår av kommentaren till s. 857.

Det säger sig tämligen självt att ett verk, som grundats på ett material till
kommet på sätt här ovan antytts, ej kunnat undgå ojämnheter och luckor och 
jämväl på sina håll kommit att förete mer och mindre uppenbara felaktigheter. 
Och att påtagliga behov av suppleringar kunna yppa sig ligger i sakens natur 
— låt vara att man ju sedan kan tveka om, hur långt dessa så böra drivas. Trots 
att vissa lättare ändringar och utfyllningar kunnat göras direkt i texten (alltid 
inom klammer), har det sålunda knappast ansetts försvarligt att så att säga 
utan vidare publicera ett arbete som detta i det skick, vari det föreligger, och 
låta den behövliga överarbetningen anstå, till dess att en kommentar till Bromans 
verk i dess helhet en gång framdeles må kunna komma till stånd. Det torde till 
och med kunna ifrågasättas, om ej ett dylikt förfaringssätt nära nog skulle ha 
inneburit något av en otjänst åt den genealogiska forskningen. Att för övrigt 
redan Broman själv åtminstone till en viss grad var medveten om sitt arbetes 
brister framgår dels av det ovan anförda citatet ur hans rimmade Personalier, 
dels av vissa uttalanden i företalet till hans Ættqvist.2 Det är under dessa för
hållanden helt naturligt att i vår tid det önskemålet allt starkare gjort sig gällande, 
att Bromans verk före publiceringen bleve så att säga konfronterat med åtminstone 
det mera väsentliga av den rika litteratur inom i första hand genealogi och biografi 
men även inom topografi m. m., som numera står forskaren till buds.

Ett försök i denna riktning har också gjorts, och resultatet föreligger här i 
form av en serie anmärkningar till de uppgifter, som av ena eller andra anledningen 
befunnits böra förses med dylika. Härvid bör emellertid betonas, att denna kollatio-

1 Även i sitt företal till Ættqvist nämner Broman, att »arbetet icke ringa 
warit, i synerhet at föra brefwäxlingar och samanleta the så kallade Personalier». 
(Det sistnämnda uttrycket bör måhända fattas i en mera allmän betydelse såsom 
liktydigt med biografiska uppgifter, men kan möjligen också anses ge en antydan 
om att till hans material även likpredikningar (i tryck som i handskrift?) varit 
att räkna.)

1 Han talar här (vår edition s. 561) om »thesza mycket bofälliga Ätt- och
Stamgårdar» och gör antydningar om den kritik han väntar sig •— och, som det 
förefaller, redan fått röna — av »Nattens söner och mörksens döttrar» för »refwor», 
väl snarast ofullständigheter i hans verk.
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nering snart sagt uteslutande tagit sikte på det genealogiska och biografiska 
materialet och låtit varjehanda sakuppgifter stå över till den allmänna kommen- 
teringen, ävensom att behandlingen förklarligt nog väsentligen måst inskränkas 
till att gälla den tryckta litteraturen — om arkivforskningar i djupare mening har 
det ej kunnat bli fråga.1 Av handskriftliga källor ha dock nationsmatriklarna allt
emellanåt kommit till användning, främst givetvis för Gestrike och Helsinge 
nationer.2 Därtill ha vissa i handskrift föreliggande genealogisk-biografiska arbe
ten och samlingar rådfrågats i viss utsträckning. Det gäller framför allt om Erik 
Sehlbergs (f. 1794, t 1842) ståtliga verk 1Gefle och dess slägter1 i två mäktiga 
foliovolymer3, tillhöriga Gefle h. allm. läroverks bibliotek4. Detta verk har haft 
åtskilligt att ge för här behandlade uppgift, samtidigt som det intressant nog 
kunnat konstateras, att Sehlberg på sin tid i icke ringa utsträckning utnyttjat 
Bromans arbete5 dels genom utdrag av större och mindre omfång, dels genom 
att stundom så att säga transkribera Bromans relaterande text till släkttavlor6 
osv. Klart framgår också att det är vår originalhandskrift som Sehlberg an
vänt.7 — På de övriga handskrivna samlingar av denna natur, som använts för 
kommentaren, torde det ej vara nödvändigt att här ingå.8

1 Detta så mycket mindre som kyrkoarkiven för Gefleborgs län (tillhörande 
Ärkestiftet) ju beklagligtvis förpassats till Härnösand.

2 Numera deponerade i Upsala universitets biblioteks (cit.: UUB) hand- 
skriftsavdelning (Gestrike nations matrikel under signum: U 700 a; Helsinge nations 
signerad U 700 c).

3 Om detta verk kan närmare ses G. Indebetou i Personhist. tidskr., Årg. 
ii (1909), s. 149. Det innehåller talrika tillägg av rektor Jonas Selggren (f. 1806, 
t 1896), som, enligt vad ett av honom skrivet företal (från år 1881) ger vid handen, 
tydligen varit den, som fört Sehlberg in på arkivforskningarnas område.

4 Med älskvärt tillmötesgående har verket ifråga ställts till förfogande dels i
Upsala (Univ.-bibl.) under hela två månader, dels i Gefle vid senare besök.

6 Såsom exempel — för ingen del uttömmande — må nämnas, att uppgifterna 
hos Sehlberg rörande följande släkter i större och mindre mån grunda sig på 
Broman: Thel (Sehlberg, D. 1, s. 145—152), Warg (D. i, s. 479—484), Rogstadius 
och Strandberg (D. i, s. 435), Wahlman (D. i, s. 596 f.) Norelius (D. i, s. 599), 
Gevalius (Nils Christiernssons släkt, D. 1, s. 611) osv. (Se även här nedan.)

8 Så har t. ex. Bromans framställning rörande Varge-Familien, H: Classen 
(s. 755 ff- här ovan) av Sehlberg direkt omsatts till en släkttavla (D. 1, s. 480). 
Jfr även Sehlberg, D. 1, s. 600 (släkten Werfving).

7 Så heter det hos Sehlberg, D. i, s. 218: »Emedan Grijsslägten är vidlöftig 
vill man herefter visa en Genealogi på dem som man med säkerhet vet, ehuru den 
blifver ganska ofullkomlig, den är [afskrifven, överskrivet:] utdragen efter en som 
finnes i Gestr. Hels. Nations Biblioth. i Upsala.» Bromans namn och verk namnes, 
såvitt man kunnat finna, mycket sällan av Sehlberg; ett fall är dock D. 1, s. 611, 
där det om den förutnämnda släkten Gevalin anmärkes: »Utdraget ur Bromans 
Ätteqvister på Gestr. Hels. Bibliothek i Upsal[a].»

8 Hit hör den bekanta Klerckerska samlingen i Kungl. Biblioteket, som endast 
nyttjats i begränsad omfattning och ej visat sig nämnvärt givande för våra syften. 
Även för denna samling har Bromans arbete kommit till användning, dock som det 
vill synas icke direkt utan genom förmedling av en Peter (Pehr) Sandin, vars 
manuskript esomoftast åberopas, någon gång i denna form: »Genealog: Tab. af 
Peter Sundin Gson i stöd af Broman (Olof Johan)» (så i dossiern Albogius). Denne 
man är säkerligen identisk med den bärare av namnet, som född i Gefle 1744 
såsom son till en timmerman därstädes, blev student 1763, prästvigd 1769 och 
komminister i Bo 1777, i Gran 1785 och i Börstil (samtliga Uppl.) 1791. Han avled 
1815. Se närmare Hm., D. 1, s. 237.
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I detta sammanhang skall vidare nämnas, att tillskott, icke så talrika men 
värdefulla, tillförts kommentaren därigenom att bland Hægermarcks ännu endast 
delvis ordnade papper påträffats en omfattande samling anteckningar, som tydligen 
avsetts att utgöra underlag för en blivande kommentar till Glysisvallur-editionen 
och sålunda även pro rata parte beröra Ættqvisten. Tyvärr gjordes fyndet först 
vid en tidpunkt, då vårt kommentar-manuskript redan nalkades sin fullbordan 
— i annat fall skulle helt visst, trots att uppläggning och synpunkter endast delvis 
sammanfalla, en del dubbelarbete kunnat undvikas. Man har emellertid i möjligaste 
mån sökt att tillgodogöra sig H:s påpekanden, som ej sällan äro av den art, att de 
förutsätta en sällsynt djupgående förtrogenhet med litteraturen rörande Helsing- 
land. Dessa notiser ha, där ej H:s namn förekommer i texten, markerats med hans 
signatur: K. H-K.

Vad slutligen beträffar den tryckta litteraturen behöver det väl knappast 
erinras om att den är nog så varierande till sitt värde, i det att det t. ex. om flera 
av våra äldre herdaminnen, ej minst om Ärkestiftets, gäller att de föga motsvara 
den nutida forskningens krav. Ett åberopande av deras uppgifter måste på den 
grund uppfattas enbart såsom en hänvisning utan något ställningstagande till 
spörsmålet om deras riktighet. Det har här för övrigt överhuvud gällt som en ledande 
princip att i första hand ge anvisning på förefintlig litteratur och detta gemenligen 
utan att ge mera fylliga referat eller citat. Dock skall icke förnekas att åtskilliga 
avsteg nog gjorts från denna regel.

Hänvisningar till Bromans egna övriga skrifter — utöver dem han själv 
gjort — ha inskränkts bl. a. av utrymmesskäl. Så ha även ifråga om hans per
sonskrifter (gravdikter m. m.) utförligare uppgifter lämnats blott om dem, som 
återfunnits i Upsala univ:s bibliotek, under det att beträffande övriga tryck av 
denna natur blott hänvisats till vad Broman därom meddelat i sitt ’Memoral’, 
tryckt i Glysisvallur-editionen, D i, s. 546—566. De alster, som icke nått publi
cering, ha helt lämnats ur räkningen.

Ifråga om använda förkortningar torde det vara tillfyllest att erinra om 
följande:

Elgenstierna = Den introducerade svenska adelns ättartavlor . . . utg. av 
G. Elgenstierna, i—9 [Sthm 1925—36].

hm. = herdaminne, varvid Hm. utan föregående förf.-namn genomgående 
avser [J. E. Fant o. A. Th. LAstbom], Upsala ärkestifts herdaminne, 
D. 1—3 (Ups. 1832—45).

K. H-K= K. A. Hægermarcks anteckningar m. m. (jfr ovan).
Mem. = Bromans Memorial, tryckt i Glysisvallur-editionen, D. 1, s. 546— 

566 (jfr ovan).
UUB = Upsala universitets bibliotek.
Örnberg = [L. M. V. Örnberg], Svensk slägtkalender o. Svenska ättartal, 

Årg. i—14, 1885—1914.
Under enbart författarnamnen citeras måhända alltför ofta stadshistorier 

av N. Ahnlund (Sundsvall), S. Brun (Hudiksvall), G. Bucht (Härnösand) och 
A. Jensen (Söderhamn), ävensom verk som A. Lewenhaupt, Karl XIUs office
rare, E. Sehlbergs handskrivna verk Gefle och dess slägter m. fl. Dock vågar 
man hålla före, att hänvisningarna i allmänhet ej torde behöva vålla några olä
genheter.
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Ættqvist.
(Huvudpartiet.)

S. 564, r. il ff. Om Olaus Jonæ Albogius, hans familjeförhållanden m.m. se 
Hm., D. 2, s. 418 f.; jfr även nedan s. 660.

S. 564, r. 4 nedifr. Om Johannes Albogius (Kanik) och hans maka jfr nedan 
s. 660 ff., 737.

S. 565, r. 2. Om Lars Grubb och hans familj se Hm., D. 1, s. 116. Om en 
gravskrift över makan Christina Albogia, författad av Broman i mars 1701, se 
Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 548.

S. 565, r. 4. Hänvisningen avser s. 625.
S. 565, r. 9. Om Catharina Grubbs man Hans Wik (f 1720), kollega i Hu

diksvall 1680, slutl. kyrkoh. i Skog (Hels.), se Hm., D. 3, s. 10 f.; J. O. Nordlund, 
Lärare vid Hudiksvalls skola 1650—1858 (Hudiksv. 1934), s- 72- Om dessa makars 
giften och de något skiljaktiga uppgifterna härom jfr även här nedan s. 625.

S. 565, r. ii f. Om Christina Grubb och hennes make Jon Valdner se nedan 
s. 626.

S. 565, r. 15. Om Vilhelm Grubb (f 1739) och hans familjeförhållanden se 
Hm., D. 2, s. 46; Nordlund, anf. arb., s. 52 samt nedan s. 626 ff.

S. 565, r. 20. Om Georg (Giöran) Backmarck (f 1712) se nedan s. 628 och 
748 samt Hm., D. 1, s. 116. Om en bröllopsskrift av Broman, ägnad Backmarck 
och Maria Grubb 1697 se Mem. (Glysisv.-ed. D. 1), s. 547. — ’Fendrik Lång' 
var August (inus) Lång, som från menig soldat avancerade till fänrik vid Hel
singe regemente 1718 men senare led hårda öden, se Adam Lewenhaupt, Karl 
XILs officerare, 2 (Sthm 1921), s. 427; jfr även nedan s. 628.

S. 565, r. 22. Johan(nes) Grubb blev slutl. kapten vid Hels. reg:te 1714 
och fick avsked 1718, se närmare Lewenhaupt, anf. arb., 1 (Sthm 1921), s. 248 
(kallas här Johan Carl Grubb). Jfr även nedan s. 607 och särskilt s. 628 f. med 
kommentar (angående avskedet m. m.).

S. 565, r. 13 nedifr. Elisabet Albogias födelseår torde ha varit 1642; om 
henne, hennes make Per Gestrinius och de här anförda barnen se närmare L. 
Bygdén, Hernösands stifts hm.,'D. 3 (Upps. 1925), s. 214 f. Jfr även nedan s. 663.

S. 565, r. 7 nedifr. Apollonia Gestrins giftermål ingicks 1702. Enligt Bygdén, 
anf. st., skulle hennes make And. Lund ha begravts först 1719 i Rödön (Jämtl.).

S. 566, r. 3. Margareta Gestrinia var född 1672, hennes gifte med P. 
Hiorter ingicks 1695, och hon avled 1704.

S. 566, r. 7 ff. Olof Hiorter, den kände astronomen (f. 1696, f 1750), var 
icke promoverad magister, ej heller filosofie adjunkt vid Upsala universitet, som 
Broman förmodat. Däremot blev han docent 1732 och förordnades att under A. 
Celsius’ utrikesresa uppehålla dennes professur (till 1737). Senare innehade han en 
för honom 1746 inrättad befattning som observatör regius. Se om honom särskilt 
N. V. E. Nordenmark, Olof Hiorter (bilaga till K. Vet.-akad:s årsbok 1942).

S. 566, r. ii. Om Peter Gestrin(ius) (f. 1667, f 1754), slutl. premiärfänrik 
vid Jämtlands dragonreg:te 1719, avsked 1721, se Lewenhaupt, anf. arb., 1, 
s. 228.
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S. 566, r. 19. Om Elisabet Gestrinias make Olof Mosesson Lund (f. 1683, 
Î 1758), som 1746 erhöll kaptens avsked, se Lewenhaupt, a. a., 2, s. 422.

S. 567> r* 3 Rörande Daniel Poppelman (f 1695), som blev borgare i Gefle 
1663 och rådman 1676, finnas utförliga uppgifter i E. Sehlberg, Gefleochdess 
slägter (manuskr. i Gefle h. allm. läroverks bibliotek), D. 1, s. 157; hans 2: a gifte, 
med Ingrid Olofsdotter, dotter av rådman Olof Larsson (jfr nedan här r. 2 
nedifr. och s. 624), ingicks 1678.

S- 567. F' 4 Ifråga om Bromans här lämnade uppgift om de Poppelmanska 
syskonen torde ingen meningsskiljaktighet råda beträffande det faktum att råd- 
och handelsmannen Daniel Poppelman (f. 1640) och fru Elsa Poppelman (gift 
1660 med professor Mart. Brunnerus) varit syskon och barn till råd- och handels
mannen Sebastian (Bastian) Poppelman i Gefle (dit inflyttad från Flensburg 
1627) och hans maka Elsa Rodde (f. 1614 f 1678), jfr Örnberg, Årg. 8 (1892), 
s. 39; gravskrift av Eric Wennæsius över Elsa Rodde (1678, tryckt i fol.). Däremot 
torde en viss tvekan kunna göra sig gällande, huruvida — som Broman ju gör — 
även läkaren Sebastian Poppelman, som för övrigt ej var promoverad med. doktor 
men 1678 blev stadsmedicus i Gefle, är att hänföra till denna syskonkrets. Det är 
nämligen att märka, att den som regel pålitlige J. F. Sac kli': N (i Sveriges läkare-hist.. 
Avd. 2:2, s. 81) uppger, att han var född i Varberg som son till tullförvaltaren där
städes Johan Casper Poppelman och hans maka Catharina Krakou. Hanskulle 
därmed ha varit broder till biskopen i Göteborg Johannes Caspari Poppelman 
(t 1725; jfr C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts hm.,ny uppl. Gbg 1948, s. 17 t). Skulle 
denna Sackléns uppgift verkligen vara riktig, bleve man dock tvingad till det anta
gandet att Sebastian tidigt nog kommit över till fränderna i Gefle och under åt
skillig tid vuxit upp hos dem. Ty när han i november 1663 anländer till Upsala för 
att börja sina akademiska studier, betecknas han i universitetsmatrikeln (D. 1, s. 178 
i editionen) som ’Gevaliensis’ och kommer också att tillhöra Gestrike nation (dess 
matrikel U 700 a, ms. i UUB). Visserligen kan det te sig som en egendomlighet, 
att i denna matrikel icke förekommer någon uppgift om fadern för hans del, ehuru 
dylika notiser eljest rätt så ofta förekomma. Men då dessa biografiska suppleringar 
tydligen tillkommit först åtskillig tid efter inskrivningen, torde denna detalj icke 
medge några som hälst slutsatser. Som Gevaliensis betecknar han också sig själv 
på den akademiska avhandling (De concoctione), som han 1677 ventilerade under 
professor P. Hoffwenii presidium. Men just i denna avhandling möter ett uttalande, 
som får anses utgöra en synnerligen allvarlig, måhända avgörande invändning mot 
Sackléns uppgift. Bland de vänner, som enligt tidens sed hedrade disputanden med 
en lyckönskan på vers eller prosa avsedd att publiceras i hans opus, märkes professor 
Martin Brunnerus, och i ingressen till sin hyllning nämner han författaren som sin 
ruvmxàSeXço;, sin svåger (ordagrant: sin hustrus broder). Detta vore väl knappast 
möjligt ens om unge Sebastian adopterats i Gefle-familjen, ty för ’fosterbroder’ har 
grekiskan nog andra uttrycksmöjligheter. Det kan tilläggas att Erik Sehlberg i 
sitt ståtliga verk 'Gefle och dess slägter’ (ms. i Gefle h. allm. lärov:s bibi.) visar sig 
ha uppmärksammat Sackléns uppgift (D. 1, s. 207), men tydligen ställer sig tvivlande, 
då han »af åtskilliga protocoller sett att han kallas Rådman Poppelmans son». Och 
som sådan uppför han honom också i sin genealogi (ibid., s. 208). Då de källor, 
som här ensamma skulle kunna fälla utslaget, födelseböckerna för både Gefle och
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Varberg, tyvärr numera saknas och bouppteckningsmaterial o. likn. ävenså, torde 
man ha anledning att följa Brunnerus, Broman och Sehlberg.

S. 567, r. 8 ff. Om denne Sebastian Poppelmans krigarbana (från pikenerare 
vid Livgardet 1688 till löjtnant vid Helsinge reg:te 1697) se Lewenhaupt, a. a., 2, 
s. 518. En del kyrkobänkstvister, som han haft för sin fästmös, resp. makas räkning 
beröras i den samling 'Ur Bergsjö kyrkoarkiv 2’, som av K. H-K meddelats å 
omslaget till Glysisvallur-editionens H. 4 (D. 3:2).

S. 567, r. 16 f. Den nämnde 'Capitain Stang' är Johan Lorentz Stange 
(f. 1691, f 1765), slutligen kapten vid Upplands reg: te, se Lewenhaupt, ibid., s. 654 
(som dock endast känner ett hans senare gifte).

S. 567, r. 19. Daniel Poppelman (d. y.) namnes av Sehlberg, D. i, s. 208 
'Skeppare o Lotsålderman’.

S. 567, r. 12 nedifr. Om den föregåendes son Daniel Poppelman (f. 1708, f 
1764), guldsmedsmästare 1745, se G. Upmark, Guld- o. silversmeder i Sverige 
1520—-1850 (Sthm 1925), s. 303. Hans maka avled 1772. Sehlberg (D. i, s. 208) 
upptar ytterligare 3 barn.

S. 567, r. 6 nedifr. Landsskrivaren Erik Poppelmans maka hette Anna Mar
gareta Folcker och var dotter till handlanden Åke Folcker. Ytterligare 2 dött
rar nämnas av Sehlberg (D. i, s. 208).

S. 568, r. 3 ff. Elsa Poppelman (f 1764), hennes make Michael Thel och 
deras barn återkomma nedan s. 729.

S. 568, r. 13 ff. Enligt Hm., D. 2, s. 418 skall Maria Albogias här nämnda 
giftermål föregåtts av en henne påtvingad förlovning med en handelsman Hans 
Mairenius i Härnösand, vilken lösts genom att Mairenius »sedan tog hennes 
syster». I konsekvens härmed upptar Hm. ytterligare en dotter, som även för 
Broman är obekant. Marias make löjtnant Källbjörn Grubb återkommer å 
s. 629; där uppges att han stupat vid Kristianstad.

S. 568, r. 3 nedifr. Om Olaus Olai Albogius (Kanik) jfr närmare nedan 
s. 664 med kommentar.

S. 570, r. i. Uppgiften 'i: dotter’ beror därpå, att Broman tydligen först 
senare erhållit kännedom om dottern Margareta, som då tillskrivits över raden.

S. 571, r. 18 ff. Över Johan L:son Broman finnes en gravskrift på vers, för
fattad i de anhörigas namn, säkerligen av Olof B.; tryckt i Stockholm (1726) i 
patentfolio. En liknande skrift över makan Anna Albogia, som ävenledes avled 
1726, saknar tryckort, men är undertecknad med Bromans psevdonym Ulphilas 
i Walesheim. (Ex. av båda i UUB.)

S. 571, r. 10 ff. nedifr. Även över sin äldste broder Lars Johansson Bro
man skrev Olof B. en gravskrift 1701 (juni), se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 548.

S. 571, r. 5 nedifr. Olof Broman, verkets författare, synes delvis ha uppgivit 
sina årtal och data ur minnet; vissa konstaterade avvikelser anges i texten inom 
klammer, och för övrigt hänvisas till litteraturen om B., jfr A. Grape i Sv. biograf, 
lexikon, Bd 6 (1925—26), s. 341—350 (källor och den äldre litteraturen förtecknade 
s. 349 f.). Av senare bidrag må särskilt nämnas G. Hellströms viktiga uppsats 
'Till Olaus Bromans familjekrönika’ (i Personhist. tidskr., Årg. 39 (1938), s. 124 ff.). 
Jfr vidare S. Brun, Hudiksvalls historia, D. 1 (Hudiksv. 1932), passim (se regist. i 
D. 2 (1944)); E. Fallgren i Hälsingerunor 1934, s. 5—22; J. O. Nordlund, Lärare
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vid Hudiksvalls skola . . . (Hudiksv. 1934), s- 1I W- (anmälan av G. Hellström i 
Personhist. tidskr., Årg. 35, 1934, s. 252 ff.), Acta till Hudiksvalls läroverks 
historia (Lund 1937; Årsböcker i svensk undervisn.-historia, 50), s. 65—76, 83—88, 
89—105 (passim). Om Bromans porträtt i Hudiksvalls kyrka och dess mästare 
C. F. von Cöln (f. omkr. 1715, f omkr. 1750) se E. E:son Uggla i Sv. biograf, 
lex., Bd 9 (1929—31), s. 513 f. Jfr även Glysisv., D. 2, s. 182.

S. 572, r. 3. Bromans maka Anna Elg avled vid 90 års ålder 1778 (K. 
Hægermarck, »Helsingboken» (Ups. 1900), s. 26). Om hennes moder Brita Tuneria 
se nedan s. 685, 851 f. med kommentar.

S. 572, r. 4. Att Bromans äldsta dotter Anna Margareta i verkligheten var 
född före äktenskapet har påvisats av G. Hellström i hans förutnämnda utredning 
(Personhist. tidskr. 1938). Hon döptes nämligen den 1 juli 1707 i Ladugårdslands 
församling i Stockholm såsom barn till Magister Olaus Broman och hans trolovade 
hustru Anna Elg. Men först den 24 febr. 1709 stod bröllopet, likaledes i Stockholm. 
För de närmare omständigheterna innan vigseln kom till stånd m. m. redogör 
Hellström, som också berör Bromans försök att genom mer och mindre 
piæ fraudes fördölja rätta förhållandet för framtiden. — Vid hennes död 1743 
skrev Broman en gravskrift »tryckter på patent», se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), 
s. 565.

S. 572, r. 5. Anna Margareta Bromans make Jonas Gevalin (f. 1703, f 1791) 
var son till kyrkoh. Nicolaus Gevalius i Gnarp (Hels.) och Brita Tollsten (se 
nedan, s. 812), var rådman i Hudiksvall 1736—84, ävensom postmästare där 
1760—84. Betecknas som »en välfrejdad man» och omtalas ett par gånger av 
Brun i Hudiksvalls historia, D. 1, s. 202, 210. Se för övrigt Hellström i Personhist. 
tidskr., Årg. 35 (1934), s. 252; E. Grape, Postkontor och postmästare (Sthm 1951), 
s. 171. — Om hans senare gifte se närmare nedan s. 812 (där två av de fem döttrar, 
som däri föddes, omnämnas). Dottern i 1 : a äktenskapet Johanna Gevalin (f. 1736) 
avled 1801 ogift enligt Hægermarck (»Helsingboken», s. 26, not 1), men uppges 
E. Grape (anf. st.) ha varit gift »med rådmannen Lindvall».

S. 572, r. 10 f. Aurora Bromans make Anders Gropman (f. 1716) var son 
till råd- och handelsmannen i Hudiksvall Olof Larsson Gropman och Catharina 
Frisk. Han blev student i Upsala 1731, drev där juridiska studier och auskulterade 
senare i Svea hovrätt. Som vice häradshövding bosatte han sig i hemstaden, blev 
1764 stadsnotarie och 1769 rådman. I flera repriser fungerade han som tf. borg
mästare och innehade ett dylikt vikariat, då han i nov. 1783 hastigt avled av slag. 
I hans korta äktenskap med Aurora Broman (1744—47) föddes sonen Fridolf 
1745. År 1749 ingick han nytt gifte med Brigitta Larsdotter Lindvall (f. 1725), 
se nedan s. 649. Jfr Brun, Hudiksvalls hist., D. 1, s. 144 samt nedan s. 591, 640. 
— Att det var Gropman som till Helsinge nation förärade vår handskrift har 
omnämnts här ovan i inledningen.

S. 572, r. 12. Fridolf Gropman blev student i Upsala 1759, e. o. auskultant 
i Svea hovrätt 1763, där han så småningom blev ordinarie kanslist 1770. Tjänst
gjorde även i Riddarhuskansliet, i Ständernas expeditionsdeputation m. m. och 
nyttjades till domarförrättningar. Död ogift 1790. Se A. Anjou, K. Svea hofrätts 
presidenter . . . (Eksjö 1899), s. 221; Brun, a. a., D. 1, s. 222. Om hans gåvor av 
Bromans-handskrifter till Helsinge nation se Hægermarck, »Helsingboken», s. 51 f. 
och passim.
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s. 419.

S. 573, r. 14 f. Om Daniel Rolinder, komminister i Rogsta, senare i Alfta, 
f 1758, jfr Hm., D. 1, s. 63.

S. 573, r. 23 f. Nicolaus Broman d. y. (f. 1722, j 1788) blev med tiden i likhet 
med fadern kyrkoh. i Rogsta och Ilsbo (Hels.), se Hm., D. 2, s. 420. Han hade i 
sitt 1750 ingångna äktenskap med Anna Christina Ekman (f 1791) 3 barn, av 
vilka sonen Nils blev den 3: dje bäraren av namnet Nils Broman, som blev kyrkoh. i 
Rogsta (f. 1751, f l8Ii), samt dottern Anna, som i sitt äktenskap med komministern 
i Norrbo (Hels.) J. G. Sefström (f 1830) blev moder till professor Nils Gabriel 
Sefström (f. 1787, f 1845), den berömde kemisten och bergsmannen [K. H-K].

S. 574, r. i ff. Georg Meurling (i Smålands nations matr. Giuretius Mörling), 
stud. i Upsala 1713, magister i Rostock 1728, skolrektor i Gamla Karleby 1730, 
gymnasieadjunkt i Borgå 1732, adjunkt vid akad. gymnasiet i S:t Petersburg 1736, 
se vidare P. G. Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (Upps. 1894), s. 186. Som 
dödsår uppges här 1741.

S. 574, r. 15 nedifr. Om Olof Larsson Broman (1654—1701) och hans 
familj jfr Hm., D. 1, s. 391.

S. 574, r. 9 nedifr. Om Lars Olofsson Broman (1686—1726), komminister i 
Viksta (Uppl.), jfr Hm., D. 3, s. 415.

S. 574, r. 4 nedifr. Olof Larsson Broman (f. 1720), student i Upsala 1738, 
blev sedermera komminister i Tensta (Uppl.), t!77i (Hm., D. 3, s. 131).

S. 574, r. 2 nedifr. Eric Tegmarck blev slutligen (1746) kyrkoh. i Viksta och 
avled 1752 (Hm., D. 3, s. 412 f.).

S. 577, r. 13 nedifr. Erik Larsson Bælter (f 1748) var en ansedd och betrodd 
man, jfr Jensen, Söderhamns hist. Bd 1, s. 70, 85, 109 (med not 1), 153. över 
honom hölls 1748 likpredikan av kyrkoh. i Söderala (Hels.) Er. Ol. Monteen, 
vilken påföljande år trycktes i Stockholm (40 s.). Häri ingå 11 sidor personalier, 
varav bl. a. framgår, att Bælter valdes till rådman 1725. (Dessa personalier ha 
möjligen använts av Broman.)

S. 577, r. 10 nedifr. Om rådman Sven Nilsson Berg (f. 1640, f 1720) jfr 
Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 62 (gravsten), 159. En släktledning över denna 
släkt Berg finnes — som K. H-K påpekat — i N. Ahnlund m. fl., Sundsvalls 
hist., D. 4 (Sundsvall, tr. i Upps. 1921—22), s. 42.

S. 577,' r. 5 nedifr. Om Lars Eriksson Bælter (Balter), som senare blev 
kyrkoh. i Järvsö (Hels.) och slutligen i Tierp och avled 1788, se Hm., D. 3, 
s. 176 f.; jfr även Jensen, a. a., Bd 1, s. 115 (o. passim), om hans verksamhet i 
Järvsö se J. J:son Hanzén, Järvsö prästgård (Ljusdal 1941), s. 149 ff., 175.

S. 578, r. 3. En genealogi över släkten Gerdzlovius hos Sehlberg (Gefle o. 
dess slägter, ms.), D. 1, s. 477 visar att Johanna Beata G. var dotter till borg
mästaren Erik Gerdzlovius (f 1742) och hans maka Christina Maria Berger 
(t 1768).

S. 578, r. 9 ff. Om Sven Bælter, som blev domprost i Växjö 1750, teol. d:r 
1752 osv. och avled 1760, se G. Lizell i Sv. biogr. Iex., Bd. 2 (1919—20), s. 551— 
555, med där anförd litt., däribland särsk. J. Dellner, Sven Bælter, en homiletisk 
studie (akad. avh. Lund; tr. Upps. 1916); vidare H. Lundström, Sven Bælter, 
vår förste svenske kulthistoriker (i Kult och konst, 1906, s, 81 ff.), C. O. Arcadius
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m. fl., Växjö stifts hm. [1] (Växjö 1921), s. 203—210; H. Pleijel i Sv. kyrkans 
hist., D. 5, särskilt s. 527—530, 538 (med noter s. 620 f.); Sv. män o. kvinnor, 1 
(1942), s. 168. — Om Bælters maka Ulrika Altea Grundel (f. 1706, f 1791; 
omgift med biskopen i Växjö Olof Osander f 1787) se Elgenstierna, 3, s. 187.

S. 578, r. 20. Om Ingrid Jerff, Erik L:son Bælters 2: a hustru jfr nedan 
s. 637 (och kommentaren till detta ställe).

S. 579, r. 7. Erik Svedman var lärftskrämare i Stockholm och dog 1793 enligt 
[L. M. V. Örnberg], Svenska ättartal, Årg. 11 (1896), s. 124.

S. 579, r. 13. Margareta Larsdotter Balter avled 1740 (K. H-k).
S. 579, r. 15. Om rådman Nils Svensson Berg och hans anhöriga jfr Jensen, 

a. a., Bd 1, s. 159.
S. 579, r. 18, 19. Här nämnda personers släktnamn var med säkerhet Tau- 

fenwieser el. Teufenwieser (i varje fall ej -weiser). En Anders Benjamin 
Teufenwieser upptas av A. J. von Henel, Det anno MDCCXXXV florerande 
Swerige (Sthm u. å.), s. 61 som regementsfältskär vid Helsinge reg:te (i Henel 
1729: Andreas Teufenvieser).

S. 579, r. 13 nedifr. Lars Nilsson Berg avled 1788, makan Anna Burgera 
1763 (Ahnlund m. fl., Sundsvalls hist., D. 4, s. 42).

S. 579, r. 3 nedifr. Huruvida Lars L:son Bälter verkligen nått officers grad 
torde få anses ovisst (upptas ej i Lewenhaupt, Karl XlIis officerare).

S. 580, r. 10. Om den legendariske 'Matthias Grefwe til Bäck’ etc., som, av 
Broman nämnes på flera ställen (så t. ex. Glysisv. D. 1, s. 51; D. 2, s. 255 f.), och 
traditionerna kring honom har det skrivits åtskilligt. Av äldre författare, som 
omtala honom, kunna nämnas Sven Bælter (De Helsingia, P. 1, diss. Ups. 1735, 
præs. E. Frondin), som åberopar Broman (s. 36 f.), vidare den bekante K. Nison 
Lenæus, Delsboa illustrata (Sthm 1764), s. 57, samt den ävenledes med Broman 
samtidige Forssa-kyrkoherden Nils Wettersten (f. 1691, f 1759), som i sitt verk 
'Forssa och Högs ålder och wärde’ (utg. först 1901, Sthm), s. 122 ff. har åtskilliga 
utläggningar rörande detta ämne. Av litteratur från senare tid må anföras E. 
Herlenius, En mystifikation (i Personhist. tidskr., Årg. 22 (1921), s. 60—65); 
N. Ahnlund, Mattias i Bäck. En sällsam tradition förklarad (i Sv. Dagbl. 1945: 
19 febr.); I. Jonzon, Greven i Bäck (i Hälsingerunor, 1950, s. 34—47).

S. 580, r. 9. nedifr. Olof Svensson Floman, Hm., D. 3, s. 211 f. (och flerstädes) 
skriver släktnamnet Flodman, som även förekommer i Bromans gravskrift på vers 
över mannen, tryckt Ups. 1699 (410; ex. i UUB). I fråga om Bromans återgivande 
av namnet är dock att märka, att det parti, som här i vårt tryck utgör s. 580, 
581 och första stycket av s. 582, i senare tid omarbetats av förf., som härvid ge
nomfört skrivningen Floman. Det följande partiet, som tillkommit långt tidigare, 
har däremot genomgående Flodman. I Helsinge nations matrikel (ms. U 700 c i 
Ups. univ.-bibl.) skrives namnet under 1668 19/2 även för den här berörda Olof 
med Flod-, men det torde ej vara egenhändigt utan skrivet av kurator. Av åt
skilligt att döma torde också formen Flodman med tiden ha blivit den vanliga. —- 
Om Flo(d)mans maka i första giftet Cecilia Fernæa (t 1696 18/12) se nedan 
s. 584 f. med kommentar. Hans maka i senare giftet, här och i Hm., anf. st. 
kallad Anna Maja (Maria), nämnes av Örnberg, Sv. ättartal, Årg. 11 (1896), 
s. 340 Magdalena och i samma förfis Svensk slägtkalender, Årg. 4 (1888), s. 194, 
liksom i Hm., D. 3, s. 3 Anna Magdalena, som väl torde vara det rätta; om
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hennes släkt Regensdorff se Örnberg Årg. ii, s. 339 f.; jfr även här ovan 
s. 585-

S. 581, r. 5 ff. Samma dag som kyrkoh. Olof Flodman begrovs i Helsing- 
tuna kyrka i jan. 1699, firades i prästgården dubbelbröllop, i det att dottern 
Christina sammanvigdes med Lars Öjer och dottern Brigitta (s. 582) med 
Lars Lind. I en av de därvid publicerade bröllopsskrifterna, författad av S. F., 
förmodl. brodern Sven Flodman o. tr. i Ups., har Broman »som hastigast» fogat 
en lyckönskningsvers (8 rader). — Om Ojer (Hm. öijer) se närmare Hm., D. 3, 
s. 361 f.

S. 581, r. 12. Om Catharina Ojers make kyrkoh. i Norrala Lars Elfwik 
(f. 1675), se Hm., D. 2, s. 299; jfr även Glysisv., D. 2, s. 551 f. Elfwik hade redan 
tidigt, under sin tjänstgöring som skeppspredikant i Stockholm, kommit i beröring 
med därvarande pietister (1718 o. 1719), antagligen även med Tolstadius, vars 
stridsskrifter mot Stockholms konsistorium han och hans vänner utspridde, se 
härom L. Landgren, Om de antinomistiska rörelserna i Helsingland (i Tidskr. f. 
svenska kyrkan, 1849, s. 319—339), s. 327, 328; C. J. E. Hasselberg, Norrländskt 
fromhetsliv på sjuttonhundratalet (synodalavh., tr. Örnsköldsv. 1919), D. 1, s. 149. 
Om hans förbindelser med Erik Benzelius d. y. vittna två brev till denne från 
1722, resp. 1724 i Benzelii brevväxling i Linköpings stiftsbibl. (Bd 7:31, resp. 
8:60; fotostatkopior i Upsala univ:s bibliotek — cit. UUB — ms. G 19:7 a, resp. 
8 a. Ett memorial av E. 1725 angående 1686 års kyrkolag och den ifrågasatta 
ändringen därav omnämnes (med utdrag) av Hj. Nordin, Kyrkolagsförslaget av 
år 1731, i (Nyköp. 1899), s. 20, not 1 och beröres även av H. Pleijel i Sv. kyrkans 
hist., D. 5, s. 393 o. 596. Till Elfwiks begravning 1738 skrev Broman en grav
skrift »tryckt på patent», se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 564.

S. 581, r. 16. Om Johannes Elfvik upplyser Hels. nat:s matrikel (ms. U 700 c), 
att han 1749 övergivit studierna och begivit sig till Stockholm.

S. 581, r. 18. Petrus (Pehr) Elfvik (f. 1728 el. 29) blev senare komminister i 
Norrala och Trönö (Hels.) 1786, men omkom s. å. genom drunkning (Hm., D. 2, 
s. 306).

S. 581, r. 19 ff. »Mag. Hambræus», PehrH., Christina Elfviks man, var född 
1716, blev omsider (1768) kyrkoh. i Enånger (Hels.) och prost 1782 och avled 1784 
(Hm., D. i, s. 353). Enligt egen uppgift har han haft 13 barn, av vilka Hm. namnger 
sex. Av de två, som införts i vår handskrift, blev Olof kyrkoh. i Umeå, teol. d: r 
m. m. f 1833 (se L. Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, s. 231 f.), och Lars 
(f. 1750, f 1810) blev kyrkoh. i Bollnäs, teol. d:r m. m. (Hm., D. 1, s. 160).

S. 581, r. 17 nedifr. Jemina Catharina Elfvik blev gift med stadsfältskären 
Peter Hernstedt (f. 1709, f 1772) i Söderhamn (Sacklén, Sveriges läkare-hist., 
Suppl. (Nyköp. 1835), s. 557); jfr Hm., D. 2, s. 301, som felaktigt nämner mannen 
Fernstedt).

S. 581, r. 13 nedifr. Om Olof Nordlinder (f. 1703, | 1772), kyrkoh. i Norrala, 
se Hm., D. 2, s. 301 f. Av hans barn med Catharina Ojer känner Hm. en dotter 
Helena Catharina, gift med regementsskrivaren Samuel Esping.

S. 582, r. 3. Om Pär Aurivillius (f 1726), kyrkoh. i Norrala, se Hm., D. 2, 
s. 299.

S. 582, r. 9. Om Sven Olofsson Flodman och hans familj se K. A. Hagström, 
Strengnäs stifts hm., D. 4 (1901), s. 496 ff.; jfr även K. A. Kson Leijonhufvud,
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Ny svensk släktbok (Sthm 1901—04), s. 315. Varjehanda uppgifter (om F:s 
tidigare levnadsöden) förekomma även i Helsinge nat:s matrikel (Ups. univ:bibl., 
ms. U 700 c) under 1694: okt.

S. 582, r. 15. Om Erik Svensson Flodman, som senare blev kyrkoh. i Edsberg 
(Närke) och dog 1769, se Hagström, Strengnäs stifts hm., D. 4, s. 585; J. Lager- 
holm, Södermanl.-Närkes nation (Sthm 1933), s. 176; Leijonhufvud, anf. st.

S. 582, r. 12 nedifr. ff. Sven Flodman (no. 7) blev kronobef.-man; Andreas 
(f. 1724, f 1779) kyrkoh. i Nyköpings östra (Hagström, Hm., D. 2, s. 462 f.); 
Johannes, f. 1725, avled i späd ålder, men en broder med samma namn f. 1727 blev 
kyrkoh. i Frustuna (Södermani.) och dog 1777 (ibid., D. 3, s. 22); Adam (f. 1729, 
j 1789) blev slutligen borgmäst, i Lovisa (Lagerholm, a. a., s. 222).

S. 582, r. 7 nedifr. Om Johannes Gilnæus (f 1750) se Hagström, D. 4, s. 500 f.
S. 583, r. 15. Om Johannes Olofsson Flodmans studier, konditioner och 

juridiska tjänstgöring finnas varjehanda upplysningar i Hels. nat:s matrikel (ms. 
U 700 c) under 1699, 26 febr.

S. 583, r. 12 nedifr. Om brodern Olof Olofsson Flodman lämnar samma 
källa under 1702, 12 maj, några uppgifter. Han efterlämnade i handskrift arbe
ten i topografi m. m., som bl. a. utnyttjats av Jensen, Söderhamns hist., Bd 1 
(1919), s. 21 f., 70 f. 82 not i, 127.

S. 584, r. 6. Om Nils Olofsson Flodman, som senare ingick ett 3:e gifte se 
Hm., D. 3, s. 479, jfr även nedan s. 728. Dotter Margareta Regina uppges där 
ha varit född 1743.

S. 584, r. 5 ff. nedifr. I anslutning till vad här omtalas om Cecilia Fernæas 
bortgång m. m. (dec. 1696) må nämnas att till begravningen i jan. 1697 utgavs en 
gravskrift på vers, författad av L. Üjer (ovan omtalad s. 581 som måg i huset) 
och tryckt i Ups. i patentfol. (Häri uppges eget nog att Fru Cecilia begrovs 
»tillika med sina 2ne Små Döttrar».)

S. 585, r. 7 f. Beträffande Anna M. Regensdorff jfr ovan s. 580 (med kom
mentar).

S. 585 ff. För släkten Frisk, dess olika grenar m. m. har G. Anrep i Sv. 
slägtboken Ser. 1: Bd 2 (Sthm 1872), s. 50—63, lämnat en utförlig redogörelse, 
för vilken Bromans verk av allt att döma i en rätt betydande grad utnyttj ats; detta 
citeras också, dock endast i två noter ås. 63. För vår del gäller emellertid en generell 
hänvisning till Anreps utredning.

S. 586, r. 2 f. Erik Nilsson Skrikas maka skall ha hetat Sara Nilsdotter 
(K. H-K enl. Flintenbergska saml. i Hudiksvall).

S. 586, r. 13 nedifr. Ifråga om Lars Eriksson Glasmästare bör uppmärk
sammas, att hans biografi fortsätter här nedan s. 592 (med redogörelse närmast för 
hans två senare giften).

S- 587, r. 12. Jon(as) Jonsson Drake d. ä. återkommer nedan s. 779 (hans 
2:a gifte, som också beröres här nedan s. 588).

S. 587, r. 22. Om rådman Jonas Drake (f 1765) och den roll han spelade i 
Hudiksvalls liv och utveckling se Brun, Hudiksvalls hist., D. 1 (passim, se regist. 
i D. 2); porträtt (efter C. F. von Coins original i Hudiksvalls rådhus) s. 180. Även 
makan Catharina Bergman nämnes här D. 1, s. 140, 141, 222, likaså dottern 
Brigita (Brita) D. i, s. 222.

S. 587, r. ii nedifr. Elisabet (Lisa) Crælia var dotter till faktorn vid gevärs-
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faktoriet i Söderhamn Anders Crælius (f. 1682, | 1748) och hans i:a hustru 
Catharina Stenfelt, se utredning över släkten Crælius av A. W. Lundberg, 
tryckt i Svenska släkter . . . utg. av T. Uggla och V. Ljungfors, H. i—4 (Lund 
1908—15), s. 45. Om And. Crælius se även Broman, Glysisv. D. 1, s. 252 f.; A. 
Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 35; B. Steckzén, Om Söderhamns gevärsfak
tori i äldre tider, [3] (i Norrlands försvar, 1931, s. 22—46), s. 22—33, ävensom 
samme förf., Om Söderhamns gevärsfaktori (i Hälsingerunor, 1934, s. 23—47), 
s. 39—46. Elisabet Crælias giftermål med borgmästaren Peter Castorin (f. 1680, 
t *737) ingicks 1733, se nedan s. 673.

S. 587, r. 6 nedifr. Om handlanden Olof Stenbit se även s. 648 f.; han om- 
nämnes av Brun, a. a., D. 1, s. 203.

S. 588, r. 8. Borgmästaren Johan Boberg (f. 1713), som efter att sedan 1735 ha 
varit stadsfiskal i Gefle, 1738 erhöll sitt ämbete som Hudivalls närmaste styresman, 
utövade en mycket betydelsefull verksamhet genom mer än fem decennier, repre
senterade staden vid de flesta av frihetstidens riksdagar, var en frikostig donator 
osv. Han erhöll kommerseråds namn, heder och värdighet och gick ur tiden 1793. 
Se närmare Brun, D. i passim (porträtt efter von Coin s. 146); V. Miilqvist, 
Svenska riksdagens borgarstånd 1719—1866 (Sthm 1911), s. 189.

S. 588, r. 14. Om Jonas Drake uppger Hels. nat:s matrikel (U 700 c) under år 
1732, 10 okt., bl. a. att han blivit sjöman och dött i någon italiensk hamn.

S. 588, r. 14 nedifr. Handelsman And. Elf och hans maka nämnas av Brun, 
D. i, s. 117 som donatorer till Hudiksvalls kyrka.

S. 588, r. ii, nedifr. Rådman Anders Frisk omnämnes av Brun några gånger 
i olika sammanhang (D. 1, s. 90, 114, 165, 222).

S. 589, r. 5 f. Christina Vårdner, enligt Anrep (s. 53) skulle namnet också 
ha skrivits Vardner (och för hennes fader behålles förnamnet Anton, förmodl. 
enl. KB-kopian).

S. 589, r. 12. Om guldsmeden Johan Grubb jfr Upmark, Guld- och silversme
der, s. 354 och Brun, D. i, s. 207.

S. 589, r. 17 f. Jonas Larsson Frisk var köpman i Hudiksvall. Om hans 
maka Catharina Vallström se även s. 745. Om dessa makars son Olof (f. 1735, 
t 1813) och deras ättlingar genom honom se Svenska släktkalendern (utg. av 
Elgenstierna) 1913, 1917, 1919.

S. 589, r. 19 f. Om Lars Larsson Frisk, död 1798 som komminister i Hudiks
vall, hans giften, hans barn m. m. se Hm., D. 2, s. 91; Anrep, s. 59.

S. 590, r. 4 nedifr. Om prosten Petrus Waldman (f. 1635, f 1687) se Hm., 
D. 2, s. 83.

S. 591, r. 7. Om rådman Olof Gropman se närmare nedan s. 640 med kom
mentar.

S. 591, r. ii. Om vice häradshövding Anders Gropman, Bromans måg, se 
ovan s. 572 med kommentar; jfr även nedan s. 640.

S. 591, r. 16 o. 19. I protokoll från prostvisitation i Gnarps församling (Hels.) 
19/5 1726 omtalas, att dåvar. bokhållaren vid Gnarps masugn Eric Schilling 
tio år tidigare skänkt fönster till Gnarps kyrka (O. A. Humble, Blad ur Gnarps 
sockens hist., Hudiksv. 1922, s. 46 f.).

S. 591, r. 14 nedifr. Adam Schilling blev student i Upsala 1743 och var som
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vice häradshövding åren 1783—87 förordnad att uppehålla borgmästarämbetet i 
Hudiksvall (Hels. nat:s matr.; Brun, D. i, s. 144 f.).

S. 591, r. 2 nedifr. Olavus Schilling blev student i Upsala 1761, disputerade 
proexercitio 1764, pro gradu 1767 och under eget presidium 1768; han bör sålunda 
ha varit fil. magister. Prästvigd 1764 biträdde han teol. prof. Christopher Clew- 
berg i hans prebendepastorat Danmark, men hans senare öden äro ej kända.

S. 592, r. 8 nedifr. Lars Andersson Lind blev borgare i Gefle 1650, rådman 
1663 och avled 1666 (Sehlberg, Gefle o. dess slägter, ms., D. 1, s. 79).

S. 592, r. 5 nedifr. Erik Larsson Frisk är väl identisk med den borgare 
Erik Frisk, som i Hudiksvall 1722 tillsattes som uppsyningsman över efterlevnaden 
av förordningen angående klädedräkten (Brun, D. i, s. 151).

S- 593, r. 8. Angående Erik E:son Frisk bör uppgiften 'Systren Rebecca’ 
ändras till 'Fastern Rebecca (IIdra)'; årtalet 1747 har Anrep (s. 63) uppfattat som 
året för Erik Frisks bortgång i Hudiksvall, vilket i varje fall ej är Bromans mening 
(flyttning till Söderhamn).

S- 595. r- 5- Jacob Rogstadius utsågs 1754 till ålderman inom skomakar- 
skrået (Brun, D. i, s. 209, jfr även s. 211).

S- 595. T- 12 f. 'Krukomakaren i Hud:vall Mäst: Samuel Schirman' är obekant 
för Ellen Raphaels utredning 'Kakelugnsmakare och krukmakare i Sverige 
från cirka 1700 till 1846’ (i Personhist. tidskr., Årg. 16 (1914), s. 122—155. Där 
upptas dock en Jacob Schirman, mästare 1705, verksam i Gefle (s. 146, 151). 
Samuel Schirman hade en son Michael (f 1742), som var kollega i Hudiksvall 
(J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s- 52 f-)-

S- 595. r. 17. Om Peter Muhr, som också var stadskapten, jfr Brun, D. i, 
s- 31. 99-

S- 595. r. 20. Om Matthias Muhr se ibid-, s. 202 f.
S- 595. t- 6 nedifr. Peter P:son Muhr blev enligt Hels. nat:s matrikel (under 

1729, 20 okt.) hovrättsauskultant 1736, vice häradshövding och kämnär 1755, 
t 1761. Om hur han 1737 aspirerade på borgmästarämbetet i Hudiksvall berättar 
Brun, D. i, s. 139 ff.

S. 596, r. 12 f. Mitau, som 1701 intagits av svenskarna och 1703 fått sina 
försvarsverk förstärkta, blev i Karl XILs krig en stödjepunkt, om vilken heta 
strider stodo. 1705 överrumplades svenskarna här av ryssarna under överste 
R. F. Bauer, varvid besättningen, som till åtskillig del utgjordes av helsingar, led 
förluster (jfr Fänrik Rob. Petres dagbok (i Karolinska krigares dagböcker, 1), 
s. 43 ff.). I augusti blev slottet inneslutet och en belägring begynte under tsar Peters 
ledning, som 4 sept, tvang kommendanten överste J. J. von Knorring att kapitu
lera. Det var väl antagligen i samband med dessa händelser som Carl Frisk stupade.

S. 596, r. 17 f. Andreas Dragman. Anrep (s. 51) uppger som Sara Vesters 
make i 2;a giftet »en Korporal Dragman», men någon anledning att frångå Bromans 
preciserade uppgifter torde ej föreligga.

S- 597. t. 9. Om Olof Hoffman och hans familj jfr s. 869 f.; mannen nämnes 
av Brun, D. i, s. 103, som kapten för borgargardet i Hudiksvall.

S- 597. r. 8 nedifr. Om Lars (Berg) Bergvall se Brun, D. i, s. 202.
S. 598, r. 18. Erik E:son Wickman (el. Gestrinius), kyrkoh. i Gnarp (Hels.), 

se Hm., D. 1, s. 477 f., ävensom Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, s. 318 och 
O. A. Humble, Blad ur Gnarps sockens hist. (1922), s. 134 f.
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S. 599, r. 4 nedifr. Daniel Wickman, kyrkoh. i Gnarp, se Hm., D. i, s. 478; 
Humble, anf. arb., s. 135.

S. 600, r. 8 f. Den Pet. Bergqvist, som äktade Brita Danielsd: r Wickman 
el. Wikmarck var icke, som Hm., D. 2, s. 155 uppger, den bärare av namnet, 
som bördig från Forssa blev komminister i Jerfsö 1695 och dog 1716 (dvs. då Brita 
var ii år), utan en Petrus Jonæ Bergqvist från Alfta, student i Ups. 1728, 
prästvigd 1732 på kallelse av Daniel Wickman och död i denna adjunktsställning 
i juli 1749 (Hels. nat:s matr. under 1728, 25 febr.).

S. 600, r. 16 ff. Om Erik D:son Wikmarck säges i samma matrikel »Gevalia; 
jam munere fungitur quod vulgo Jagt Lieutnant dicitur». Sehlberg (anf. verk, 
D. i, s. 589 och 236) nämner honom Wikman och betecknar honom som »Controlleur 
vid Årskogs Tullkam[mare]» — År(e)skogen ligger på gränsen mellan Helsingland 
och Medelpad (jfr Glysisv., D. 2, s. 147). Hans maka nämnes här Signe Catrina 
Wetterhof; hon avled 1755, och påföljande år ingick W. nytt gifte med Anna 
Brita Wettersand (f. 1720, j 1801), dotter till vågmästaren i Gefle Pehr Wet
tersand (f 1745). Både W. och svärfadern synas ha fått sina gravar i Gefle 
kyrka.

S. 602, r. 20. Nils Pedersson Grå var född i Nordingrå (Ångerm.), och 
hans föräldrar voro Peder Eriksson och Carin från Aspeby och Torgsåker i 
samma landskap (se [J. Sundström], Kort begrepp af Gefle stads historia, i Medde
landen af Gestriklands fornminnesfören., 1908, s. 25, not 5). Enligt denna källa 
(s. 25) skall hans maka ha hetat Christina.

S. 602, r. 21 ff. Erik Nilsson Gestrinius berättas »hafwa, föräldrarna owetter- 
ligit, i yngre åren begifvit sig till Strängnäs och där studerat, men sedermera, då 
de ännu lefde, hemkommit promoverad Magister» (se Sundström, anf. st.). Blev 
rektor i Gefle skola 1590 och innehade denna befattning till 1598, då han blev 
kyrkoh. i Ljusdal (Hels.). Se Hm., D. 2, s. 213; G. E. Lundén, Bidrag t. Gävle 
skolors hist., D. 1 (Gävle, tr. Falun 1930), s. 59 f. — Hans hustrus, Anna Mårtens- 
dotters härkomst är något omtvistad. Enligt A. A. von Stiernmans samlingar 
skall hon ha varit dotter till borgaren i Gefle Mårten Larsson, vilket Schlegel 
och Klingspor (Den ej å Riddarhuset introducerade sv. adelns ättartaflor, Sthm 
1875, s. 163) — som dock återge den av Broman anförda traditionen — hålla för 
det troligaste.

S. 602, r. 4 nedifr. Om Johannes Gestrinius jfr Hm., D. 2, s. 436; N. C. 
Humble, Två hälsingesocknar (Bollnäs 1934), s. 180.

S. 603, r. 3 ff. Om Carl Gestrinius el. Segerstadius, magister 1655 (1665 är 
tryckfel) se Hm., D. 3, s. 338, där 4 döttrar nämnas och omtalas, att 2 söner dogo 
unga. Se även J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s. 11.

S. 603, r. ii ff. Om Abr. Fortelius f. 1628, komminister i Valbo (Gestr.) 
1661, se Hm., D. 1, s. 466; Nordlund, anf. arb., s. 64.

S. 603, r. 16. Om Petrus (Pehr) Wahlman (f. 1649) se Hm., D. 2, s. 215.
S. 603, r. 13 nedifr. Över släkten Hillberg finnas genealogier, förda rätt 

långt fram i tiden, i Sehlbergs Gefle-verk, D. 1, s. 388, 389. -— Om Petrus (Pehr) 
Hillberg (f. 1675, | 1745) se Hm., D. 1, s. 466.

S. 603, r. 10 nedifr. Petrus Hillberg (f. 1703) blev slutligen kyrkoh. i Ockelbo 
(Gestr.) 1739, kontr.-prost 1751 och avled 1784; se Hm., D. 2, s. 367 f. Hans maka 
hette Anna Brita Halenia (f. 1711, f 1775), om henne jfr nedan s. 644. Hennes
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moder var Brita Pontklia, vars syster Anna var gift med Hans Grise (f. 1668, 
f 1749), sist kyrkoh. i Närtuna (Uppl.), se Hm., D. 2, s. 344, jfr även nedan s. 791.

S. 603, r. 2 nedifr. Petrus P. Hillberg (f. 1734) efterträdde fadern som 
kyrkoh. i Ockelbo 1785, utnämnd till teol. d:r 1793, men avled s. å. (före promo- 
tionen); se Hm., D. 2, s. 368.

S. 603, r. i nedifr. Systern Brita Maria Hillberg blev gift med lingvae 
græcæ & hebr. lektorn i Gefle Jonas Sundström (se ibid., s. 367 f. samt G. E. 
Lundén, Bidrag till Gävle skolors hist., D. 1, s. 17 med n. 2, 19 och passim, samt 
280.). Sundström är med all säkerhet förf. till den ovan nämnda anonyma skriften 
’Kort begrepp af Gefle stads historia’ (jfr kommentaren t. s. 602, r. 21 ff.).

S. 604, r. i ff. Om de övriga systrarnas giften se Hm., D. 2, s. 368. Brodern 
Lars blev enligt samma källa ingenjör, vilket här betyder lantmätare, se om honom 
V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628—1900 (Umeå & Upps. 1896—1903), s. 33.

S. 604, r. 7. Johan(nes) Hillberg blev slutligen (1772) kyrkoh. i Huddunge 
(Uppl.) och dog 1779, se Hm., D. 2, s. 78. Hans maka hette enligt denna källa 
Helena Wåhlberg.

S. 604, r. 15. Kassören Jonas Hillberg gifte sig 1742 med Liva Christina 
Bollerman (f. 1721), då änka efter stadskassören Jonas Faxén (f 1740), och 
fick med henne dottern Brita Hillberg (f. 1742, f 1746). Efter Hillbergs död 
trädde änkan för 3:dje gången i brudstol, 1744 med stadskassören Eric Nordenelf 
(t !759). se Sehlberg, D. i, s. 388, 447.

S. 604, r. 17. över släkten Wahlman finnas släkttavlor i Sehlbergs verk, D. 1, 
s. 596 f. Om Abr. P. Wahlman se Hm., D. 2, s. 215 f. Om hans dödsår, som hos 
Broman snarast ser ut att vara ändrat från 1738 till 1739, se ibid., s. 215 not. 
Sehlberg har 1738, men bygger, som det förefaller, här i åtskilligt på Broman. 
Wahlman var eloqventiæ & poëseos lector i Gefle 1718—23 (Lundén, Bidr. t. 
Gävle skolors hist., D. 1, s. 280). (Präst r. 18 väl felskrivning för Prost?) En anteck
ning av K. H-K pekar på att Wahlmans »wackra Boksamling» försåldes å bokauk
tion i Upsala 1757 (enl. J. A. Almquist, Sveriges bibliografiska litteratur, D. 2, 
(Sthm 1906—11), s. 384).

S. 604, r. 22. Catharina Wahlman, gift Strömbäck, avled 1800; om hennes 
make bruksägaren Peter Strömbäck (f. 1722, f 1774) jfr Sv. släktkalendern, 
1950, s. 725 (genealogi i Sehlberg, D. i, s. 409).

S. 604, r. 13 nedifr. Om Georg Vougt (f. 1712, f 1794) se Hm., D. 2, s. 291.
S. 604, r. 10 nedifr. ff. Om kyrkoherdarna Bahde och Sundius, se ibid., s. 217. 

Om Anton Bahde se även O. A. Stridsberg, Anteckningar till en historik öfver 
Klara skola . . . 1649—1880 (Sthm 1880), s. 27, 32, 39, 61. En genealogi över släkten 
Bahde i Sehlbergs verk, D. 1, s. 374.

S. 604, r. 6 nedifr. Om prosten Pehr Backman i Villberga (Upl.) se Hm., D. 3, 
s. 421.

S. 604, r. 5 nedifr. Bernh. Brun(n)elius (f. 1693, f 1753) var ethices & 
historiarum lector i Gefle 1727—39 (Lundén, a. a., D. 1, s. 281), därefter kyrkoh. 
i Ljusdal (Hels.); se Hm., D. 2, s. 216 f.

S. 605, r. i. Om Lars P. Wahlman (f 1757) se ibid., s. 276.
S. 605, r. 6. Om Johan Berg (f 1784) se ibid., s. 293. Av hans och Catharina 

Wahlmans barn blev dottern Anna Brita gift med faderns efterträdare, kyrkoh. 
Hans Gewalin (f. 1733, f 1797), och sonen Olof blev sockenskrivare.
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S. 605, r. 14. Petrus (Pehr) Wahlman blev kyrkoh. i Gnarp (Hels.) 1750 
och i Börstil (Uppl.) 1777, k. hovpredikant 1774 och avled 1798; se Hm., D. 1, 
s. 233 f.; O. A. Humble, Blad ur Gnarps sockens hist., s. 51—74 (passim), 135. Dot
tern Anna blev gift med majoren M. A. Löfman; om de övriga barnen se Hm. 
anf. st.

S. 605, r. 20. Om Ulric Peter Spiegel, regementsfältskär vid Helsinge reg:te 
1740, t 1767, se J. F. Sacklén, Sveriges läkare-hist., Avd. 2:1 (Nyköp. 1823), s. 290.

S. 605, r. 14 nedifr. Om Erik Enagrius (f. 1660) se Hm., D. 1, s. 331.
S. 605, r. 12 nedifr. Om Petrus (Pehr) Enagrius (f 1757) se ibid., D. 3, 

s. 387.
S. 605, r. 8 nedifr. Prosperin uppges av Hm., D. 1, s. 331 ha varit bruks- 

predikant »vid Elfkarö», vilket tydligen är oriktigt. Å andra sidan föreligger påtagli
gen ett misstag frän Bromans sida, när han såsom söner till Prosperin och Anna 
Enagria uppfört Petrus Enagrius och hans broder Abraham. En son till dessa 
makar var däremot Eric Prosperin, den kände astronomen (f. 1737, f 1803), 
observatör och slutligen professor i astronomi i Upsala. I Uplands nat:s matrikel 
(ms. deponer. i Ups. univ.-bib!., sign. U 608 a) nämnes fadern »Bokhållare vid 
Elfkarleby Bruk», och enligt Sv. män och kvinnor, 6, s. 172, har han senare blivit 
bruksägare.

S. 605, r. 3 nedifr. Om Abr. Enagrius se A. Anjou, K. Svea hofrätts presi
denter samt embets- o. tjenstemän (Eksjö 1899), s. 192.

S. 606, r. i ff. Om Petrus (Petter) Wahlman (f 1760), hans ämbetsbana 
och familjeförhållanden se utförliga uppgifter hos E. Grape, Postkontor och post
mästare (Sthm 1951), s. 128 f. Rörande barnen i i:a giftet må nämnas, att 2. 
Peter Claes, som enl. Grape hette Per Hans (f 1764) blev rådman i Gefle och 
var gift (1751) med Christina Wallström (f. 1719, f 1777), samt att 4. Abraham 
blev krigspräst 1742 och avled 1758. Ifråga om den sistnämnde kan efter Gestrike 
nat:s matrikel (ms. i Ups. univ.-bibl., sign. U 700 a; under 1735, 7 juni) tilläggas, 
att hans prästvigning skedde efter kallelse (genom Lars Basiter) till Söderhamn, 
att han senare haft prästerliga förordnanden på olika håll (Danderyd, Knutby 
m. m.) och 1750 blev Pastor secundarius (bataljonspredikant?) vid Helsinge reg:te. 
Han avled i Bergen på Rügen.

S. 606, r. 18 nedifr. Brigita (Brita) Justina Ziervogel (f 1751) var dotter 
till hovkonditorn Christian Fredric Z. (| 1696) och hans hustru Gertrud Lang 
(t 1721), se förutom Grape, anf. st., J. A. A. Lüdeke, Denkmal d. Wieder-Eröffnung 
der Deutschen Kirche in Stockholm . . . 1821 (Sthm 1823), s. 406, 564 f.

S. 606, r. 12 nedifr. Alex. M. Forell (f. 1719, f 1764) blev slutligen lands- 
kamrer; hans maka dog 1757. Sehlberg känner även en dotter Clara Erika 
f. 1750.

S. 606, r. 6 nedifr. Om Lars Bælter jfr ovan s. 577 (med kommentar).
S. 607, r. 3 f. Laurent. Balck (Lars Balk) blev provinsialmedikus i Norrtälje, 

assessors tit., f 1790 (se Sacklén, Sveriges läkare-hist., Avd. 1, s. 164 f.).
S. 607, r. 15 f. Om Catharina Wahlmans make, Abr. Grafstrom (f 1783 som 

komminister i Arnäs, Ångermani.) se Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 1, s. 93 f.
S. 607, r. 20. Om komminister Erik Isæus (f. 1688, f 1766) se Hm., D. 1, 

s. 288 samt här nedan s. 610 och 829; genealogi över släkten hos Sehlberg, D. i, 
s- 379-



goo

S. 607, r. 22 f. Catharina Isæas make Jost Hindrich von Kiörling (Kiôl- 
ling) i Mo var född omkr. 1725 och dog 1799. Han var son tili den Jobst Kiölling, 
som av A. J. von Henel, Det anno MDCCXXXV florerande Sverige (Sthm [1736]), 
s. 63 upptas som löjtnant vid Helsinge reg:te och Delsbo kompani och av B. Hill- 
gren, Från flydda tiders Delslio (Sthm 1942), s. 22 omtalas såsom boende på bo
stället Hammaren därstädes med sin stora familj, till dess att han »vid Willajocki 
vart av kosackerna nedergjord 1743».

S. 607, r. 16 nedifr. Margareta Elisab. Isæas make, organisten Johan Ström 
i Delsbo, blev senare 'Director Musices' [väl musiklärare vid gymnasiet?] i Gefle 
och avled 1786. Han hade 1781 trätt i nytt gifte med Liva Catrina Nordenelf 
(f. 1745, t 1828), dotter till stadskassören Erik Nordenelf, omtalad ovan (jämte 
sin hustru) i kommentaren till s. 604, r. 15 ff. Ström hade i i:a giftet 7 barn och i 
det 2:a en son (se Sehlberg, D. i, s. 380).

S. 607, r. 13 nedifr. Om kapten Johan Larsson Grubb se ovan s. 565 med 
kommentar samt särskilt nedan s. 628 f., ävenledes med kommentar.

S. 608, r. 3 ff. Det torde böra påpekas, att numreringen här 5—7 anknyter 
till i—4 å s. 603.

S. 608, r. 5 ff. Petrus Gestrinius, jfr Hm., D. 2, s. 437.
S. 608, r. 15 f. Om Erik Laurentii Isæus (f. 1640, f 1692) se även nedan 

s. 828 och Hm., D. 2, s. 437 f.
S. 608, r. 17 nedifr. Om Dorothæa Isæa (f. 1679) och hennes make i i:a 

giftet kyrkoh. Johan(nes) Gæver (f. 1668, f 1722) se Hm., D. 2, s. 486 och nedan 
s. 829. Om mannen se vidare (enl. påpekande av K. H-k) Nils C. Humble, Ur 
Johannes Olsson Gaevers dagbok. En prästs anteckningar från årtiondena om
kring sekelskiftet 1600—1700 (i Julhälsning t. församlingarna i ärkestiftet, 1941, 
s. 28—39).

S. 608, r. 12 nedifr. Om Johan(nes) Gæver (f. 1705, J 1750) se Hm., D. 1, 
s. 83.

S. 608, r. 9 nedifr. Eric Gæver skall enl. Hm., D. 3, s. 486, ha blivit ’Directeur 
öfver Manufacturerne i Mariestad’.

S. 608, r. 8 nedifr. Om fältprästen, senare kyrkoh. Olof Gallenius (f. 1670, 
t 1730) se Hm., D. 3, s. 486 f.; ävensom Fänrik Robert Petres dagbok 1702— 
1709 (i Karolinska krigares dagböcker, 1, Lund 1901, s. 1—284), s. 203, 218. 
Dottern Catharina blev gift 1:0 med komministern i Funbo (Uppl.) Olof Sylvest 
(t 1708) och 2:0 med kapten N. Kjölling.

S. 608, r. 4 nedifr. ff. Om Margareta Isæa och hennes make Jonas Phrag- 
MENius (f. 1669, f 1740) jfr även s. 829 o. 866 f. samt Hm., D. 2, s. 438; J. O. 
Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s- T5 L, och särskilt I. Wallenius, 
’Släkten Phragmén (Phragmenius)’ (i Personhist. tidskrift, Årg. 40 (1939—40), 
s. 218—236), s. 222 ff.

S. 609, r. 2. Barbara Rök nämnes av Hm. (D. 2, s. 438) Barbara Krok, 
tydligen oriktigt, jfr nedan s. 866 med kommentar.

S. 609, r. 4 ff. Om de Phragmeniska barnen, som återkomma i det följande 
dels s. 650, dels s. 866, se detta sistnämnda ställe med kommentar.

S. 609, r. 10. Petrus Isæus blev student 1703, utnämndes till kollega 1717, 
prästvigd s. å., jfr J. O. Nordlund, anf. arb. s. 73, ävensom G. Hellström i 
Personhist. tidskr., Årg. 35 (1934), s. 254. Isæus återkommer nedan s. 829.
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S. 609, r. 12. Om kyrkoh. Magnus (Mâns) Thelaus d. ä. (f. 1649?, f 1725) 
se Hm., D. 2, s. 392. Om dottern Elisabets senare gifte jfr nedan s. 615. (Om Magnus 
Thelaus d. y. se nedan s. 720 med kommentar.)

S. 609, r. 14. Magnus Isæus (f 1792) blev slutligen kyrkoh. i Skuttunge 
(Uppl.) 1779, prost 1787; äktade 1780 Margareta Norenia, dotter till företrä
daren kyrkoh. Olof Norenius, se Hm., D. 3, s. 23; Sehlberg, D. i, s. 379.

S. 609, r. 16. Petrus Isæus (f. 1724? Hm. 1726, Brom. 1727), komminister i 
Ovanåker (Hels.) 1773, f 1797; gift med Christina Spiegel, dotter till regements- 
fältskären Ulric Spiegel och Anna Wahlman, jfr Hm., D. 2, s. 395 o. ovan s. 899.

S. 609, r. 19. Om Michael Dahlmark se närmare nedan s. 615 med kommentar.
S. 609, r. 21. Catharina Isæa återkommer likaledes s. 829; hon var född 

1685 (enl. B. Hasselberg, Släkten Arbman från Arboga, Upps. 1939, s. 30, på
pekat av K. H-k). Om hennes man Lars Ekberg (el. Ekeberg, som han genom
gående namnes av Hm. m. m.) och hans skiftande öden se Hm., D. 3, s. 86 f.; 
han var född 1679 och dog 1743.

S. 609, r. 8 nedifr. Anders Forssius (f. 1707, f 1774) blev rektor i Hudiksvall 
1757, se närmare J. O. Nordlund, anf. arb., s. 21 f.; Acta till Hudiksvalls läroverks 
hist. (Lund 1937; Årsböcker i sv. undervisn.-hist., 50), s. no—118, 119.

S. 609, r. 2 nedifr. Om Catharina Ek(e)bergs gifte föreligga divergerande 
uppgifter. Enligt Hm., D. 2, s. 439 skall hon ha blivit gift med kyrkoh. Carl 
Hällström i Segerstad (Hels.), som avled 1775. Men av B. Hasselberg, Släkten 
Arbman (se ovan), s. 30 uppges hon ha äktat en bruksinspektör Olof Ekeberg, 
som var född i Fellingsbro 1715 och dött i Delsbo något av de första åren på 1790- 
talet och som antagit sin hustrus släktnamn. Han tycks ha varit bosatt i Gefle 
eller i trakten däromkring, ty alla hans tre barn — Katarina Helena (f. 1751, 
gift med fältskären C. F. Rudolphi), Dorothea (f. 1757, f 1818) och Maria 
Margareta (f. 1761) — voro födda i staden. Enligt Hasselberg (s. 30) skall Katha
rina Ekeberg ha dött 1816 i Nora stad hos systersonen kronobefallningsman Per 
Forssius. Denne skulle väl alltså ha varit en son till Sara Margareta Ekeberg 
och hennes make, den härovan nämnde rektor Anders Forssius; om deras barn 
uppger J. O. Nordlund, anf. arb., s. 22, att de voro fem — alltså två utöver de 
tre Broman nämner — och att de dogo unga, vilket således knappast kan vara 
i allo riktigt.

S. 610, r. i ff. Om komminister Eric Isæus, hans maka Catharina Wahlman 
och deras barn jfr ovan s. 607 (med kommentar).

S. 610, r. 10. Om kyrkoh. Chrysostomus Limnelius se Hm., D. 2, s. 438.
S. 610, r. 14. Mönsterskrivaren Hans Pedersson Gestrinius nämnes (såsom 

Hans Gestrin) av fänrik Robert Petre i hans förutnämnda dagbok (jfr ovan 
anmärkn. till s. 608, r. 8), s. 106 (under den 18 juli 1706).

S. 610, r. 15 nedifr. Petrus P. Gestrinius blev fältväbel vid Helsinge reg:te 
1700 och adjutant därst. 1704, f 19 nov. 1705 (se A. Lewenhaupt, Karl XILs 
officerare, 1, s. 229). Hans död omnämnes även av R. Petre (s. 93).

S. 610, r. 12 nedifr. Anders Lerberg tjänade sig från menig upp till sekund
kapten vid Helsinge reg:te (1701) men stupade vid Liesna 29 sept. 1708; se om 
honom och hans anhöriga Lewenhaupt, anf. arb., D. 2, s. 393 (Petre, s. 60, 
129, 173)-

S. 610, r. 10 nedifr. Om Jonas Rothling (f 1747) se Hm., D. 3, s. 14.
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S. 610, r. 2 nedifr. Om Olof Gestrinius och hans familj se Hm., D. 2, s. 90 
och nedan s. 750.

S. 611, r. 7. Om apologisten Lars Schalin se nedan s. 716 med kommentar.
S. 611, r. ii ff. Om Beata Gestrinia (f 1799) och hennes make Petrus Jonæ 

Sund (f. 1702, f 1776), som var kollega i Hudiksvall 1734—43 och slutligen blev 
kyrkoh. i Mo och Rengsjö (Hels.), se Hm., D. 2, s. 278 f.; J. O. Nordlund, anf. 
arb., s. 73 f.; G. Hellström i Personhist. tidskr., Årg. 35 (1934), s. 254. Bland 
dessa makars barn märkas Pehr, köpman i Hudiksvall (senare rådman? möjligen 
identisk med den bärare av namnet, som nämnes av Brun, Hudiksvalls hist.,
D. i, s. 177, 236?), och Jonas, lantmätare och slutl. kammarråd i pfalzgrevens av 
Zweibriicken-Birckenfeld tjänst (se V. Ekstrand, Svenska landtmätare, s. 262).

S. 611, r. 17 ff. Om professor Martinus Erici Gestrinius (f 1648) se C. 
Annerstedt, Upsala univ:s hist., D. 1 (Ups. 1877), s. 193, 404 o. passim (se regist.);
E. M. Dahlin, Bidrag till de matemat. vetenskapernas hist, i Sverige före 1679 
(Ups. 1875; Ups. univ:s årsskr. 1875), s. 115, 116, 121, 124; Sv. män o. kvinnor, 3 
(1946), s. 53.

S. 611, r. 20. Martinus Olai Gestricius var född omkr. 1525 i Gefle som son 
till rådmannen Olof Mattsson därstädes och Catharina Grubb; han blev biskop 
i Linköping 1569 men avsattes 1580 på grund av sitt motstånd mot Johan IILs 
kyrkopolitik, kyrkoh. i Nyköping s. å. Han avled 1585. I sitt äktenskap med 
Christina Larsdotter, kyrkoherdedotter från Forssa (Hels.), hade han sonen 
Olaus Martini (f. 1557, f 1609), som blev ärkebiskop. Av litteratur om Martinus 
Olai Gestricius kan nämnas: J. A. Hammargren, Om den liturgiska striden under 
kon. Johan III (akad. avh. Upps. 1898), s. 20, 26,62—68, 88—95, 101 f., 198—200; 
Hj. Holmqvist i Sv. kyrkans historia, Bd 3:1 (1933), s. 408, 413, 450; Bd 3:2 
(!933). s- 8, 23, 33, 40, 64, 70, 92, 104, 106; Hm., D. 2, 446 f.; Westerlund-Setter- 
dahl, Linköpings stifts hm., D. 1 (1919), s. 46—49; Hagström, Strengnäs stifts 
hm., D. 2 (1898), s. 283—289; Sv. män o. kvinnor, 5, s. 255 osv.

S. 611, r. ii nedifr. Olaus Gestrinius blev ej adlad; det gäller däremot om 
Jakob(us), se nedan.

S. 6n,r. 7 nedifr. Om Christina Gestrinias make Peter Schnack, 1688 
adlad Snack (f. 1632, | 1713), senare landshövding på Gotland m. m., ävensom 
beträffande hans senare giften se Elgenstierna, 7, s. 338. Om honom jfr även 
J. A. Almquisti Bergskollegium o. bergslagsstaterna 1637—1857 (Sthm 1909), 
s. 272.

S. 611, r. 2 nedifr. Jakob Gestrin adlades 1678 Leijonsvärd; blev slutl. 
major och levde ännu i febr. 1699, se Elgenstierna, anf. arb., 4, s. 590.

S. 612, r. 10 ff. Det här meddelade epitafiet är väl återgivet efter J. Pering- 
skiöld, Monumenta Ullerakerensia (Sthm 1719), s. 243.

S. 612, r. 10 nedifr. Om Petrus Erici Gestrinius, hans data, familjeförhållan
den m. m. se Bygden, Hernösands stifts hm., D. 2, s. 320 f. (Uppgiften hos Broman 
Präst 1647’, som tillkommit genom rättelse, är uppenbart felaktig —- mannen 

avled 1632.)
S. 612, r. 5 nedifr. ff. Petrus Petri Gestrinius (f. 1644, J 1714), som av 

Broman upptas som son till den nyss anförde, skall enligt Bygden (D. 3, s. 214) i 
verkligheten ha hetat Petrus Erici Gestrinius och varit son till kyrkoherden i 
Hammerdal (Jemtl.) Ericus Hedsander (D. i, s. 305). I varje fall stämma de
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uppgifter Broman i övrigt lämnat om mannen väl överens med de vida utförligare, 
som Bygdén (D. 3, s. 214 f.) sammanställt. Det där fastställda födelseåret ger ju 
också vid handen, att Bromans härledning från den 1632 bortgångne Petrus 
Erici Gestrinius måste vara felaktig. Vår omtvistade Petrus Gestrinius var också, 
som Broman mycket riktigt uppger, gift tvänne gånger, näml. 1:0 med den för 
Broman okända Elisabeth Hernelia, rådmansdotter från Hernösand (f 1671) 
och 2:0 1672 med Elisabet Albogia (f. 1642). Att makarnaidet förra äktenskapet, 
som Broman uppger, haft en son, som blev komminister i Skön (Medelp.), är 
ävenså riktigt. Men hans namn var Erik Gestrin (ej Peter); se om honom och 
hans anhöriga Bygdén, D. 3, s. 352.

S. 613, r. 12. Varest Christina P:dotter Gestrinia kan höra hemma i 
genealogiskt hänseende synes ovisst; den inplacering, som Broman givit henne, kan 
i varje fall ej vara riktig.

S. 613, r. 14. Nicolai Erici Gestrinii delvis äventyrliga levnadsöden äro 
skildrade i en likpredikan av Christopher Schultetus (Stettin 1636), om vilken 
se närmare s. 619 och nedan kommentaren till detta ställe.

S. 613, r. 16 nedifr. Om Ericus E. Gestrinius (f 1657) se Hm., D. 1, s. 330 f.; 
Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, s. 308 f.

S. 613, r. 9 nedifr. Denne Johan Gestrin nämnes landsfiskal och commissarie, 
och hans maka hette Margareta Elisabet Haldin. Av sönerna äro no. 3 och 
6 närmare kända.

S. 613, r. 5 nedifr. Om Sven Eric Gestrin, f. 1753, fil. kand. 1782, mag. 
1785, kollega i Falun 1783, slutl. konrektor 1796, f 1809, se närmare J. F. Munck- 
tell, Westerås stifts hm., D. 3, s. 407 f.

S. 613, r. 2 nedifr. Om Nils Gestrin, f. 1768, stud. i Upps. 1788, mag. i Åbo 
1798, prästvigd 1794, fältprost 1809, kyrkoh. i Möklinta (Vestml.) 1814, f s. å. 
se Muncktell ibid., s. 240 f.

S. 614, r. 5. Om Christina Eriksdotter Gestrinia (f. 1640, f i7r4) ocIl 
hennes make Uno Petræus (f. 1643, f 1703) se Muncktell, D. 3, s. 236 f.

S. 614, r. 8. Om Gustaf Petræus, som blev kapten vid Vestmanlands reg:te 
1707 och stupade vid Poltava 1709, se närmare A. Lewenhaupt, Karl XII:s 
officerare, 2, s. 505.

S. 614, r. 9. Om Petrus Petræus (f. 1676, f 1752) se Muncktell, D. 2, 
s. 127 f., som nämner 9 barn till honom och hans maka Elisabeth Kalsenia.

S. 614, r. ii. Tredje brodern Petræus måste väl ha varit Eric, som slutligen 
blev hovrättsråd i Svea hovrätt (1744) och avled 1752- Enligt Anjou (K. Svea 
hofrätts presidenter etc., Eksjö 1899, s. 91) skall hans maka emellertid ha hetat 
Elisabeth Widlund.

S. 614, r. 14 Om Samuel Erici Gestrinius (d. ä.) se Hm., D. 2, s. 297 f.; 
Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 2, s. 340. Det uppges om honom att »han 
uppsatte år 1666 en genealogia Gestrinia» ( Schlegel o. Klingspor, Den ... ej 
å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor, Sthm 1875, s. 163); jfr 
nedan komment. t. s. 616, r. 4 nedifr.

S. 614, r. 16 nedifr. Om Ericus Samuelis Gestrinius se Hm., D. 2, s. 392.
S. 614, r. 12 nedifr. Om Samuel E. Gestrinius (d. y.) se ibid., s. 275 f.
S. 615, r. 3. Eric(us) Gestrin(ius) var kollega i Hudiksvall 1743 och blev 

1760 kyrkoh. i Hamrånge (Gestr.); han avled 1769; se närmare Hm., D. 2, s. 26;
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J. O. Nordlund, anf. arb., s. 74; G. Hellström i Personhist. tidskr., Årg. 35 
(1934), s. 254.

S. 615, r. 5. Magnus Gestrin blev 1760 mathematices (et logices?) lector vid 
Gefle gymnasium och avled 1766. Han var gift med Catharina Hölphers. En 
utförlig redogörelse för hans levnadsomständigheter uppsatt av sonen apologisten 
Samuel Gestrin (f. 1764, f 1815), den kände boksamlaren m. m., är inhäftad i 
Hels. nations matrikel vid år 1731.

S. 615, r. 17. Jonas Nilsson Edsenius namnes av Hm. (D. 2, s. 315) Edenius, 
dock med tillägget »Kallas äfven Essenius». Han hade, innan han fick Ljusdals 
pastorat, bl. a. varit kollega i Hudiksvall, se J. O. Nordlund, anf. arb., s. 50.

S. 615, r. 20. Om Michael Dahlmark (f. 1671, f 1738), även nämnd här ovan 
s. 609, se Hm., D. 3, s. 90.

S. 615, r. 4 nedifr. Om P. Schalin se närmare nedan s. 708 (r. 7 ff.) med kom
mentar.

S. 616, r. 3 ff. Om Carl Printz (f. 1689) se Hm., D. 1, s. 231. Av döttrarna 
blev enligt samma källa Agnes gift med »Inspektor Garney på Elfkarö» och Catha
rina med bergsfogden Er. Orbien.

S. 616, r. 9 f. Bromans uppgift om Isaac Gestrinius’ officersbana bekräftas 
varken av B. A. Ennes, Biograf, minnen af kon. Carl XILs krigare (Bd 1—2, 
Sthm 1818—19) eller A. Lewenhaupt, Karl XILs officerare. Hels. nat:s ma
trikel (U 700 c) säger: »Musis abdicatis, pagi magister s. Lensmannus fit in 
Leufstad Uplandorum.»

S. 616, r. 15 ff. Om Olof Larsson Schalin och hans familj se även s. 716 f. 
(med kommentar) samt Hm., D. 3, s. 84.

S. 616, r. 17 nedifr. Om Lars Jacobsson Norelius (f 1707 4/3, ej 1704) 
och hans familj se s. 677 och Hm., D. 2, s. 298.

S. 616, r. 9 nedifr. Om Samuel Samuelis Gestrinius och hans familj se Hm., 
D. i, s. 163 f.; Bromans uppgift, att han först skulle ha varit komminister i Norrala, 
är oriktig och beror förmodligen på förväxling med Eric Gestrinius [K. H-K]. Om 
Gestrinius se även B. G. Jonzon, Blad ur Bollnäs församlings kyrkohist. (H. 1—4, 
Upps. 1899—1900), s. 67 f.; om striderna vid hans befattnings tillsättande efter 
hans död se ibid., s. 92 ff.

S. 616, r. 7 nedifr. Sven Magni (Månsson) Hagelsten var kyrkoh. i Bollnäs 
1660—70, se Hm., D. 1, s. 156 f.; B. G. Jonzon, nyss anf. arb., s. 57. Nämnes även 
nedan s. 657, 810.

S. 616, r. 4 nedifr. ff. Om Sven Gestrin-Lagerstam (f. 1680, adl. 1755, 
slutl. landshövdings tit., f 1765) och hans familj se Schlegel o. Klingspor, anf. 
arb., s. 164; Anjou, K. Svea hofrätts presidenter . . . s. 91. Uppgifterna i vår 
handskr. angående döttrarna (s. 617, r. 2 ff.) kunna suppleras efter Schlegel o. 
Klingspor. Det kan tilläggas att Gestrin-Lagerstam tydligen hade intresse för 
sin släkts historia. Det framgår av ett brev, som han sänt Broman från Stockholm 
den 30 april 1741, alltså vid en tidpunkt, då han ännu var assessor i Svea hovrätt. 
Han erinrar nämligen häri om en tidigare hänvändelse från Bromans sida, däri 
denne begärt »underrättelsze om Gestriniorum familia», men att han själv härvid 
varit urståndsatt att tillmötesgå Bromans önskan därigenom att han ej återfått 
den »Gestrinernas Ättetafla», som han lånat den numera avlidne assessor Carl 
von Schantz . Detta förtryter honom alltj ämt, så mycket mer som genealogien ifråga
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var uppsatt av hans farfader, alltså Norrala-prosten Samuel Erici Gestrinius 
(1614—77; se ovan s. 614), och utgjorde dennes originalmanuskript. Han hyser 
dock vissa förhoppningar om att kunna återfå den och är tydligen parat att besvara 
nya förfrågningar från Bromans sida. Om sina familjeförhållanden m. m. meddelar 
han, att han själv sedan den 12 april går på sitt 621a år och efter 10 års tjänst 
som assessor väntar befordran till hovrättsråd, att hans maka Sara Hierpe, 
fraud, sekreteraren Johan Hierpes enda barn, nu är på sitt 4o:de ålders år 
samt att hans nu levande barn äro 4 flickor, varav den äldsta går på sitt 20: de 
år och den yngsta på det 9: de. Han nämner också, att han kan lämna upplysningar 
om släktens stamfaders, Ljusdals-prosten Erici Nicolai levnadslopp och uppgift 
om »hwilcka warit hans fader och farfader men ey längre tillbakas». (Brevet ifråga, 
som figurerar i en auktionskatalog från Stockholms stads bokauktionskammare 
1935/36: no. 3, sept. 1935, har nyligen (juni 1952) kunnat antikvariskt förvärvas 
av Glysisvallur-redaktionen.)

S. 617, r. 8 ff. Om Brigitta (Brita) Samuelsdotter Gestrin, hennes make 
Bengt Hagel (f 1742) och deras barn se Hm., D. 3, s. 28; B. G. Jonzon, anf. 
arb., s. 92—95, 102; jfr även Örnberg, Sv. ättartal, Årg. 11, 1896, s. 480, not 2.

S. 617, r. 17. Den nämnde Carl Mauritz Schvardz [Hm. Swardtz] blev ej 
komminister i Avesta utan dog 1742 som nådårspredikant.

S. 617, r. 20 ff. Catharina Hagel ingick efter i:e makens Nils Bolanders 
död 1738 förmodligen 1740 nytt gifte med k. köksmästaren Peter Niclas Grams- 
dorff (f. förmodl. 1712, f 1791). Av hennes två av Broman nämnda söner i i:a 
giftet torde Bengt Albrecht Bolander ha dött i unga år (levde 1739, men ej 
!755); brodern Niclas, som antog styvfaderns namn Gramsdorff, avled ogift 
1778 som kungl. sekter. I sitt äktenskap med Gramsdorff hade Brita Hagel 7 
barn, som uppräknas av Örnberg i Sv. ättartal, Årg. 11, s. 480 n. 2.

S. 617, r. 9 nedifr. ff. Om Christina Samuelsd:r Gestrin, hennes make J. C. 
Ziegler och deras barn jfr Örnberg, Sv. ättartal, Årg. 11, s. 480 f. Av uppgifterna 
här framgår bl. a. följande: b. Samuel Ziegler blev kungl. livdrabant, { 1759: 
c. Ulrica Fredrica, f. 1728, f 1763, gifte sig med NilsWessman, assessor i Antikvi
tetsarkivet, f 1763; d. Jochum (Joachim) uppges ha varit kanslist i Kommerskol
legium och ha dött 1762; e. Adrian skall ha avlidit 1751 som hovrättsauskultant; 
f. Ebba Christina f. 1731, f 1785, ingick 1756 äktenskap med den ovan omnämnde 
k. köksmästaren Peter Niclas Gramsdorff i hans 2:a gifte.

Släkten Ziegler har också varit föremål för behandling i en i Stockholm 1937 
utgiven minnesskrift 'Sockerbagaren genom tiderna’ utarbetad av Gerh. Magnus
son. Denna innehåller ett par avsnitt 'Zieglerska sockerbagarsläkten’ (s. 158—160) 
och 'Mera om hovkonditor Ziegler’ (s. 161 f.) av direkt intresse för vårt ämne. 
Tyvärr tycks det dock vara rätt klent beställt med vederhäftigheten ifråga om de 
uppgifter här lämnas; se härom H. Stålhane i Personhist. tidskr., Årg. 38 (1937), 
s. 241 ff.; om Ziegler se även samme förf. i essäsamlingen En misslyckad kungamid- 
dag (Sthm-Upps. 1937), s- 23 f-

S. 618, r. 3 ff. Om Ebba Gestrinias make, löjtnant Johan Sturm (f. 1680, 
levde 1756) och hans levnadsöden se A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 2, 
s. 678.

S. 618, r. 16. Om Johan Lindmarck (f. 1663, f 1732) och hans familj ef örhållan- 
(len se Hm., D. 3, s. 30 f,
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S. 618, r. 19. Om Johan(nes) S. Gestrinius se Hm., D. 2, s. 70.
S. 619, r. 8. Schultetus’ likpredikan över Nils Gestrin bär en mycket om

ständlig titel, varav anföres: ’Homo caducus, Deus æternus oder Christliche Leich
predigt . . . gehalten bei der christlichen Leichbestaetigung des . . . H. Nicolai 
Erichsohns/ Königl.Majest, vn der hochlöbl. Krön Schweden bestehen Rentmeisters 
. . . den 9 Junij eiusdem anni [1636] . . ./gehalten durch Christophorum Schulte- 

tum . . . Gedruckt zu Alten Stettin’. (I publikationen ingår också en likpredikan 
över kammarskrivaren Erik Hansson.)

S. 619, r. ii f. Den här omförmälda disputation, på vilken Jacob Gestrin 
tecknade sig som Jac. E. Clarevallius, ventilerades 1625 under professor Jonas 
Magni’s presidium och utgjorde ’Disp. 8: De jure majestatis’ av en serie disserta
tioner, som s. å. utgåvos samlade under gemensam titel: Philosophiae civilis pars 
posterior s. specialis.’

S. 619, r. 7 nedifr. Om Petrus Mattiæ Busch (Hm.: Pehr Buscherus) se 
Hm., D. i, s. 390.

S. 619, r. 2 f. nedifr. Bromans uppgifter om Petrus M. Buschs söner (accep
terade av Hm., D. 2, s. 390) måste vara felaktiga: någon Mattias Petri Busck 
finnes ej bland komministrar i Jerfsö — däremot blev dennes son Carl Mathiæ 
Busck kyrkoherde där —, och Sveno Petri Busck måste, såsom i texten redan 
anmärkts, vara förväxling med Sveno Matthiæ Buscherus.

S. 620, r. i f. Om Johan (el. Hans) Campanius se Hm., D. 2, s. 23, där två 
barn i hans äktenskap med Catharina Gestrinia nämnas: sonen Olof, som 
nämnde sig Hambrinus och 1663 kallades till adjunkt hos fadern, och dottern 
Margareta gift med Petrus Johannis Gestrinius, kyrkoh. i Segerstad; om dessa 
sistnämnda makar och deras talrika ättlingar se ovan s. 608 ff.

S. 620, r. 12 ff. Vid sin utredning av släkten Grubb(e)s ursprung och äldre 
led har Broman förts i kontakt med de sällsamma produkter av fantasi och forskning 
som BuRE-släktens genealogi och släktsaga utgöra — dessa aktstycken beröras 
något närmare här nedan i kommentaren till s. 767 ff. och 771. Och man konstaterar, 
att Broman knappast kan sägas ha haft någon större framgång i sina försök att 
komma till rätta med denna härva av rena fantasier och ofta osäkra och godtyckligt 
behandlade fakta, därtill med tillsatser, ändringar, konstruktioner osv. Man finner 
sålunda, att den Anna Bure, som av Broman uppställts som en förbindelselänk 
mellan 'Grubbe-Familien' och Bure-släkten, är en historisk person, men hon var 
icke dotter till underlagmannen Jacob Andersson Bure utan till dennes son 
Anders Jacobsson (Japsson) Bure i Kåge (Västerb.), som för övrigt torde få 
anses som släktens äldste dokumenterade medlem, och hon var heller icke gift 
med Anders Claesson Grubb, vars existens för övrigt synes något problematisk, 
utan med Andreas Olai (f. 1512 i Upsala, f 1569), kyrkoherde i Skellefteå från 
1544 (se om honom Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 3, s. 300 ff., likaså beträffande 
makarnas tio barn, rätt väl kända till namn, data och levnadsöden). Den ställning 
som Broman tilldelat Anders Claesson Grubb och Anna Bure som släkten Grubbs 
stamföräldrar är alltså till alla delar felaktig.

Emellertid upplyser Bure-genealogien —- sådan den föreligger i Elias Palm- 
skiölds kopia, ms. X 36 i Ups. univ:s bibi. — till det värde det hava kan, att 
Jacob Andersson (Anna Bures föregivne fader) med sin hustru Kälug haft en 
dotter Maria (Bure), som sålunda var faster till Anna Bure. Denna Maria hade
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blivit gift med Anders Persson i Grubbe, och dessa makar — som tydligen haft 
större anspråk på nyssnämnda hederstitel i förhållande till Grubbe-släkten —■ hade 
haft sonen Jacob Andersson Grubb, tydligen den man, som Broman nämner 
här s. 620, r. 13 nedifr. och som också upptas av A. A. von Stiernman, Swea och 
Götha höfdinga-minne, D. 2 (Sthm 1835), s. 333 såsom lagman i Västerbotten 
på 1500-talet. Även sonen Anders Jakobsson Grubb upptas hos Stiernman, 
anf. st., såsom sin faders efterträdare, med tillägg att han var gift med Malin 
Andersdotter. Denna var frillodotter till prosten och kyrkoherden i Skellefteå 
Herr Anders, känd i sitt ämbete från åren 1499—1506 (se Bygdén, Hernösands 
stifts hm., D. 3, s. 298 f.). Stiernman uppger (efter Buregenealogien), att ärkebiskop 
Johannes Magnus genom sitt brev förklarat Malin för äkta, vilket säkerligen är 
felaktigt och förmodligen beror på förväxling med det förhållandet, att ärkebiskop 
Jakob Ulfsson vid visitation i Skellefteå 28 febr. 1507 med dispens från kanoniska 
lagen och mot erlagd gottgörelse förklarat Malin i okvald besittning av ett hemman 
i Storkåge, som Herr Anders förvärvat 1500 och som Malin erhållit som arv efter 
sin redan avlidne fader. Se härom Bygdén anf. st., där hennes make nämnes 
Anders Jakobsson af Bure. (Jakob Ulfssons originalbrev finnes i Ups. univ:s 
bibi. och är avtryckt av J. H. Schröder i disp. De cælibatu clericorum in ecclesia 
Svecana (Ups. 1845).

Ifråga om Anders Jacobsson Grubbs barn — Broman nämner Jacob, Barbara, 
Magdalena och Hans — stämmer hans uppgift tämligen väl överens med Bure- 
genealogien, som dock har Margareta på Magdalenas plats och upptar ytterligare 
3 barn.

Till dessa väsentligen på det genealogiska materialet grundade utredningar 
torde emellertid böra fogas en erinran därom, att en del uppgifter rörande de äldre 
generationerna, som huvudsakligen hämtats ur fogderäkenskaper i Kammararkivet, 
meddelats av J. Nordlander i Kyrkohist. årsskrift, Årg. 11 (1910), avd. Meddel. 
o. aktstycken, s. 129—131. Här konstateras att redan stamfadern Anders Peders- 
son i Grubbe by var en betydande man, som enligt Gustaf I:s registratur 1526 
mot visst vederlag i mårdskinn och skyldighet att göra viss upphandling för 
konungens räkning förlänats skatteuppbörden m. m. från lapparna i Umeå socken. 
Han var vidare legaliserad s. k. landsköpman. Är 1543 är han tydligen död men 
då uppvisar jordeboken i samma by två män Jacob Andersson och Östen Anders
son, som säkerligen äro hans söner. Av dessa är Jacob innehavare av ett synnerligen 
stort hemman och befinnes vidare flera år t. ex. 1555 och 1556 vara fogde över 
»Uma ock Ångermanne lappar». Även han var landsköpman och erlade 1549 6 
mark i köpmanspenningar (Östen blott 2 mark). Son till denne Jacob var tydligen 
Anders Jacobsson i Grubbe, som 1572 i Stockholm förtullar en del handelsvaror 
dock i rätt blygsam omfattning men åtta år senare befinnes ha upparbetat sin 
rörelse avsevärt. »Välvise, lagfarne mannen Anders Jacobsson, lagläsare» var gift 
med Barbro Pedersdotter. Sonen Jacob Andersson Grubb var född i Umeå 
!557. Vid 41 års ålder blev han av Magnus Brahe förordnad till lagman i Väster
botten med tillhörande lappmarker, ett ämbete som han med stor heder förestod i 
40 år. Förmodl. 1593 gifte han sig med Karin Olofsdotter, dotter av kyrkoh. 
Olof i Norrbo, Hels.; hon överlevde honom. De hade 9 söner och 2 döttrar, av 
vilka 4 söner levde när han 1638 gick ur tiden. Denne Jacob var under det tidi
gare 1600-talet en av Västerbottens mest betydande män, den främste bland
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birkarlarna, stod i förbindelse med Axel Oxenstierna osv. se härom närmare 
Nordlander.

Enson Jacob Jacobsson Grubb var underlagmani Västerbotten åren 1642—53.
Att de tvänne här lämnade relationerna icke i allo överensstämma vare sig 

inbördes eller med Bromans framställning är ju tydligt nog, men därpå låter det sig 
förklarligt nog icke göra att här närmare ingå.

S. 620, r. 8 f. nedifr. Ifråga om Olof Andersson Grubb (Olavus Andreæ) 
torde Bromans uppgift, att han varit bror till Jacob Andersson Grubb [d. ä.] få 
anses skäligen osäker, enär han då enligt B:s uppfattning ju skulle ha varit son till 
Anders Claesson och Anna Bure, en hypotes som ju ovan påvisats vara orim
lig. Han var kyrkoh. i Norrbo (Hels.) och avled 1628, se Hm., D. 2, s. 308 ff. 
(där ifråga om släktskapen hänvisas till Broman, och viss reservation sker beträf
fande Buregenealogien).

S. 621, r. 2 f. Beträffande Jacob Andersson Grubb [d. y.], den äldste av 
Anders Jacobsson Grubbs ovan nämnda ättlingar, uppger Stiernman (anf. st.) 
att han varit känd i sitt lagmansämbete från åren 1590 och 1598 samt att han 
avlidit 1628. Hans maka har enligt Stiernman hetat Karin Olofsdotter. Broman 
uppger, att han haft 7 barn: Anders, Petrus, Vilhelm, Olof, Maria, Lars och 
Marcus (se s. 621, 629 f. o. 632), under det att Buregenealogiens uppgift överens
stämmer ifråga om de fyra förstnämnda namnen men sedan upptar Malin och 
Sara, vartill förmodligen också som 7:de namn bör fogas Margareta (se nedan). 
Det är emellertid lätt att se, att Bromans uppgifter äro något svävande på vissa 
punkter. Den dotter han här nämner Maria uppträder nämligen nedan s. 789 
under namnet Barbara, och om Marcus (liksom för övrigt även om Olof) vet 
han praktiskt taget icke någonting. Däremot äro de tre i Buregenealogien upp
tagna döttrarna faktiskt möjliga att klart påvisa: Malin är känd som maka till 
borgmästaren Bertil Larsson i Gefle (1570—1590-talen) och som moder till 
Jakob Bertilsson, likaledes borgmästare därstädes under det tidigare 1600- 
talet; se härom J. Selggrens anteckningar om ’Borgmästare i Gefle’ (i Meddelan
den af Gestriklands fornminnesfören., 1902, s. 1—25), s. 2 f., 4. Sara var gift med 
Wellam Markusson, rådman och borgmästare; dessa makars gravsten är känd 
från Gefle kyrka (se ibid., s. 4 f.). Margareta Jakobsdotter (Grubb) slutligen var 
gift 1:0 med borgaren Per Ångerman i Gefle och 2:0 med Erik Broddesson, råd
man 1595, 1598 och borgmästare 1600—1605 (se ibid., s. 5 f.).

S. 621, r. 4. Denne Anders Jacobsson Grubb [d. y.] var icke prost och kyrkoh. 
i Umeå, som Broman uppger; däremot är nog dennes uppgift riktig, att han var 
gift med Elsa [Jonsdotter] Halenia; dessa makar återkomma nedan s. 642.

S. 621, r. 6 ff. Om sonen Olof Andersson Grubb, komminister i Umeå och 
död i denna befattning 1670, se Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, s. 239. Broman 
har i ett senare tillägg råkat sammanblanda denne med den förutnämnde äldre 
Olaus Andreæ Grubb, kyrkoh. i Norrbo (f 1628), som, därest man finge tro 
Bromans uppgift (s. 620) — vilket dock som nämnt torde få anses osäkert — skulle 
ha varit broder till hans farfarsfar.

S. 621, r. 15 f. Om Anna Olofsd:r Grubb (f. 1652, f 1731) och hennes make 
Petrus M. Arctædius (f 1719) se Bygdén, anf. arb., D. 2, s. 349 f. Av deras barn, 
som voro 12, lämnas där uppgifter om 5, bland dem om sonen Olaus (f. 1670, 
t 1728), som blev sin faders efterträdare.
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S. 621, r. ii nedifr. Brigitta (Brita), f. 1664, f 1740, ingick 1714 ett andra 
gifte med bergsmannen Johan Andersson Hägerman i Furbo, Norrbärke (Byg- 
dén, D. 4, s. 239).

S. 621, r. 9 nedifr. Därest Margareta Olofsdir Grubb verkligen tillhör 
denna syskonkrets, måste hennes födelseår ha varit ett annat än det Broman 
uppger, möjligen 1666, då modern Sara Andersdotter avled i barnsäng.

S. 621, r. 7 ff. nedifr. Även ifråga om Stockholmsfamiljerna Grubb under b. 
Vilhelm Andersson Grubb torde Bromans uppgifter tarva korrigering och sup- 
plering. Vad som på grundval av tryckta källor (särskilt olika delar av Örnbergs 
verk) och Sehlbergs samlingar härom kan konstateras är i huvudsak följande:

Vad Vilhelm Andersson Grubb själv beträffar så skall hans maka enligt 
en uppgift ha hetat Malin Michaelsdotter.

Michael Wilhelmsson Grubb (r. 3 nedifr.), som avled 1715, ingick 1687 
giftermål med Catharina Sohm (f. 1664, f 1716), och 3 barn till dessa makar 
äro kända:

1. Wilhem (Michaelsson) Grubb, f. 1688, J 1753, grosshandlare i Stockholm, 
gift med Maria Catharina Ekman, med vilken han hade en son och 5 döttrar, 
ingifta i samtidens bruks- och storborgarfamiljer Sahlgren, Tottie, Ström (2) 
och Tham.

2. Gunilla (Michaelsdotter) Grubb — som sålunda var dotter och ej 
syster till Michael Wilhelmsson G. — f. 1692, f 1729, såsom Broman anger gift 
med Nils Andersson Grubb, f. 1694, t 1749, handelsman i Stockholm och inspektör 
vid järnvågen. — Gunilla (Gunilda) Grubb är känd som författarinna av 
pietistiskt-mystiskt färgade sånger av den äldre, konservativa pietismens typ; 
se härom bl. a. N. Jacobsson, Den svenska herrnhutismens uppkomst (akad. 
avh., Upps. 1908), s. 47, not 2; s. 202; E. Liedgren, Svensk psalm och andlig visa 
(Upps. 1928), s. 375 samt särskilt Karin Dovring, Striden kring Sions sånger o. 
närstående sångsamlingar (akad. avh. Lund 1951), 1, s. 21, 29, 35, 185 /., 247— 
249, 254, 257, 263. — En son till henne och hennes make var Michael (Nilsson) 
Grubb, 1768 adlad af Grubbens, f. 1728, f 1808, direktör vid Ostindiska kom
paniet 1766—69, kommerseråds titel 1770 (se Elgenstierna, 3, s. 184 {.).

3. Michael (Michaelsson) Grubb, f. 1700, f 1740, handelsman i Stockholm.
S. 622, r. 4. Elisabet Andersdotter Grubb är här felaktigt placerad. Hon

var nämligen icke dotter till Anders Jacobsson Grubb utan till den ovan (s. 907) 
omtalade Andreas Petri Grubb, som var född i Gefle 1525 och enligt en uppgift 
(UUB, ms. Nordin 271) skall ha varit sekreterare hos Erik XIV, innan han 1569 
blev kyrkoh. i Luleå (f 1611); han var son till borgmästaren i Gefle Pehr Anders
son, underlagmansson från Grubbe by vid Umeå, och Maria Jakobsdotter Bure, 
underlagmansdotter från samma ort (så Bygdén, Hernösands stifts hm„ D. 2, 
s. 198 f.) och av Bure-genealogien räknad som Pehr Anderssons moder.

S. 622, r. 5. Ifråga om Nicolaus Olai Bothniensis (f. omkr. 1550, f 1600) 
kan i första hand hänvisas till en biografi författad av A. M. Magnusson (akad. 
avh. Ups. 1898).

S. 622, r. 6. Claudius Johannis Opsopæus (f. 1578, f 1614) var professor vid 
Uppsala univ. och blev senare (1608) kyrkoh. (domprost) i Upsala; sej. Pering- 
skiöld, Monumenta Ullerakerensia (Sthm 1719), s. 200; Hm., D. 3, s. 244 f.; 
Annerstedt, Ups. univ:s hist., D. 1 (1877), s. 120 (o. passim, se regist.).



S. 622, r. 8. Om Olaus Nicolai Bothniensis (Stiernman) se Hm., D. 3, 
s. 142 f.; Elgenstierna, 7, s. 640 samt särskilt S. Samuelsson, Högre allm. läro
verket i Uppsala (Upps. 1952), s. 72—79 o. passim.

S. 622, r. 15. Om Andreas Olai Stiernman, som blev eloqventiæ & poëseos 
lector i GefIe 1668, då gymnasiet från Stockholm flyttades dit (Lundén, Bidrag t. 
Gävle skolors hist., D. 1, s. 280 sätter hans utnämning till 1669), har Sehlberg, 
D. i, s. 81 en del att berätta. Han gick ur tiden 1676. Han var gift med Cecilia 
Aurivillia, dotter till kyrkoh. i Gefle Olaus Christopheri Aurivillius (f 1668) 
och i ett senare gifte förenad med lektor Olof Schroderus (f 1689). Makarna 
Stiernman hade en son Olof Andersson Stiernman, komminister i Klara församl. 
(Stockholm), f 1710, vars styvson var den bekante sekreteraren i Riksarkivet, 
kanslirådet Anders Anton Stiernman, 1743 adlad von Stiernman (f 1765); 
se Elgenstierna, 7, s. 664 f.

S. 622, r. 17. Om Petrus Stiernman (f. 1642, f 1692), slutl. superintendent 
i Visby, se O. W. Lemke, Visby stifts hm. (Örebro 1868), s. 43 ff.

S. 622, r. 19. Om Olof (Olaus) Stiernman (f 1689), justitieborgmästare i 
Nyen, och hans ättlingar se Elgenstierna, Sv. adelns ättartaflor, 7, s. 640 f. 
(Son till honom var överhovpredikanten teol. d:r Olof Stiernman d. y. (f 1767 
som kyrkoh. i Falun), vars söner 1760 adlades von Stierneman.)

S. 622, r. 21 ff. Om Elisabeth Stiernmans make i i:a giftet, Olof Schult 
(f. 1612, f 1669), se Muncktell, Westerås stifts hm., D. 3, s. 6 f.; om maken i 2:a 
giftet, Nils Dwan (f. 1645, f 1709), se ibid., D. 1, s. 82; den sistnämnde tillhörde 
säkerligen en utländsk släkt — dock var hans fader Georgius Gudmundi Dwan 
född i Norrköping och dog som kyrkoh. i Munktorp (Västmanl.) 1647. Något 
samband med vallonsläkten Douhan (Duhan, Doan) — om vilken kan ses B. 
Hillgren, Anteckningar om vallonsläkterna Sporrong, Tillman och Douhan (Sthm 
1920), s. ii ff. — har icke veterligt påvisats men kan väl icke anses uteslutet.

S. 622, r. 15 f. nedifr. Justina Stiernmans make, rektor Bengt Hammarin 
(f 1689) blev sedermera teol. lektor i Gefle och kyrkoh. i Hille (Gestr.) se Hm., 
D. 2, s. 58 f.; om hans verksamhet som skolrektor i Upsala se S. Samuelsson, 
anf. arb., s. 4, 84, 88—91, 129—133, 136—140 o. passim.

S. 622, r. 13 nedifr. Om Anna Stiernmans make, Marcus Simming (f. 1621, 
f 1690), se Hagström, Strengnäs stifts hm., D. 2, s., 152; jfr även nedan s. 818.

S. 622, r. 12 nedifr. Om Maria Stiernmans make, Olof Chytræus (f 1707) 
se Hm. (Ups.), D. 3, s. 144.

S. 622, r. 10 nedifr. Om Catharina Andersd:r Grubb, vilken såsom syster 
till Elisabeth (se ovan) är felplacerad av Broman, hennes make Pär Hudvikius 
(t 1666) och deras barn se Hm., D. 1, s. 115 (o. 120).

S. 622, r. 7 ff. nedifr. Om professor Anders Andersson Grubb, som tycks 
ha varit son till Anders Jacobsson G. och Elsa Halenia, se Annerstedt, 
Ups. univ:s hist., D. 2:1, s. 164 f. (o. passim, se regist.). Hans maka (f. 1652) var 
dotter till Västeråsbiskopen Nicolaus Rudbeckius och blev omgift med jägmästa
ren Carl Fredr. Rotenburg (f 1697); se Elgenstierna, 6, s. 540.

S. 622, r. 3 nedifr. Om Nils And: Grubb och hans familjeförhållanden jfr 
Hm., D. 3, s. 116 f.

S. 623, r. 3 ff. Om Brigita (Brita) Grubb, hennes make Elias Ruth 
(f. 1687, f 1739) och deras barn jfr Hm., D. 3, s. 117. Av sönerna blev Johan Niclas



skolmästare vid Österby, Petrus (Pehr) komminister i Björklinge (Hm, D. i, 
s. 153 f.) och Elias komminister i Tensta, Uppl. (Hm., D. 3, s. 131). -— Om Delsbo- 
släkten Ruth (Norrbergssläkten), till vilken dessa hörde, kan jämföras B. Hill- 
gren, En bok om Delsbo, D. 2 (Sthm 1925), s. 16 ff., ävensom samme förf., Några 
vallonsläkter och Delsbosläkter (Sthm 1949), s. 20 ff.

S. 623, r. 14 nedifr. Elsa Andersdir Grubb, som av Broman väl med rätta 
upptas som dotter till professor Anders Grubb, nämnes i Hm., D. 1, s. 106 »Under- 
Lagmans-dotter från Norrland», varmed väl snarast skulle avses att hon varit 
dotter till den ovan s. 620 nämnde Anders Jacobsson Grubb, men åtminstone för 
den händelse Bromans släktledning är någotsånär riktig, får detta anses vara 
uteslutet. Om maken Lars Hontherus (f 1708) se Hm., D. 1, s. 105 f.

S. 624, r. i f. Åt orden »Brodern åt sina Systers 3die Man» etc. kan väl svårligen 
ges någon annan innebörd än att Elsa Andersdir Grubb skulle ha ingått ett 3idje 
gifte och då med en Ahlbom. Härom är dock ingenting känt. Men måhända är 
’Systers’ felskrivning för 'Systerdotters’ och avser Catharina Buchans man.

S. 624, r. 5 f. Några närmare upplysningar om den medlem av adliga ätten 
Schildt, som här uppges ha varit gift med Christina Andersdir Grubb, ha icke 
stått att finna.

S. 624, r. 8 f. Pehr Jacobsson Grubb nämnes som rådman i Gefle 1635, 
borgmästare 1652—56; gift med Catharina Gavelia, dotter till rådman Peder 
Hansson (Helsing); se Sehlberg, D. i, s. 90 (med genealogi s. 91); se även J. 
Selggren i Meddelanden af Gestriklands fornminnesfören., 1902, s. 16 f.

S. 624, r. 10 f. Rådman Olof Larsson var även postmästare i Gefle från 1671 
till sin död 1676. Hans maka Catharina Grubb erhöll 1676 konfirmation på att 
behålla tjänsten så länge hon var änka. Se härom E. Grape, Postkontor och post
mästare (Sthm 1951), s. 127. Om barnen nämnes här, att Catharina (Karin) 
var dövstum, att Margareta dog ogift och att Lars och Christina (Kerstin) 
dött unga.

S. 624, r. 22. Margareta Olofsdotter Grubb blev 1660 gift med handels
man Hans Israelsson Bure i Gefle och hade med honom en son Israel Bure, 
som blev student 1689, disputerade 1696, men avled i Gefle 1697.

S. 624, r. 14 nedifr. Petrus Petri Grubb blev student 1635 men »Obiit 
Studiosus» (Gestrike natis matrikel, UUB ms. U 700 a).

S. 624, r. 13 nedifr. Om Ingrid Persdotter Grubb, hennes make Simon 
Simonius, senare Löfgren samt deras barn se Örnberg, Sv. ättartal, Årg. 10, 
s- 357-

S. 624, r. 9 ff. nedifr. Om Jacob Petri Grubb (f. 1631), theologiæ lector i Gefle 
1669—79, senare kyrkoh. i Järvsö, Hels., se Hm., D. 2, s. 151 f.; Lundén, Bidrag t. 
Gävle skolors hist., D. 1, s. 26 f., 279. (Broman synes ha förväxlat hans inskriv
ningsår som student med det som gäller Jacob Vilhelmi Grubb, jfr s. 629). Hans 
maka hette Sofia Vernicia eller Vervecia och tillhörde den släkt, som snart 
nog antog namnet Phragmenius; hon var född 1643, som dotter till Jonas Ver- 
nicsson (Vernici), död 1656 som kyrkoh. i Hagby och Ramsta (Upl.). Denne 
nämnes av Broman nedan s. 865 (r. 11 nedifr.), där det också omtalas, att han hade 
»Ena dotter», vars namn dock ej nämnes. Därmed avses tydligen denna Sofia. 
(Angående släktnamnet må nämnas att på en av henne skänkt kollekthåv i Gefle 
storkyrka läses »sophia vervetia — Anno 1672», se Sveriges kyrkor. Gästrikland,
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s. 94) ävensom att hon på två till hennes begravning 1697 av trycket utgivna 
gravskrifter (ex. i UUB) namnes Vervecia. Jfr kommentaren till s. 865 nedan, 
ävensom den där åberopade uppsatsen av I. Wallenius i Personhist. tidskr., Årg. 
40 (1939—40), s. 218 ff. — Se vidare O. A Wallén, Tidsbilder från Järfsö (Sthm 
1903), s. 5 f. och jämför även om Grubb, hans maka och den nedan nämnde Hans 
Fernaeus varjehanda uppgifter hos J. J:son Hanzén, Järvsö prästgård (Ljusdal 
1941), s. 133 ff.

S. 624, r. 5 nedifr. Om kyrkoh. Hans Fernæus (f. 1658, f 1727) se vidare 
Hm., D. 2, s. 152; Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s. 34.

S. 624, r. i nedifr. För Anna Pedersd:r Grubbs namn sätter J. Selggren 
frågetecken (anf. upps. i Meddel. af Gestrikl. fornm.-förening, 1902, s. 17), men 
tillägger, att hon var gift med borgaren i Gefle Olof Hansson Helsing.

S. 625, r. 3 ff. Om Vilhelm Jacobsson Grubb (f. omkr. 1574, t 1666) se Hm., 
D. 2, s. 310 f.

S. 625, r. 9 ff. Om Lars Vilhelmsson Grubb (f 1699) se Hm., D. 1, s. 116. Till 
hans begravning utgav Broman en gravskrift på vers, tr. i Ups. ipatentfol. (ex. i UUB).

S. 625, r. 14 ff. Ifråga om Catharina Larsdotter Grubb (nämnd här ovan 
s. 565) gå uppgifterna beträffande hennes giften isär i Hm., D. 3, s. 10 (jfr även 
D. i, s. no) och hos Broman. Hm. uppger nämligen, att Catharina i sitt i:a 
gifte varit förenad med kyrkoh. i Skog (Hels.) Lars Ekeberg och i sitt 2:a gifte 
med dennes efterträdare i ämbetet Hans (Johan) Wik. Detta är nog näppeligen 
riktigt, utan antagligen har Broman rätt, när han uppger, att Ekebergs maka hetat 
Maria Lidh, att Catharina Grubb endast varit gift en gång, nämligen 1684 med 
Hans Wik i hans i:a gifte, men att denne, sedan Catharina 1687 gått ur tiden, åt
skilligt senare gift om sig med Maria Lidh, som 1692 genom Lars Ekebergs död 
blivit änka. Det ligger nära tillhands att anta, som Broman också antyder, att 
Wik 1694 kommit i besittning av Skogs pastorat genom denna konservation, 
som tycks ha varit betungande genom den stora Ekebergska barnskaran (obs! 
dock att vår supplering här s. 625 r. 4 nedifr. av Bromans hänvisning torde 
böra utgå såsom gällande den yngre Lars Ekebergs (f 1743) barn). Förvirringen i 
Hm. torde bero på att Maria Lidh där är fullständigt okänd. — Det bör tilläggas, 
att Broman tydligen riktigt anger 1685 såsom födelseår för Hans Wiks och Catharina 
Grubbs ende son Lars Vik, senare Elfwik, under det att Hm., D. 2, s. 299 uppger 
1673. — Om Hans Wik se ovan s. 565 med kommentar. Om Lars Elfvvik och 
hans barn se ovan s. 581 med kommentar.

S. 625, r. 2 nedifr. Uppgiften i Hm., D. 2, s. 301, att Catharina Öijer dött 
1739 är uppenbart felaktig; jfr Bromans uppgifter om hennes barn i äktenskapet 
med O. Nordlinder. Av dessa barn blev dottern Helena Catharina gift med 
regementsskrivaren Samuel Esping (Hm., D. 2, s. 302).

S. 626, r. 9. Jon(as) Waldner d. ä. var född'i Vallsta, Arbrå sn (Hels.), 
blev student 1680 och prästvigd 1686. Tjänstgjorde därefter i hemsocknen på ett 
uppskattat sätt, ehuru han hade att kämpa med ohälsa. Denna lade honom också 
i graven 1696, innan han nått ordinarie ställning. Porträtt i olja av honom och 
hans maka torde finnas i Arbrå kyrka; de äro avbildade av B. Hillgren i Från 
flydda tiders Delsbo (Sthm 1942), s. 18. Om en gravskrift av Broman över Wald- 
ner se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 546.

S. 626, r. 12. Sonen Lars Waldner tjänstgjorde efter sin prästvigning
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i Ovansjö (Gestr.) och Arbrå som adjunkt men trädde sedermera i skolans tjänst 
och avancerade 1724 till »Collega Supremus» vid trivialskolan i GefIe (Helsinge 
nat:s matrikel, s. 127). Han är tydligen författare till de 'Anmärkningar öfwer 
Arberåd Församling . . och fortsättningen 'Anteckningh öfwer Annexan til 
Arberåd nu för tiden Underswik kallader’, som avtryckts å omslagen till Glysis- 
vallur-editionen H. 8—11 ( = D. 3:4, 1:3, 2:3, resp 3:5).

S. 626, r. 17. Jonas Zach. Waldner (d. y.) blev 1747 komminister i Gran 
(Upl.) och dog 1750 (Hm., D. 1, s. 487 f.).

S. 626, r. 12 nedifr. Om Vilh. Grubb jfr s. 846, ävensom Hm., D. 2, s. 46; 
J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s- 52-

S. 627, r. 8 f. Dorothea de Mycschi's efternamn, som i ungefär samma 
form förekommer i Bromans Mercurius Helsingicus under år 1725 (Glysisvallur- 
editionen, D. 1, s. 397) är, såsom en anteckning av K. A. Hægermarck ger vid 
handen, antagligen en förvrängning av namnet Timitsky. Om detta namns före
komst i Helsingland har Hægermarck samlat en del uppgifter ur tryckta och 
otryckta källor. Härav framgår bl. a., att en löjtnant vid Helsinge reg:te Hierony
mus Stephan Timitsky mot 1600-talets slut varit bosatt å kronohemmanet 
Högen i Bergsjö socken. Han omnämnes av O. Bergström i K. Helsinge regementes 
chefer (Sthm 1909), s. 21 not 1 såsom befälhavare för en mindre styrka, som efter 
krigsutbrottet 1675 var förlagd i Ystads skans. Samme förf. nämner också (s. 19 
not 2), att hansmaka, Margareta Arenfelt, möjligen var dotter till regements
chefen överste Anders Månsson Arenfelt (f 1673), om vilken närmare kan ses 
Elgenstierna, i, s. 158. Timitsky avled i Bergsjö 1699, och påföljande år suppli- 
cerar änkan Greta Arenfelt om att få behålla de underhållsförmåner, som maken 
innehaft. En av makarnas döttrar, Helena Sofia Timitsky, blev gift med fänriken 
Sven Erik Reinhold Lundén, som senare innehade det förutnämnda krono
hemmanet i Bergsjö (jfr härom E. Högström, Bergsjö sockens historia, Jönköp. 
1921, s. 68). Denna dam och en hennes systerdotter beröras av notisen i Mercurius 
Helsingicus 1725; jfr härom närmare R. Gothe, Hassela-finnarna (Sthm, tr. i 
Filipstad 1942).

S. 627, r. ii nedifr. Christina Larsdotter, Vilh. Grubbs maka i 2:a giftet, 
tillägges nedan s. 846 släktnamnet Altzin.

S. 628, r. 4. Om Göran (Georg) Backmarck jfr s. 565, 748 och Hm., D. 1, 
s. 116.

S. 628, r. 20. Om Pehr Nordel(ius) d. ä. (f 1769) se Hm., D. 2, s. 388.
S. 628, r. 15 nedifr. Om Petrus (Pehr) Nordel(ius) d. y. se ibid.
S. 628, r. 7 nedifr. Om August(inus) Lång se ovan s. 565 med kommentar.
S. 628, r. 2 nedifr. Johan Larsson Grubb blev sekundkapten 1710 och kapten 

vid Helsinge reg:te 1714. Hans avsked 1718 torde ej ha varit frivilligt utan ingått i 
den uppränsning inom Helsinge reg:tes officerskår, som regementschefen överste 
L. von Numers 1718 av Carl XII erhållit fullmakt in blanco att företa på grund 
av de mindre tillfredsställande förhållanden, som yppat sig inom regementet. 
Se härom O. Bergström, K. Helsinge regementes chefer (1909), s. 34 f. (med noter); 
G. Petri, Armfeldts karoliner 1718—1719 (Sthm 1919), s. 84 f. Om Grubb jfr även 
ovan s. 607.

S. 629, r. 3. Caissa (Catrina) Stina Grubbs födelseår var enligt annan källa 
1718; f i Gefle 1779 (Sehlberg, Gefle och dess slägter, D. 1, s. 641).

Glysisvallur II 58
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S. 629, r. 4. Laurent (Lars) Peter Grubb blev kofferdiskeppare i Gefle och 
avled 1771. Han var gift med Helena Bohm, vars fader var »visiteur» (tullbesökare). 
Makarna hade 3 barn: Johan f. 1738, f 1740; Catrina f. o. f 1739 samt Anna 
Stina, f. 1742, f 1803, gift med Nils Hillström (f 1794), järnbärare, senare 
»baggarkarl» (mudderkarl).

S. 629, r. 5. Av klockaren Johan Carl Grubbs barn märkes sonen Johan 
(r. 11), f. 1746, som efterträdde fadern i klockarbefattningen; han var gift med 
Anna Stina Dalbom (f. 1784, f 1814), och son till dessa makar var Anders Grubb 
(f. 1807, t 1864), som blev komminister i Västerlövsta och Enåker, Uppl., se Hm., 
D. 4 (Nyström), s. 294.

S. 629, r. 19. Om Catharina Grubb och hennes make Magnus (MÅNs) Rogsta- 
Dius (f. 1620, f 1702) jfr s. 684, 686, ävensom Hm., D. 2, s. 311.

S. 629, r. 14 nedifr. Olavus Vilhelmi Grubb förekommer ej, såvitt man 
kunnat finna, vare sig i Universitetets eller i Hels. nations matrikel.

S. 629, r. 13 nedifr. Jacobus Vilhelmi Grubb, som blev student 1657 och 
vars fadersnamn bestyrkes av Univ.-matrikeln (Bd 1, s. 149), har i Hels. nat:s 
matrikel av senare antecknare förväxlats med Jacobus Petri Grubb, som var 
betydligt äldre och redan 1642 (4 maj) inskrevs vid universitetet (Bd 1, s. 95: 
Jacobus Petri Gevalius) och i Gestnke nat:s matrikel (ms. U 700 a). Jfr ovan 
s. 624 (med kommentar).

S. 629, r. ii nedifr. o. S. 630, r. 9 ff. Om Källbjörn Grubb jfr även ovan 
s. 568 samt kommentaren till detta ställe.

S. 630, r. 22 — S. 632, r. 22. Här lämnade redogörelse för Magdalena Grubbs 
och Johan Salthenii ättlingar återkommer till större delen s. 862—864.

S. 630, r. 23. Om Johan Salthenius (f. 1632) se Hm., D. 1, s. 387.
S. 630, r. 14 nedifr. Om Zachris Warg och hans maka se även s. 759.
S. 630, r. 10 nedifr. Om Olof Löfdahl, som avled 1748 — Bromans uppgift 

1722 gäller måhända hustrun — se Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, s. 82 f.; 
jfr även nedan s. 759.

S. 630, r. 7 nedifr. Om Elias Wixner se Hm., D. 1, s. 387, Vid hans död 1736 
författade Broman över honom en gravskrift på vers, som trycktes i Sthm i pa- 
tentfolio (ex. i UUB).

S. 631, r. 13. Korpralen Vilhelm Camel, efternamnet skall vara felaktigt för 
Campbell (jfr t. ex. Hm, D. 3, s. 508), men även detta senare namn skall ha blivit 
antaget av bäraren i utbyte mot hans verkliga namn. Av den kände Helsingeskri- 
benten Fr. Winblad von Walter uppges denne nämligen ha varit en rysk krigs
fånge och hetat Vilhelm Paladin. Placerad i Forssa skall han ha vunnit Christina 
Wixners kärlek och efter varjehanda öden och äventyr — väl något romantiskt 
utbroderade — blivit förenad med henne efter att ha blivit skriven som son till 
en Forssabo och ändrat namnet till Campbell. Han skall sedermera ha tjänat 
som korpral på Forssa kompani (se Fr. Winblad von Walters skiss »Ryssbruden» 
i hans ’Heisingminnen', Söderh. 1910, s. 68—71). [K. H-K.]

S. 631, r. 18. Om Elias Eliæson Wixner upplyser Hels. nat:s matrikel att 
1725 tydligen är det rätta året för hans inskrivning som student (se även Upps. 
univ:s matr., Bd 2, s. 174: »Sub inform. Joh. Högwall Helsingi»), Där omtalas 
också, att han 1748 skall ha gått i krigstjänst och 1757 avlidit i Pommern. Han 
var gift med Christina Per[s]dotter, bonddotter från Trogsta (Hels.).
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S. 631, r. 21. Om Pehr Höglund se Hm., D. 1, s. 391.
S. 631, r. 2 nedifr. Om löjtnant Erik Oxell se Lewenhaupt, Karl XII:s 

officerare, 2, s. 492.
S. 632, r. 9. Den här nämnde Peder Jonsson Hög är förmodligen identisk 

med den av Brun, Hudiksvalls historia, D. 1, s. 121 omtalade »byggmästare Per 
Jonsson Hög», som 1718—19 omhänderhade byggandet av ett nytt skolhus.

S. 632, r. ii. Om komminister Johan Högvall (f 1759) se Hm., D. 1, s. 391.
S. 632, r. 15. Sonen Petrus (Pehr) Högvall blev enligt Hm. (anf. ställe) 

bruksskrivare.
S. 632, r. ii nedifr. Maria Jacobsdotter Grubb nämnes nedan s. 789, r. 17, 

men kallas här Barbara; se härom ovan s. 621 med kommentar.
S. 633, r. 10 nedifr. Hans Andersson Grubb nämnes som borgmästare i 

Gefle tidigast 1614 och ännu så sent som 1638, men kallas 1641 f. d. borgmästare; 
se om honom närmare J. Selggrens anteckningar om ’Borgmästare i Gefle’ (i 
Meddel. af Gestrikl. fornminnesfören., 1902, s. 1—25), s. 7; jfr även P. Elfstrand i 
Sveriges kyrkor, Gästrikland, s. 18.

S. 633, r. 2 nedifr. Sonen Anders Hansson Grubb, köpman, skeppare, blev 
1651 borgare i Gefle1 var någon tid »huvudsvag» (genom bekymmer för sin förfallna 
hustru Margareta) men blev botad; rådman 1684, kyrkvärd m. m. f 1703. 
Barnen förföllo (sonen Hans, tiggare, f 1703; dottern Kerstin, fattighjon, på 
hospitalet, f 1717). Sehlberg, D. i, s. 336 f.

S. 634—640. Jonas Olofsson Grundberg (rad 2 nedifr.) och hans ättlingar 
inom släkterna Grundberg, Bremer, Jerf, Bæckner, Nordenlöf, Bäckman, Röngren, 
Berggraf, Laurin, Gris(e), Biörner, Trälod, Astner, Palmborg och Rynning åter
komma nedan s. 794—801.

S. 634, r. 2 f. nedifrån. Rådman Jon Olofsson Grundberg och hans hustru 
skänkte till den 1715 fullbordade kyrkan i Hudiksvall en altartavla, som där 
bibehölls till år 1790, se härom närmare S. Brun, Hudiksvalls historia, D. 1, 
s. 117.

S. 635, r. 8. Olof Jonsson Grundberg utsågs 1699 vid uppsättandet av ett 
borgargarde i Hudiksvall till löjtnant vid detsamma (Brun, anf. arb., D. 1, s. 103).

S. 635, r. 14. Rådman Peter Bremer omtalas i olika sammanhang av Brun, 
D. i, s. 125, 180 (äger fartyg), 209 (biträder skomakarämbetet).

S. 635, r. 16. Johannes (Johan Peter) Bremer var född 1724 26/10 och blev 
slutligen (1771) kyrkoh. i Elfkarleö, f 1788 (Hm., D. 1, s. 333). Om hans tidigare 
öden (studier, konditioner som informator — bl. a. för sederm. kanslirådet And. 
Schönberg — och som predikant m. m.) lämnar Hels. nat:s matrikel ingående 
uppgifter. Han var gift med Sara Christina Tollsten (f. 1739), dotter av banko
kommissarien Johan Carl Tollsten, och hade med henne en son Carl Peter 
(f- 1773)-

S- 635, r. 21. Petrus (Peter) P:son Bremer studerade medicin och kirurgi 
både i Upsala och Stockholm och disputerade 1755 under Linnés presidium, ut
sändes 1758 som fältlasarettsmedicus till armén i Pommern, varest han tjänst
gjorde hela kriget, idkade senare studier i Berlin. Återkommen 1762 praktiserade 
han i Hudiksvall men avled där redan 1765 vid 34 års ålder (Sacklén, Sveriges 
läkare-hist., Avd. 2:1, s. 46).

S. 635, r. 13 nedifr. Maria Elisab. Lampa, rådman Peter Bremers maka i
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2:a giftet, var enligt Örnberg, Sv. ättartal, Årg. io (1894), s. 330 född 1721 och 
dog 1771, då änka.

S. 635, r. 5 nedifr. Om Michael Jerf (f. 1660) se Hm., D. 1, s. 352.
S. 636, r. 3. Om And. Bäckner (Bæckner) (f. 1688, f 1767) se ibid., s. 352 f.
S. 636, r. 7 ff. Av de Bäcknerska barnen blev Dorothea gift med Lars 

Norelius (f. 1713, f 1771), kyrkoh. i Sigtuna, i hans i:a gifte (Hm., D. 3, s. 521), 
Michael blev 1758 med. doktor i Upsala och avled 1759 under tjänstgöring som 
fältmedikus i Stralsund (se om honom Sacklén, anf. arb., Avd. 2:1, s. 45). Dottern 
Maria blev 1761 gift med Pehr Altén, komminister i Harg, Upl. (Hm, D. 2, s. 38) 
och dottern Justina gift med Pehr Olof Sundius, prost och kyrkoh. i Ljusdal, 
Hels. (Hm, D. 2, s. 217). Sonen Johannes var dövstum och kom i skomakarlära 
(Hm„ D. i, s. 353).

S. 636, r. 18 ff. Stadssekreteraren Joh. Nordenlöf (f. förmodl. 1698, f 1767) 
gifte sig 2:0 med Catharina Hasselhun (f. 1726?, f 1767). Av hans barn med 
Gunilla Jerf, som avled 1751, blev dottern Catharina 1761 gift med kyrkoh. i 
Harg Olof Svlvén (f. 1718, f 1791, Hm., D. 2, s. 361) och hade med honom 6 
döttrar; sönerna Gerhard (f. 1726) och Andreas (f. 1733 el. 34) dogo i ungdomen, 
likaså Johan (f. 1737), som namnes förgyllare. Christian (Christina är tydligen 
felaktigt, jfr nedan s. 796), f. 1741, nämnes handelsbokhållare 1767 (Sehlberg, 
Gefle och dess slägter, D. 1, s. 612).

S. 636, r. 8 nedifr. Handelsman Jonas Bäckman skänkte 1765 en tomt i 
Hudiksvall avsedd för en skolbyggnad (Brun, Hudiksvalls hist., D. 2, s. 157).

S. 636, r. 4 ff. nedifr. Johan Röngren (Rönn-) var född i Gefle, blev borgare 
där och avled 1738. Om hans i:a äktenskap, med Anna Catharina Thel (f 1729), 
och om makarnas två söner se nedan s. 724 med kommentar. Här är som synes 
närmast fråga om hans 2:a gifte, som ingicks 1729 med Christina Jerf (f 1736) 
och om de fem barnen i detta gifte — om dessa äro dock f. n. inga uppgifter kända 
utöver dem Broman lämnar. Makan i 3:e giftet, som ingicks 1737, Brita Regina 
Ödman, var född 1711; hon var dotter till Jacob Ödman, som blev student 1698 
men snart lämnade studierna för att bli borgare och handelsman i Gefle 1703, och 
hans maka Brita Schilling (som tidigare varit gift med skepparen Lars Johans
son Norman f 1707). Röngrens 3:e äktenskap blev kort och barnlöst. Efter hans 
död (1738) gifte änkan 1739 om sig med handlanden Petter Bolin. Se Sehlberg, 
D. i, s. 148, 612, 592.

S. 637, r. ii ff. Ingrid (Inga) Jerf (jfr ovan s. 578) ingick efter Erik Bælters 
död nytt gifte med Eric Boije (f. 1691, f 1773), prost och kyrkoh. i Vendel, Upl. 
(Hm, D. 3, s. 372). Hon avled 1752. Om Boije jfr nedan kommentar till s. 773, 
r. 12 ff.

S. 637, r. 14—638, r. 20. Beträffande Erik Larsson Berggraf och hans 
ättlingar kan jämföras artikeln ’Berggraf (Geflegrenen)' hos Örnberg, Sv. ättartal, 
Årg. 8 (1892), s. 99 f., vilken säkerligen till åtskillig del grundats på Bromans 
utredning men förklarligt nog innehåller ett och annat därutöver. En genealogi 
över släkten hos Sehlberg, D. i, s. 540 torde också i viss mån vara baserad på 
Broman.

S. 637, r. 20. Jonas Berggraf (j 1756) blev borgare i Gefle 1726; hans maka 
Sara Catharina Roos avled 1738. Berggraf var kyrkvärd och betroddes 1743 
under »lilla ofreden» med uppdraget att skicka kyrkans silver, skrudar och arkiv
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till Torsåker (Gestr.). Han och hans maka skänkte 1728 till kyrkan det timglas, 
som ännu alltjämt är placerat på predikstolen (Sveriges kyrkor. Gästrikland, s. 27, 
resp. 84). Sehlberg (anf. st.) synes antyda, att Berggrat skulle ha trätt i nytt 
gifte och att andra makan skulle ha dött 1777, 79 år gammal.

S. 637, r. 16 nedifr. Brigita (Brita) Berggraf (f. 1727, | !773) Slfte sig 
1750 (ej 1768) med stadsaktuarien och rådmannen Petter Waxbom (f. 1713, 
■f 1799), borgarson från Upsala, student 1733, cantor vid Gefle skola 1742—69. 
(Waxbom blev omgift 1776 med klockaren Magnus Örnbergs änka Maria Chri
stina Mehmer.) Sehlberg, D. i, s. 540.

S. 637, r. 12 nedifr. Gunhilda (Gunilla) Berggrafs make Adam Laurin 
(f. 1694, f 1758) blev senare lanträntmästare i Gefle, se om honom och hans släkt, 
förutom Örnberg, Sv. slägt-kalender, Årg. 3 (1887), s. 260, not 5, utförligt A. 
Kinberg, Slägten Laurin (Sthm 1886), s. 44 ff. Av denna sistnämnda utredning 
framgår sålunda beträffande barnen bl. a. följande: dottern Barbro Magdalena 
(»Lena») (r. 10 nedifr.) dog ogift i aug. 1764; sonen Erik, som var född 1724, 19 
maj, blev kammarskrivare och dog ogift på 1740-talet; dottern Ulrica Eleonora 
gifte sig 1743 med kammarrådet Olof Arenander (f. 1709, f 1785, se om honom 
[Örnberg], Anteckningar om Kammarkollegium, Sthm 1874, s. 42, 58) och avled 
1814; sonen Johannes (Jean), f. 1726, 24 okt., blev, efter varjehanda befattningar 
som jurist, 1760 auditor vid Björneborgs (Cronhielms) regite och överflyttade till 
Finland, där han 1768 gifte sig med Hedvig Ammorin och 1773 avled i Helsingfors. 
Även om Adam Laurins maka i 2:a giftet Elisabeth Strömbeck (r. 4 nedifr.), 
f. 1707, f 1772, och deras söner Peter och Carl Gustaf (jfr nedan s. 798) lämnar 
Kinberg varjehanda upplysningar.

S. 638, r. 2 f. Lars (Lorens) Eriksson Berggraf var även tullinspektor 
enligt Örnberg (Årg. 8, s. 100); av hans barn nämnas utom Brigita (Brita), 
som levde ogift 1768, även — jfr nedan s. 798 — Gustaf (f. 1737, t före 1768), 
Catharina Margareta (f. 1739, f 1781), gift 1759 med Petter (Per) Carlsson 
Berger (f. 1734, t 1802), sidenfabrikör i Stockholm, samt Ingrid Christina 
(f. 1740, f före 1768).

S. 638, r. 17 ff. nedifr. Peter Grundberg (j 1721) och Margareta Val
berg samt deras ättlingar återkomma s. 743; det gäller även om ättlingarna 
av släkten Biörner. Över Peter Grundberg författade Broman (Ulphilas i Vales- 
heim) 1722 en gravskrift, som trycktes utan tryckort i patentfol. (ex. i UUB).

S. 638, r. ii nedifr. Lagman Carl Mauritz Biörner avled 1773. Sonen Peter 
Fredrik, den ende som nådde vuxen ålder, inskrevs som student i Upsala 1745, 
men uppges senare ha blivit handlande i Hudiksvall (E. Modin o. E. N. Söder
berg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar, Sthm 1889, s. 162). Det 
förefaller dock osäkert, om detta kan vara riktigt. Sedan det nämligen utretts, 
att inom släkten funnits två bärare av namnet Fredrik, som verkat såsom jurister i 
mellersta Norrland vid 1700-talets mitt — se härom N. Ahnlund, Sundsvalls historia, 
D. 2 (tr. i Upps. 1921), s. 349 — synes vår Peter Fredrik möjligen kunna vara 
identisk med Fredrik d. y., som redan 1750 blev stadsnotarie i Sundsvall (vid 
17 års ålder?) och 1764 omtalas som nyligen avliden. Jfr Ahnlund även s. 41, not 1.

S. 639, r. 7 f. Om Gunilla Trälod och hennes make kapten Jonas Astner 
(f. 1686; avsked 1747) se Örnberg, Sv. ättartal, Årg. 9 (1893), s. 446, not 1; Lewen- 
haupt, Karl XILs officerare, 1, s. 21.
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S. 639, r. ii. Om sonen Abraham Astner, liksom fadern kapten vid Helsinge 
reg:te, gift med Sara Helena Robsahm, se Örnberg, anf. st.

S. 639, r. 20. Inga Palmborg namnes här nedan s. 800 Anna.
S. 640, r. 2. Margareta Johanna Palmborg blev 1741 gift med handelsman 

i Gefle Petter Almgren (f. 1714, f 1757) och hade med honom utom 5 barn 
döda i ungdomen, 3 döttrar, som nådde vuxen ålder (Sehlberg, D. i, s. 469, 491).

S. 640, r. 3. Ulrica Eleonora Palmborg (f 1789) blev 1749 gift med fabri
kören, sederm. rådmannen Eric Qvistberg i Gefle; äktenskapet barnlöst; nyss 
anf. källa, D. 1, s. 491.

S. 640, r. 14 f. Helena Gropman och hennes man Pet. Valberg nämnas 
även s. 742.

S. 640, r. 18. Om Erik Agrivillius (f. 1653, t 1Til) se Hm., D. 2, s. 41 f. 
En uppsats av Victor J:son Kööhl, Krigsprästen Erik Agrivillius, kyrkoherde i 
Harmånger och Jättendal på 1700-talet (i Iggesunds jul, 1940) har jag ej haft 
tillgång till.

S. 640, r. 14 nedifr. Olof Larsson Gropman tillbringade sina tidigare år till 
sjös och förde fartyg i fraktfart på hamnar både inom och utom Östersjön. År 
1716 tycks han ha slagit sig ned som köpman i hemstaden Hudiksvall och blev 
där senare rådman. Vid ryssangreppet 1721 blev han, som Broman omtalar i 
'Nifulheim å Glysisvallur' (Glysisv.-editionen, D. 1, s. 877 f.) tillfångatagen och 
förd till Ryssland men frigavs efter fredsslutet. Förklarligt nog omtalas han i 
olika sammanhang av Brun, Hudiksvalls hist., D. 1, sålunda bl. a. s. ni (plundrad 
av ryssarna 1721), 126 (bygger sågkvarn), 166 (riksdagsmannakandidat), 179 (bygger 
skepp), 181 (porträtt, efter C. F. von Coins original i Hudiksvalls rådhus). Nämnd 
även ovan s. 591.

S. 640, r. ii nedifr. Om Andreas Gropman jfr ovan s. 572 med kommentar 
och s. 591.

S. 640, r. 8 nedifr. Om Fridolf Gropman se ovan s. 572 med kommentar.
S. 641, r. 9. Laurentius Strandberg avled i Stockholm 1736 (Hels. nat:s 

matrikel).
S. 641, r. 18. Om Sven Möllers svårigheter, då det 1725 för honom gällde 

att vinna burskap i Hudiksvall, se Brun, D. i, s. 198 (jfr även s. 140 f.).
S. 641, r. 9 nedifr. En översikt i sammandrag av släkten Halenius' (Halle- 

nius’) äldre historia lämnas av Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (Sthm 1901— 
06), s. 655 ff. såsom en inledning till den därmed befryndade släkten Noréus. 
För denna sammanställning har Bromans utredning ej kommit till användning, 
men den förefaller att grunda sig på något tämligen likartat arbete. En och annan 
notis angående sådant som på ett mera märkligt sätt innebär avvikelse från eller 
supplering av Bromans uppgifter meddelas här i det följande — däremot bortses 
från obetydligare eller mindre tillförlitliga avvikelser.

S. 642, r. 5 ff. Att här närmare ingå på de särskilt för äldre tid kuriösa Bureska 
stamtavlorna, som tyckas ha förefallit även Broman något tilltrasslade, torde ej 
vara behövligt. Det kan ju erinras om att detta ämne något berörts ovan i kom
mentaren till s. 620 och ytterligare behandlas nedan i anmärkningar till s. 767 ff., 
771.

För våra syften torde det få anses tillfyllest att här stanna vid Könik Olofs
son i Baggböle (r. 16 f.), som veterligt var birkekarl och häradsdomare, och hans
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barn, främst då dottern Anna Kenicia (r. 17, 19 ff.)- Hon var, som Broman känner, 
gift med Jonas Æstonis eller Joen Östensson, vars levnadslopp och verksamhet 
ingående skildrats av Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 2, s. 126 f. Efter verk
samhet i Umeå och dess lappmarker skall han enligt Broman (Glysisv. 2, s. 204) 
1615 ha varit kyrkoh. i Hudiksvall, en uppgift som dock hittills ej kunnat bekräf
tas dokumentariskt. Däremot står det fast att han 1 maj 1620 tillträdde Bergsjö, 
Gnarp och Hassela förenade pastorater i Hels. (jfr Hm., D. 1, s. 132 f.). Han av
led 1627. Uppgiften hos Leijonhufvud, anf. arb., s. 655 om Anna Kenicias 2:a gifte 
torde ej kunna anses som tillförlitlig.

S. 642, r. 7 nedifr. Om Elsa Halenia och hennes make Anders Jakobsson 
Grubb jfr ovan s. 621 med tillhörande kommentar.

S. 642, r. i nedifr. Petrus Halenius skall enligt Leijonhufvud (s. 655) ha 
varit magister, men möjligen föreligger här förväxling med Petrus Johannis 
Halenius (nedan s. 657), som disputerade flera gånger och blev magister 1682.

S. 643, r. 4. Margareta Halenia förekommer ej hos Leijonhufvud, anf. st.
S. 643, r. 6. Andreas Halenius skall enligt samma källa ha haft fyra barn.
S. 643, r. 17 ff. Ifråga om borgmästaren Jonas Hallberg lämnar Brun 

(Hudiksvalls hist., D. 1, s. 81) en del uppgifter, som avvika från Bromans, nämligen 
att han blev rådman 1693, borgmästare 1705 och avled 1709.

S. 643, r. 7 nedifr. Om Erik Köniksson Halenius se Hm., D. 2, s. 214; 
J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s- 12 Hans maka i 2:a 
giftet hetta Beata Columbina.

S. 644, r. i ff. Petrus (Per) E. Halenius var logices & ethices lector 1710— 
1725 (ej Græcæ lingvæ lector) se Lundén, Bidrag t. Gävle skolors hist., D. 1, 
s. 281; oriktig är uppgiften hos Sehlberg (D. i, s. 365), att han skulle ha varit 
historiarum lector.

S. 644, r. 7 f. Beträffande Pet. Hillberg (f. 1703, f 1764) och Anna Brita 
Hallenia se ovan s. 603 (med kommentar).

S. 644, r. 15 ff. Uppgifterna hos Broman om denne Lars Jonsson Halenius 
äro hämtade ur Helsinge nations matrikel (ms. U 700 c) under år 1617. Hans 
hustrus, Brigittas, fader borgmästaren Åke Hansson omtalas liksom farfadern 
rådmannen och storköpmannen Hans Åkesson av Brun, Hudiksvalls hist., D. 1, 
s. 31, 66, resp. 28, 38, 39, 66. De ha också i sin egenskap av stora träexportörer på 
Lübeck berörts av Wilh. Carlgren, De norrländska skogsindustrierna intill 
1800-talets mitt (Upps. 1926; Norrländskt handbibi., 11), s. 40, 141. Åke Hansson 
gick under i nov. 1647 med sitt stora 300 lästers skepp. [K. H-K.] — Lars Halenii 
och Brigitta Åkesdotters son Jonas Larsson Halenius blev borgare och handlande 
i Gefle 1658. Brigittas man i 2:a giftet nämnes av Sehlberg (D. i, s. 364): »Råd o. 
Handelsm. Jurgen Pettersson Folcker.» Själv avled hon 1687.

S. 644, r. 6 ff. nedifr. Om Jonas Jonsson Halenius och hans familj jfr nedan 
s. 778 och se Hm., D. 1, s. 133 f. Hans giftermål med Brigita (Brita) Daniels- 
dotter Berg ingicks 1640. Makan avled 1695 (Leijonhufvud, anf. arb., s. 655).

S. 645, r. 2 ff. Om Erik Tolstenius och hans familj se Hm., D. 1, s. 137.
S. 645, r. 9 ff. Det är här fråga om Petrus Jonæ Hatzelius, den förste 

bäraren av denna Hassela-släkts namn, f. 1644, stud. 1669, prästvigd 1673, kommi
nister i Bergsjö och Hassela 1674, f 1704; om honom, hans härstamning m. m. se 
Hm., D. i, s. 137, Leijonhufvud, Ny sv. släktbok, s. 257, samt särskilt Verner
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Söderberg i den av honom jämte Henry Olsson och G. Heckscher författade 
levnadsteckningen över ’Johan August Hazelius’ (Sthm 1936), s. 9—14 och 18 f. 
Hans i:a äktenskap, med Anna Halenia ingicks 6 jan. 1675. Hänvisningen r. 13 f. 
rörande hans 2:a gifte avser s. 812 f.

S- 645, r. 15 ff. Daniel Tolsten(ius) är tydligen identisk med den yngling 
som i Bromans barnaår fungerade som informator för honom och brodern Lars (se 
Bromans Memorial under 1681—91 (Glysiv.-editionen, D. 1, s. 546), hans till 
Tollstens begravning i jan. 1700 publicerade gravskrift på vers (tr. i Ups i pa- 
tentfol.; ex. i UUB) samt Hægermarck, »Helsingboken» (1900), s. 18).

S. 645, r. 10 ff. nedifr. Om Nils Gevalius (så i Gestrike nations matrikel, 
ms. U 700 a, UUB) eller Gavelius se Hm., D. 1, s. 477.

S. 646, r. 5 ff. Hans Nilsson Gevalin, hans maka och barn återkomma nedan 
s. 808.

S. 646, r. 18. Om rådman Jonas Gevalin, en av Bromans mågar, jfr ovan 
s. 572 med kommentar.

S. 647, r. 6. Om Ingrid Klangberg (detta är tydligen det rätta namnet) och 
hennes rikedom (verklig eller förment) m. m. berättar Nils Wettersten i sitt 
verk ’Forssa och Högs ålder och wärde’ (publicerat först Sthm 1901), s. 61. Hennes 
fader och broder omtalas ibid., s. 139.

S. 647, r. 10. Helsinge nations matrikel omnämner, att Erik Eison Tolsten 
1717 undergått en exercitie-disputation i Upsala och att han senare begivit sig 
till Stockholm för att auskultera i hovrätten. Samma uppgift lämnar den nyss 
nämnde Wettersten s. 141 (titeln på T:s disputation är här vanställd: ’Adiaphonis’, 
läs: Adiaphora). Där uppges att han 1727 återkom till Forssa »med Character af 
Commissarius» och särskilt befattade sig med »at uprätta et limbruk, hwilket aldrig 
blef färdigt» (se härom vidare ibid. s. 65). Tydligen är mannen identisk med den 
vice häradshövding Erik Tollsten, som i slutet av år 1719 av staden Hudiksvall 
erbjöds riksdagsmannaskap för den nya riksdag, som skulle sammanträda, men 
nödgades avböja på grund av sin tjänstgöring i hovrätten (se Brun, Hudiksvalls 
hist., D. i, s. 166).

S. 647, r. ii nedifr. Peter Castorin hette ursprungligen Peter Jonsson 
Qvast, han var född 1680, blev student i Upsala 1687, disputerade 1700, vistades 
sedan i Stockholm bl. a som auskultant i Bergskollegium (se J. A. Almquist, 
Bergskollegium . . ., s. 183), tills han 1709 (12 febr.) utnämndes till borgmästare i 
Hudiksvall; han var riksdagsman 1710 och 1719 (Millqvist, Sv. riksdagens borgar
stånd (1911), s. 103) och kom att spela en betydelsefull roll i hemstadens historia, 
se härom Brun, D. i, s. 81, 107 f., 121, 124, 127, 128, 138 f., 165 ff. Se om honom 
och hans familj nedan s. 672, ävensom Glysisvallur, D. 1, s. 73 m. m. Han avled 
1737-

S. 647, r. 5 nedifr. Anna Brita Castorin blev gift med Otto Fredrik 
Ekermann, f. 173T, t 1800, borgmästare i Norrköping, assessor, lagman, i hans i:a 
gifte samt avled 1786, se Örnberg, Sv. slägtkalender, Årg. 4 (1888), s. 92. Om 
Ekermann se bl. a. E. Ringborg, Till Norrköpings-krönikan, 1 (Norrköp. 1917), 
s. 70, 2d, 227; 2 (1920), s. 202; 5 (1922), s. 227.

S. 647, r. 4 nedifr. Om Petrus (Per) Castorin, som var bergsfogde i Grythytte, 
Hällefors och Hjulsjö bergslager 1754—82 och var brukspatron på Elfvestorp 
(Västmld), J 1794, se Almquist, Bergskollegium, s. 183; jfr även nedan s. 867.



921

S. 648, r. I ff. Med det som här anföres om Catharina Hallenia bör jämföras 
en passus nedan s. 778, där det säges, att hon »war gift med Olof Kruse eller Sten
bit uti Söderhamn, ena StamModer för thenna Familien».

S. 648, r. 2. Olof Stenbit namnes av Brun, D. i, s. 203 som förhandlingsman 
mellan borgarna i Hudiksvall och Söderhamn 1741 angående prissättningen av 
åtskilliga varor. Men möjligen gäller detta snarare Olof Danielsson Stenbit nämnd 
nedan s. 650, r. 17.

S. 648, r. 6. Om Jonas Olofsson Stenbit se närmare nedan s. 735 med kom
mentar.

S. 649, r. 9. Om Daniel Olofsson Stenbit, hans maka Brita Tresk och 
deras barn se nedan s. 734 f. med kommentar.

S. 649, s. 16 nedifr. Om And. Gropman se ovan s. 572 med kommentar.
S. 649, r. 9 nedifr. Barb[ara] Christina Lindvall blev 1757 gift med lands

fiskalen, senare borgmästaren i Söderhamn Olof Hambræus d. ä. (f. 1728, f 1784), 
se om honom Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 104. En son till dessa makar Olof 
Hambræus d. y., f. 1761, blev likaledes borgmästare i Söderhamn (se den i vårt 
Ættqvist-ms. infästade Hambræus-genealogien). [K. H-K.]

S. 649, r. 8 nedifr. Anna Margareta Lindvall blev 1766 gift med apotekaren 
i Hudiksvall Carl Isac Törling (f 1768) och avled 1796 (A. Levertin m. fl. 
Sveriges apotekarhist., Bd 3, s. 1717).

S. 650, r. 6 f. Om Jonas Phragmenius och hans familj jfr ovan s. 608 f. och 
särskilt nedan s. 866 med kommentar.

S. 650, r. 17. Lars Danielsson Stenbit var född 1713, blev handelsman och 
rådman i Söderhamn och representerade staden som riksdagsman 1760—62 
(Millqvist, anf. arb., s. 146). Enligt Widmark (Beskrifn. öfwer provinsen Helsing- 
land, D. 2, Gefle 1849, s. 95 f.) anlade Stenbit tillsammans med vice häradshövding 
And. Gropman 1752 Hassela finbladiga sågverk, vilket endast en kortare tid kom 
att förbli i företagarnas ägo (till okt. 1756) men kom att betyda åtskilligt för provin
sens brädtillverkning (jfr W. Carlgren, De norrländska skogsindustrierna, s. 98). 
Stenbit omnämnes av Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. in, med anledning av 
en segsliten process, som han och några andra borgare förde mot staden 1751 om 
rättighet till tullkvarnsbyggnad. Hans maka Christina Bjur skänkte 3000 daler 
till skolväsendets förbättring (Jensen ibid., s. 123).

S. 650, r. 12 nedifr. Om Brita Tresks 2:a gifte (med Peter Lind) jfr ne
dan s. 735 (med kommentar).

S. 650, r. 2 nedifr. Lars Boos (Booze) var f. 1707 som rådmansson och blev 
själv rådman 1748; fungerade som riksdagsman för Hudiksvall och Söderhamn 
1746—47 och för Söderhamn 1751—52 och 1755—56. (Millqvist, anf. arb., 
s. 146, jfr s. 158). Nämnes av Jensen, anf. arb., Bd 1, s. 91 med not (slagsmål 
o. process), 98 (motstånd mot faktoriets ingrepp i stadens rättigheter), 109 (ägare 
till ett fartyg).

S. 651, r. 9. Erik Olofsson Hörning nämnes av Brun, D. i, s. 75 såsom 
styvson till borgmästaren i Hudiksvall Abr. Ingemarsson och som »stamfader 
för släkten Hörning, under kommande sekel en av stadens förnämligare släkter».

S. 651, r. 14 nedifr. Enligt sitt ’Memorial’ under den 31 juli 1703 (se Glysisv.- 
editionen, D. 1, s. 549) skrev Broman vid denna tidpunkt en gravskrift över en 
person med namnet Erik Olofsson Hörning. Detta kan ju icke avse den här
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förevarande bäraren av namnet (f. 1707, f 1709), varför man väl snarast får räkna 
med att det i syskonkretsen redan tidigare funnits en son med namnet Erik, som 
bortryckts i späd ålder redan 1703.

S. 651, r. 13 ff. nedifr. Om vice borgmästaren Olof Olofsson Hörning se 
Brun, D. i, s. 139—142 (och väl även s. 182?).

S. 651, r. 6 nedifr. Det är väl snarast denne Olof Hörning som från åren 
1789 och 90 omtalas som rådman i Hudiksvall och som 1818 avled såsom den siste 
av släkten (Brun, D. i, s. 164, 174; D. 2, s. 85).

S. 651, r. 3 nedifr. Om Johan Grubb, guldsmedsmästare i Hudiksvall 1753— 
58 (och antagligen långt tidigare), f förmodl. 1758, se Upmark, Guld- o. silver
smeder, s. 354; Brun, D. i, s. 140, 207 (burskap redan 1726).

S. 651, r. 2 nedifr. Om sonen Olof, som enligt Upmark var född 1744 och 
verkade som mästare 1790—1813, f 1817, se Upmark ibid., s. 355; Brun, D. i, 
s. 163 f., D. 2, s. 143.

S. 652, r. 9 f. Om Anders Berggren, slutl. kyrkoh. i Ljusdal (Hels.), f 1820, 
se Hm., p. 2, s. 218 f.

S. 652, r. 14. Om guldsmeden Nils Grubb, f. 1729 (möjligen en son till den 
ovan omnämnde Johan Grubb i ett tidigare äktenskap och halvbror till Olof 
Grubb?), verksam 1759—95, död sistnämnda år, då rörelsen fortsattes av änkan 
till och med 1789, varefter Olof G. tydligen trätt till, se Upmark, s. 354 f.; Brun, 
D. 2, s. 143.

S. 652, r. 19. Om Jonas J:son Halenius, som 1713 avsattes från sin befattning 
som kyrkoh. i Täby, se Hm., D. 3, s. 219.

S. 653, r. 2 nedifr. Det lärer få anses som ganska visst att den här nämnde 
Ericus Nordling kan vara identisk med den Ericus Norlind från Hudiksvall, 
som den 9 okt. 1736 inskrevs vid universitetet (Upps. univ:s matrikel, Bd 2, 
s. 265) och den 11 i samma månad i Helsinge nation, vars matrikel upplyser, att 
han sedermera blivit prästvigd och 1755 utrest till de svenska församlingarna i 
Amerika. Sannolikheten av denna identifiering ökas därav att ingendera av de 
nämnda matriklarna känner någon Ericus Nordlinginskriven 1739. Om N:s öden 
i Amerika torde f. n. föga vara bekant. Dock nämnes han under namnet Erik 
Nordenlind såsom verksam i Wicaco åren 1757—59 (se N. Jacobsson, Svenska 
öden vid Delaware 1638—1831 (Sthm 1938), s. 265).

S. 654, r. 17. Om Lars J:son Halenius, känd bl. a. som författare till en stor 
bibelkonkordans, se Hm., D. 2, s. 84 ff. och (enl. Bromans hänvisning) Glysisv., 
D. 2, s. 449. Att hans makas familjenamn var Kram står utom all fråga (så också 
Biograph, lexicon, Bd 6 (1840), s. 80; liksom Hm. har Elgenstierna, 3, s. 428 
m. fl. källor felaktigt Krum). Enligt Leijonhufvud (s. 655) ingicks äktenskapet ej 
1686 utan 1688 6/j.

S. 654, r. 11 nedifr. Daniel Hallenius (Haleen) överflyttade till Sundsvall 
1718 och gjorde där ett lysande parti, då han äktade Sofia Mört (Leijonhufvud 
har felaktigt Mård), änka efter Michael Gran, storköpman och en av sin tids 
främste borgare i Sundsvall. Hallenius nådde en betydande ställning, drev en 
omfattande köpenskap och sjöfart, valdes till rådman och fungerade i olika repriser 
som tf. borgmästare (bl. a. 1745—47). År 1738 erhöll han privilegium på anläggning 
av Utansjö bruk (Ångerm.) och kom därigenom att med tiden övergå till bruks- 
ägarnes kategori, som vid denna tid stod i viss motsättning mot borgerskapet.
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Efter första makans död ingick han 1762 nytt gifte med Anna Brita Berg, dotter 
till kyrkoh. i Resele (Ångerm.) Nicolaus Nicolai Berg (f 1740) och hans maka 
Anna Sundia (Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 3, s. 176 f.). Fru Anna Brita 
hade tidigare, från 1745, varit gift med häradshövding Christian Wallen- 
steen (f. 1690, f 1756), jfr Elgenstierna, 8, s. 662 f. Själv avled Hallenius 1776 
på Berg i Ångermanland. (Se N. Ahnlund, Sundsvalls hist., D. 2, s. 70 f.)

S. 655, r. 2. Om Lars König Hallenius (f 1755) se Hm., D. 3, s. 205. Hans 
barn uppräknar Broman blott med namns nämnande, och Hm. tillägger två: 
Alexander och Julius. Vissa uppgifter torde dock kunna sammanställas; ett 
försök har gjorts av Leijonhufvud (Ny sv. släktbok, s. 655 f.), vilket dock icke 
utfallit så, att hans uppgifter i allo torde kunna godtagas. — Flera av sönerna 
tyckas ha blivit knutna till den järnverksrörelse, som bedrevs vid Tunafors bruk 
(nuvar. Eskilstuna), vilket omkr. 1750 kom i släktens ägo (se nedan kommentaren 
till s. 656, r. 14 ff. angående Johan Larsson Halenius’ inköp). Sålunda uppges 
av Leijonhufvud, att Lars Gustaf 1751 blivit »direktör för manufakturverket vid 
Tunafors», under det att det om Lars Ernst säges, att han »började i Eskilstuna 
ett handelskontor med Eskilstuna Fristads Manufakturtillverkningar». Härvid är 
dock att märka, att den nämnde Lars Gustafs existens torde få betecknas som 
skäligen tvivelaktig. Det hjälper ej, att han av samma sagesman påstås ha gift sig 
»1773 11I10 med Margareta Sofia Bistedt, dotter av bruksägaren och handlanden 
Bistedt i Sundsvall», vilket påstående göres utan hinder därav att samma dam 
(här under namnet Greta Sofia Bistedt) några rader tidigare förklarats vara gift 
med brodern Engelbert Hallenius! Ty i själva verket förhåller det sig så, att 
det var direktören Lars Ernst Hallenius som äktade damen ifråga, vilken var 
dotter till Peter Bistedt och Brita Halenia; se härom N. Ahnlund, Sundsvalls 
hist., D. 2, s. 69 samt angående föräldrarna här nedan s. 656.

Av den ifrågavarande brödraskaran nämner Leijonhufvud även Julius Hal
lenius, som betecknas som knivfabrikör och förklaras ha ägt gård i Eskilstuna.

S. 655, r. 14. Om Engelbert Halenius, som 1753 blev biskop i Skara (f 1767) 
och är känd som energisk och talangfull förkämpe för ortodoxien och inflytelserik 
hattpolitiker, se bl. a. Biograph, lexicon, Bd 6 (1840), s. 34; J. W. Warholm, 
Skara stifts hm., D. 1, s. 41 f.; Annerstedt, Upsala univ:s hist., D. 3:1—2 passim 
(se regist.); H. Pleijel i Sv. kyrkans hist., D. 5, s. 550, 625 m. m.

S- 655, r. 21 ff. Ifråga om Engelbert Halenius’ barn — sönerna adlades 
Hallencreutz 1756 — märkes följande. Dottern Margareta Catharina blev 
gift med professor Nils Risell (f. 1720, f 1789) i Upsala. Dottern Ulrica Sophia 
(f. 1736, J 1795) ingick äktenskap 1755 med Anders Victorin (f. 1728, j 1782), 
brukspatron på Stjärnfors, Västml., assessor (se Örnberg, Årg. 8, 1892, s. 502). 
Sonen Lars Halenius-Hallencreutz (f 1820) blev teol. lektor i Gefle och kyrkoh. 
i Hille (Gestr.), prost m. m. (Hm., D. 2, s. 62; Elgenstierna, 3, s. 425). Dottern 
Justina Charlotta blev 1762 gift med Anders Boström (f. 1724, f 1769), teol. 
lektor i Skara, assessor (Warholm, Skara stifts hm., D. 1, s. 80). Sonen Daniel 
(t 1816) blev akademiadjunkt i Upsala (Elgenstierna, 3, s. 426) och sonen Johan 
Engelbert (f 1826) bergmästare, tit. bergsråd (Almquist, Bergskollegium, s. 213; 
Elgenstierna, anf. st.).

S. 655, r. 2 f. nedifr. Catharina Larsd:r Halenias man i 3:e giftet var 
Martinus Hedenberg (f. 1687 el, 88, f 1756) slutl. (1748) rektor i Hudiksvall, se
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om honom närmare J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934) 
s. 20 f.

S. 656, r. i ff. Brigita (Brita) Halenias make, den redan ovan omnämnde 
Peter Bistedt, var son till råd- och handelsmannen Lars Bistedt (f 1719) och 
tillhörde en släkt, vars olika medlemmar intagit en framskjuten ställning i Sundsvalls 
historia (se härom N. Ahnlund, anf. arb., D. 1, s. 233 f.; D. 2, s. 61, 66 ff.). Peter 
Bistedt själv drev köpenskap och var delägare i Galtströms bruk (Ångerm.). 
Hans maka överlevde honom och avled 1777; under sin änketid förestod hon stads
källaren (Ahnlund, D. 2, s. 69). Att makarnas dotter Margareta Sofia blev 
gift med sin frände direktören Lars Ernst Hallenius har redan omtalats här 
ovan (kommentaren till s. 655).

S. 656, r. 5 ff. Om Margareta Larsd:r Halenia, hennes make J. M. 
Christiernin (f. 1688, f 1742), brukspatron på Sunnäs, Hels., samt deras barn 
jfr Örnberg, Årg. 12 (1898), s. 160. — Här upptas en för Broman okänd son Daniel, 
född och f 1724, och för en yngre son med samma namn anges 1727 som dödsår; 
därpå följer Lorenz Adolph med födelseår 1727, Johan Fredrik f. 1730, f 1809, 
fil. mag., konrektor i Stockholm samt de två yngsta med de uppgifter, som i vår 
text redan använts till supplering, samt för Daniel Magnus ytterligare: f ogift 
1761.

S. 656, r. 16 ff. Claes Larsson Halenius inköpte 1752 Vedevågs bruk i 
Vestmanland, erhöll krigskommissaries titel och adlades 1779 med namnet Hallen- 
creutz af Vedevåg; han avled 1783 (se F.lgenstierna, 3, s. 426). Hans maka gick 
ur tiden 1774 enligt samma källa, som betecknar hennes fader som handelsman i 
Stockholm. Flera av Bromans uppgifter om H:s tidigare öden ha tydligen varit 
obekanta för Elgenstierna. Om Vedevåg se särskilt C. Sahlin, Svenskt stål 
(Sthm 1931), s. 199 f.

S. 656, r. 14 nedifr. Johan(nes) Larsson Halenius tycks snarast ha inskrivits 
vid universitetet 1733 (Upps. univ:s matrikel, D. 2, s. 234); i Helsinge nations 
matrikel återfinnes däremot ej hans namn. Ryktet om de ekonomiska transak
tioner — som det förefaller delvis av tvivelaktig halt — vilka han bedrivit i Stock
holm, har tydligen nått hembygden. Emellertid har han av allt att döma varit 
framgångsrik i sina affärer, ty det var han som 1749 förvärvade Tunafors med 
underlydande egendomar och där anlade det förutnämnda manufakturverket. 
Möjligt är dock att han först genom sitt gifte med Kristina Elisabeth von Bippen 
(t !783), förmodligen en dotter till grosshandlaren i Stockholm Philip von Bippen, 
sattes i stånd härtill. Han tycks emellertid ha skött bruket ifråga med duglighet 
och drift. År 1750 införde han där efter erhållet privilegium stålsmide. Och ett 
par år senare startade han en omfattande tillverkning av s. k. Eskilstunasmiden, 
ett område inom vilket bruket vetat att skapa sig ställningen som ett av de 
främsta i vårt land (se C. Sahlin, Svenskt stål, s. 196 f.). — Om Halenius’ och 
hans makas sex barn se Leijonhufvud, anf. arb., s. 656.

S. 656, r. 9 ff. nedifr. Om Erik Jonsson Halenius se Hm., D. 2, s. 59; som 
hans födelseår anges här 1656 (Leijonhufvud: 1659), och som året för magister- 
promotionen har Hm 1694. Se även J. O. Nordlund, anf. arb., s. 14 f.

S. 656, r. 3 f. nedifr. Om And. Riselius (J 1715) se Hm., D. 1, s. 78 f.; om 
Olof Nauclerus se ibid., s. 281 f.; jfr även B. Hillgren, En bok om Delsbo, 
D. 2 (Sthm 1925), s. 59 ff. Över Nauclerus skrev Broman (Bro-Ulfr i Valesheim)
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1732 en gravskrift på något som skulle föreställa gammalsvenska; den trycktes i 
Sthm i patentfol. (ex. i UUB); jfr Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 562.

S. 656 (efter texten). Utöver de av Broman kända tio barnen (N. I—X) till 
Bergsjö-kyrkoherden Jonas Jonsson Halenius (f 1680, se ovan s. 644) uppför 
Leijonhufvud såsom yngst en son Daniel (f. 1664, f 1722).

S. 657, r. 2 ff. o. 5 ff. Om kyrkoherdarna Olof och Pehr Pagander se Hm., 
D. 2, s. 274 f. Att Pehr skulle ha varit komminister i Mo och Rengsjö (Hels.) torde 
vara ett misstag. [K. H-K.]

S. 657, r. 9. Sven Hagelsten var kyrkoh. i Bollnäs 1660—70, se ovan s. 616 
med kommentar.

S. 657, r. 12. Handelsman Hans Seger namnes av Brun, Hudiksvalls hist., 
D. i, s. 125; han omtalas även här nedan s. 810 (med kommentar).

S. 657, r. 14 f. Om Elisabet Celsias släktförhållanden se Örnberg, Årg. 8 
(1892), s. 130. »Then wittberöml. Celsiska familien» beröres av Broman i Glysisv., 
D. 2, s. 503 f.

S. 657, r. 19. Johannes Jonsson Halenius blev prästvigd 1652, kyrkoh. i 
Väddö, Upl., 1656 och avled 1676, se Hm., D. 3, s. 440. Här uppges hans maka ha 
hetat Elsa Enstadia och varit dotter till kyrkoh. i Rasbo Petrus P. Enstadius. 
Så även i Sehlbergs genealogi (Gefle o. dess slägter, D. 1, s. 364), tillagt av J. Selg- 
gren, som ifråga om barnen hänvisar till »Gestrins Geneal.», måhända något doku
ment i apologisten Samuel Gestrins storartade samlingar, som gingo förlorade 
i Gefle stads brand 1869. Makarna Halenius skänkte 1677 till Väddö kyrka en 
ljuskrona av malm, som alltjämt finnes bevarad (se Sveriges kyrkor, konsthistoriskt 
inventarium . . . Uppland, Bd 2: H. 1 (Sthm 1918), s. 96).

S. 657, r. 13 ff. nedifr. Om Julius Micrander (f. 1640, f 1702) se — förutom 
Annerstedt, Ups. univ:s hist., D. 2: 1—2 (se regist.) m. m. — särskildt Bygdén, 
Hernösands stifts hm., D. 1, s. 10 f. Av barnen blev Eric präst (tydligen f ung), 
Petrus och Justus blevo löjtnanter (om den senare, död 1710, se Lewenhaupt, 
D. 2, s. 456) och dottern Anna blev 1717 gift med Petrus Klefberg, slutl. kyrkoh. 
i Rödön (Jemtl.). Bygdén upptar dessutom 3 för Broman obekanta döttrar Elsa, 
Benedicta och Christina Margareta.

S. 657, r. 5 nedifr. Om Petrus Halenius-Hallenstedt, som var född 1653 
och 1693 äktade Christina Benzelia, se Annerstedt, anf. arb., D. 2; 1—2 (se 
regist.), Elgenstierna, 3, s. 428.

S. 657, r. 2 nedifr. Om Jonas J:son Halenius (f 1724) och hans familj se 
Hm., D. 2, s. 51.

S. 658, r. i ff. Ifråga om Jonas Halenii barn är att märka, att Hm. utöver 
de av Broman nämnda barnen — av vilka Eric slutl. blev kyrkoh. och prost i 
Tierp och dog 1772 (Hm., D. 3, s. 175 f.) — känner ytterligare 6, nämligen sonen 
Pehr, komminister i Hedesunda, J 1770 (Hm., D. 2, s. 55) och döttrarna Sophia 
f. 1689, f 1781, gift 1720 med översten HenrikWright (f. 1685, J 1766; se Elgen
stierna, 9, s. 69), Beata Juliana (gift med kyrkoh. i Söderfors, Upl., Claes 
Lemoine, f. 1687, f 1742, Hm., D. 3, s. 100 f.), Elsa (gift med kommissarien H. 
Wrintz), Anna (f. 1696, f 1743, gift 1716 med hovsekreteraren och överdirektören 
Julius Pontelius (f. 1687, f 1772; Elgenstierna, 7, s. 300) och Christina 
(t 1743, gift med krigsfiskalen Eric Lemoine, f 1742, se J. Kleberg, Krigskollegii 
hist., Sthm 1930, s. 204).
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S. 658, r. 5 ff. Om Johannes Johannis Halenius (f 1716) se Hm., D. 1, 
s. 281. Vid hans första makas, Maria Christina Rolands, bortgång skrev Bro
man 1711 juni en gravskrift, som trycktes, se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 553. 
Om hans maka i 2:a giftet Anna Helena Hiolman, f. 1686, f 1736, och hennes 
2:e man Carl Gustaf Rosenmüller se Elgenstierna 6, s. 501; dessa senare 
makar och deras son Christer Adrian (f. 1717) omtalas av B. Hillgren, Från 
flydda tiders Delsbo (1942), s. 22.

S. 658, r. 15. Elsa Johansd:r Halenia var i sitt i:a gifte förenad med fa
derns närmaste efterträdare som kyrkoh. i Väddö Johan Hoffman (jfr s. 869 
med kommentar) och efter dennes död (1679) med hans successor Ivar Hille- 
ström (f 1714) se Hm., D. 3, s. 440 f. »Till et testamente efter probsten HerIwar 
Hilleström . . . och des älskelige kiäre maka Elsa Halenia . . .» skänktes 1723 en 
ljuskrona av malm (enligt därpå förekommande inskrift) till Väddö kyrka (Sveriges 
kyrkor . .. Uppland, Bd 2: H. 1 (1918), s. 96 f).

S. 658, r. 20. Om Könik Halenius se Hm., D. 2, s. 398. Hans maka Helena 
Veslander (f. 1680, t 1751) är begravd i Ovansjö kyrka (se Meddel. af Gestrikl. 
fornminnesfören. 1893, s. 19).

S. 658, r. 12 nedifr. Om Lars J:son Halenius (f 1709, gift med Annica Ham- 
marin) se Hm., D. 2, s. 177 f.

S. 658, r. 9 ff. nedifr. Om Isaac Kraft, som även nämnes nedan s. 756, se 
Hm., D. 2, s. 298. Vad närmast angår hans av Broman omtalade tjänst »wid S. 
Clarae Församling i Stockholm» som »Lärare och Scholæ Rector» är att märka, att 
han — utom det att han var vice pastor i församlingen — fungerade som rektor 
vid det s. k. Collegium Claræmontanum eller Collegium Illustre, en slags överskola, 
som, med anledning av överhetens beslut att flytta Stockholms gymnasium till 
Gefle, grundats av församlingen 1669 på förslag av dess dåvar. kyrkoherde, sedermera 
biskopen Johannes Terserus. Denna högre läroanstalt tycks ha varit i funktion 
under ett par årtionden. Isaac Kraft var dess siste föreståndare, och när han 1693 
gjorde stora ansträngningar att blåsa nytt liv i dess då något tynande tillvaro, 
hejdades detta från högre ort (ärkebiskop O. Svebilius) såsom ägnat att lända 
underskolan till förfång. Se härom O. A. Stridsberg, Anteckningar till en historik 
öfver Klara skola . . . 1649—1880 (Sthm 1880), s. 15 f. I Gefle var han linguae 
Grecæ et Hebraicæ lector åren 1695—1707 (Lundén, Bidr. t. Gävle skolors hist., 1, 
s. 280). — Utom de två giften, som Broman och Hm. ange och som i verkligheten 
utgöra det i:a, med Christina Halenia, som avled redan 1699 isI1 (ej 1704) och 
det 3:e 1706 med Ingrid Warg (om detta gifte och Ingrid Wargs två senare äkten
skap se nedan s. 756), var Kraft i ett 2:a gifte, ingånget 1699 laIlv förenad med 
Margareta Folcker (f. 1682, | 1705), dotter av rådman Peter Folcker i Gefle 
och Brita Broms, borgmästardotter därsammastädes. Se Sehlberg, D. i, s. 350, 
480.

S. 659, r. 4 ff. nedifr. Om Olavus Nicolai Kanik jfr Hm., D. 1, s. 115.
S. 660, r. i ff. Om Nils Olofsson Kanik upplyser Hels. nat:s matrikel 

(s. 35): »Regii Drotzeti consiliarius, vir austerus in Finlandia mortuus est.» Hur det 
förhåller sig med hans flerstädes uppgivna ämbetsställning som kamrerare i Krigs
kollegium förefaller skäligen tveksamt, då hans namn är okänt för J. Klebergs 
ovan nämnda arbete om detta ämbetsverk.

S. 660, r. 9. Om Christopher Nilsson se Hm., D. 1, s. 439 (dödsåret här 1678).



927

S. 660, r. 13. Ora Margareta Kanik, hennes make Olaus J. Albogius och 
deras barn jfr ovan s. 564 f. (med kommentar).

S. 660, r. 7 nedifr. Om Johannes Olai Kanik se Hm., D. 1, s. 329 (där dock 
varken hans gifte eller familjeförhållanden äro kända).

S. 661, r. i ff. Margareta Kaniks make Christoffer Pihlefelt var född 
omkr. 1659 och blev slutligen kornett vid Jemtlands kavallerikompani, erhöll 
avsked 1718 och avled 1731, allt enligt Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 2, 
s. 509. Här lämnas även en del upplysningar om barnen:

Dottern Britas (r. 4) make nämnes Måns Andersson i Åskott (Jemtl.);
Johan(nes) (r. 14) »var korporal vid Jemtlands kav.-reg. 1741»;
Margaretas (r. 22) man nämnes Johan Hagelbeck;
(Anna) Catharinas (r. 10 nedifr.) make nämnes Jöns Eliasson i Sanne 

(Hackås, Jemtl.).
S. 661, r. 5 nedifr. Om Helena Johansd:r Kanik och hennes make Erik 

Andersson Walltier (f. 1658, f 1709) se Bygdén, Hernösands stifts hm., 2, 
s. 285. Vem som varit mannens maka i ett tidigare gifte är ej känt. Fru Helena 
dog 1710. Hennes styvson (av Bygdén anf. ställe och ibid., s. 177 betecknad som 
hennes son), kyrkoh. i Neder-Kalix Hans Walltier, var född redan 1680 — Helena 
själv 1669 — och avled 1738, se Bygdén, sist anf. st.

S. 662, r. 4 nedifr. Om Brita Xresks 2:e man Rolof Mackey (f. antagl. 
1652, f 1714) av den från Skottland inflyttade släkten, senare brukspatron, delägare 
i Lögdö (Medelp.) m. m. jfr Örnberg, Arg. 10 (1894) s. 361 f., genealogi över 
släkten hos Sehlberg, Om Gefle och dess slägter, D. 2, s. 56 samt en del uppgifter 
här nedan s. 737. Örnberg uppger Brita Tresks dödsår riktigt till 1739, men hans 
förslag att ändra hennes födelseår från 1735 till 1753 är oantagligt: Broman anger 
uttryckligen, att hon vid sin död var 104 år (se nedan s. 737).

S. 663, r. 9 ff. Om Petrus Gestrinius, hans härstamning m. m. se ovan 
s. 612 med kommentar.

S. 664, r. 2 ff. Om Olavus Olai Kanik (Albogius) jfr ovan s. 568 f. och Hm., 
D. 2, s. 419.

S. 664, r. 6. Om Jon Andersson i Myra (Delsbo sn) eller Jon Andersson 
Myr, som 1629 var löjtnant vid Helsinge regemente, 1659 avancerat till major 
och 1663 fick nådigt avsked, har B. Hillgren, Från flydda tiders Delsbo (Sthm 
1942), s. ii ff. en del att berätta, liksom även om hans maka Anna Maria von 
Steslou. Jfr samme förf., En bok om Delsbo, D. 2 (Sthm 1925), s. 60 f. Om 
Myr som kommendant på Frösö skans 1657 se även C. Sehlin, Grunddragen av 
Jämtlands och Härjedalens hist. (Östersund 1929), s. 145 f.

S. 664, r. 13 f. Elisabet Kaniks make, Lars Frodlin, var komminister i 
Rogsta (Hels.), se Hm., D. 2, s. 422. Utöver de 3 av Broman nämnda barnen 
upptas här ytterligare 2: Brita gift med bonden Eric Jonsson samt Michael, 
bonde.

S. 664, r. 16 nedifr. Om Jonas Ol. Kanik och hans krigarbana se Lewen
haupt, Karl XILs officerare, 1, s. 334. Om hans maka, Anna Margareta Rahn- 
hielm, f. 1698, se även Elgenstierna, 6, s. 128; hennes dödsår uppges olika: av 
Elgenstierna till 1723 13/2, vilket måste vara oriktigt, då den åberopade källan, 
Jully Ramsay, Frälsesläkter i Finland (Hfors 1909 ff.), s. 324, med stöd av Uskela 
kyrkoarkiv meddelar: f »efter en svår barnsbörd» [jfr Broman], begravd 1724 13/2
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i Uskela kyrka »i sina fäders graf». Lewenhaupt anf. st. har återgivit detta: »d. 
1724 [vilket Ramsay dock ej uttalat sig om] och begr. s. å. 13I2O. Bromans uppgift 
1729 får väl snarast antas bero på felläsning för 1724. Om en till dessa makars 
bröllop tryckt brudskrift, författad av Broman i jan. 1721, se Mem. (Glysisv.-ed., 
D. 1), s. 537.

S. 665, r. 2. Om Olof Olofsson Kanik (Kanick) och hans befordringar se 
närmare Lewenhaupt, i, s. 334; födelseåret anges här vara 1693 och dödsdagen 
*/7 i757-

S. 665, r. 5. Anna Catharina Kaniks (f. 1715) man Salomon Hofverberg 
var son till kyrkoh. i Ragunda, Jemtl., Salomon H. (se Bygdén, Hernösands 
stifts hm., 3, s. 112), saknas i O. C. Ahlströms tydligen mycket ofullständiga 
släktöversikt i Norrländska slägter, D. 2 (Östersund 1892), s. 99 ff. Han uppges 
av Bygdén ha varit kammarskrivare i Krigskollegium, men tycks i så fall ej ha 
varit ordinarie (förekommer ej hos J. Kleberg, Krigskollegii historia).

S. 665, r. 12 ff. Om Anna Catharina Kaniks (f. 1694) man Johan Carlsten, 
premierlöjtnant vid Helsinge reg:te 1718 (avsked 1719), se Lewenhaupt, anf. 
arb., i, s. 14. Mellan familjerna Broman och Carlsten rådde, som Hægermarck 
påpekat, icke något gott förhållande. Akterna visa, att uppträden förefallit dem 
emellan, i ett fall i form av en rangtvist mellan fruarna (skildrad av S. Brun i 
Hudiksvallsposten 1927: 17 nov.), varjämte det inträffat att Carlsten uppträtt 
så vanvördigt gentemot Broman, att denne funnit anledning att i en inlaga av 16 
jan. 1717 till Uppsala domkapitel anmäla Carlsten, då fänrik, för olämpligt upp
förande. Uppgiften om Carlstens flykt till Ryssland får ses i samband med vad 
Broman berättar i Glysisv., Flock 2 (editionen D. 2, s. 292), där det heter, att han 
1731 flyttat bort från hustrun och »säjes wara Major wid Ryske Hussarene 1741, 
av the hit commend [erade]».

S. 666, r. 16. Om faktorn vid gevärsfaktoriet Johan Eschilsson (f. 1599, 
t 1657) se B. Steckzén, Om Söderhamns gevärsfaktori (i Hälsingerunor, 1934, 
s. 23—47), s. 31 f.; han nämnes också av Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, bl. a. 
s. 35 f. 42, 61, liksom av Broman flerstädes så bl. a. Glysisv. Flock 1 (ed., D. 1, 
s. 250).

S. 666, r. 12 nedifr. Hans Larsson Garp förekommer i Bromans borgmästar- 
längd i Glysisvallur Fl. 1 (ed. D. 1, s. 249 f.); jfr Jensen, Bd 1, s. 35. Se även här 
nedan s. 787.

S. 666, r. 9 nedifr. Nils Xhomesson (f 1640) var faktor vid gevärsfaktoriet i 
Söderhamn och någon tid även stadens borgmästare, se Jensen, Bd 1, s. 35 med 
not 1; B. Steckzén i Hälsingerunor, 1934, s- 27—31-

S. 666, r. 7 nedifr. Om Petrus Jonæ Nenzelius (f 1673), lektor i Hernösand 
slutl. primus theol. lector; förordnades 1658 till kyrkoh. i Nora (Ångerm.) men 
måste på grund av en av konung Karl Gustaf utfärdad fullmakt för annan person 
å samma pastorat återgå till lektoratet. Se J. F. Biberg, Hernösands stifts hist. o. 
hm., D. 2 (Hsand 1876), s. 31; D. 3, s. 49 f.; Bygdén, anf. arb., D. 2, s. 294. 
Hans maka nämnes av Biberg Brita Lundel, kyrkoh.-dotter från Skellefteå, 
vilket tydligen är felaktigt (Bygdén, som anf. arb., D. 3, s. 304 redogör för syskonen 
Lundelius, barn till kyrkoh. Nicolaus Martini, känner icke någon dotter med 
namnet Brita). Och någon anledning att betvivla Bromans uppgift om hennes här-
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komst förefinnes ej. Brita och maken Nenzelius omtalas av G. Bucht, Härnö
sands hist., D. i, s. 340, 427 f.

S. 668, r. 2. Hans Olofsson Krok var handlande i Söderhamn, jfr Örnberg, 
Årg. 7 (1891), s. 164.

S. 668, r. 8 f. Erik Montén blev slutl. (1746) kyrkoh. i Söderala (Hels.) och 
dog 1757 (Hm., D. 3, s. 87 f.; Jensen, Bd 1, s. 54, 120 f.) Jfr även nedan s. 854.

S. 668, r. 16. Om Olof Montén (f 1737) se Hm., D. 3, s. 104 (här felaktigt 
nämnd Eric); Jensen, Bd 1, s. 64 (efter Broman), 79 f., 119 f. (där hans icke 
klanderfria liv och leverne beröres), 151. Jfr även nedan s. 854.

S. 668, r. 6 nedifr. Om Olaus Krook-Hamnell (| 1728 19/12) se G. Hellström, 
Stockholms stads hm. (Sthm 1951), s. 643. Om makan och hennes släkt jfr även 
Örnberg, Årg. 12 (1898), s. 146. Angående hennes fader, rådmannen Israel Jö- 
ransson, se även Örnberg, ibid., s. 273 samt Stockholms rådhus o. råd, D. 2 
(Sthm 1915), s. 202 f. Ifråga om Hamnells tidigare öden ger Hels. nat:s matrikel 
(ms. U 700 c) en del upplysningar.

S. 669, r. i ff. Om de Hamnellska barnen lämnar Hellström, anf. st., bl. a. 
följande upplysningar: Israel döptes 1722 1In (Bromans uppgift om födelseåret 
torde sålunda ej vara riktig); Catharina Margareta döpt 1724 19/4, gift 1751 med 
kapten Johan Lidner (f. 1716; avsked 1766); Olaus (döpt 1726 24/u blev slutl. 
bruksdirektör vid Finnåker (Vstml.) och avled 1804. Utom dessa av Broman 
nämnda syskon upptar Hellström ytterligare två: Anna Marika (döpt 1721) och 
Johannes (döpt 1725), om vilka dock intet närmare är känt.

S. 669, r. 6 f. Rådman Erik Persson Torger namnes av Brun, Hudiksvalls 
hist., D. i, s. 78 såsom en av stadens åldermän. Han var riksdagsman 1693 
(Borgarståndets riksdagsprot. före frihetstiden, s. 407). Se även nedan, s. 787.

S. 669, r. 8 ff. Om Sigrid Krok, hennes make Olof Alftin och deras barn 
se närmare nedan kommentaren till s. 807.

S. 670, r. 10 ff. Lars Källbjörnsson i Närby nämnes som underlagman i 
Helsingland från åren 1616 och 1644 av A. A. von Stiernman, Swea och Götha 
höfdinga-minne, D. 2 (Sthm 1835), s. 321. Han avled 1648. Hans maka, som hette 
Brita Olofsdotter (se härnedan), fick samma år för makens förtjänster frihet 
på hemmanet Åkre. Denna utsträcktes sedermera 1675 till sonen häradshövding 
[Erik Larsson] Nerbelius [K. H-K enligt Flintenbergska saml., Hudiksvall, 
Vol. 2 in fol.]. Som underlagman 1655 nämnes sonen Lars Larsson Nerbelius 
(Stiernman, anf. st.); jfr om honom och hans hustru vidare nedan.

S. 670, r. 14 ff. Ifråga om de äldre generationerna av släkten Nerbelius har 
Broman av åtskilligt att döma varit otillräckligt underrättad. Till Lars Käll- 
björnssons söner hörde sålunda icke blott Lars Larsson Nerbelius (r. 17 f.) 
och Källbjörn Larsson N. (s. 676, r. 20 ff.) utan med all säkerhet även Peter 
Larsson N. (s. 671, r. 8 ff.). Denne har Broman placerat som son till Lars Larsson, 
vilket är orimligt; han skulle i så fall bl. a. ha blivit student i Upsala samtidigt 
med eller event, ett år före fadern (!); dessutom säges uttryckligen i en liten ut
redning i Helsinge nat:s matrikel (vid s. 34), att han var bror till Källbjörn och Lars.

Med all sannolikhet förhåller det sig på liknande sätt med Erik Larsson 
Nerbelius (s. 670, r. 11 ff. nedifr.), nämligen att icke heller han var son till Lars 
Larsson N. utan — i likhet med nyssberörde Peter — bror till honom. Sålunda 
uppger J. Kleberg i sitt verk över Krigskollegium (1930), däri Erik Nerbelius

Glysisvallur Il 59
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s. 76 upptas som notarie 1659—67, att han var son till »underlagmannen i Hälsing
land Lars Kielbjörnsson och Brita Olofsdotter» — denna senare ej nämnd av 
Broman — ävensom att han 1667 blivit »utnämnd till lagman uti Västernorrland 
efter en broder [kurs. här], som då hade avlidit», vilket sistanförda ju avser 
Lars Larsson. Skillnaden i ålder mellan Lars och Erik har ju varit rätt betydlig, 
men Erik blev dock student i Upsala blott 13 år (drygt) efter Lars, vilket ju 
även för de tider, varom här är fråga, får anses rätt knappt för att gälla far och 
son. Jfr slutligen notisen här ovan om skattefriheten å hemmanet Åkre, där 
med sonen häradshövding Nerbelius med all rimlighet måste avses Erik.

Samtidigt med Erik inskrevs Jonas Larsson Nerbelius (s. 675, r. 20) vid 
Upsala universitet, och det får väl därmed sättas ifråga, huruvida icke också han 
är att räkna till kretsen av Lars Källbjörnssons söner. Ordningsföljden dessa emellan 
skulle i så fall måhända ha varit denna: Källbjörn, Lars, Peter, Erik och 
Jonas. (Däremot får det väl anses skäligen osäkert, huruvida slutligen även 
Johan(nes) och Dominicus höra hit såsom de yngste, detta med hänsyn till att 
deras studentår är 1656 och till att Dominicus väl uppkallats efter morfadern).

S. 670, r. 17 ff. Lars Larssons änka Malin Dominicidotter supplicerade 
om understöd med anledning av »det wederwärdige och fattige tillstånd hon medh 
de sine förmedelst des Mans och före detta under Lagmannens Lars Larsson Norbelii 
[sic] dödelige afgång är lembnad uthi», vilket föranledde ett kungl. brev av la/8 
1668 till landshövdingen i Gefle med uppdrag att undersöka, om någon spanmål 
funnes tillgänglig (Gefleborgs läns arkiv, Landskansl. D. I. a. 5 enl. K. H-k).

S. 670, r. ii nedifr. Vad vidare angår Erik Larsson Nerbelius är att märka, 
att den hos Kleberg (anf. arb., s. 76) förekommande uppgiften, att han varit 
e. o. professor i Upsala förefaller något osäker. Eriks maka har enligt samme 
sagesman hetat »Katarina Laurenius, dotter till kyrkoh. Lars Laurenius», och i 
ett 2:a gifte skall han ha äktat Karin Nilsdotter, som tidigare varit gift med hans 
företrädare som notarie i Krigskollegium Olof 0:son Gavelius. (Huruvida detta på 
något sätt kan förlikas med Bromans uppgift må här lämnas därhän.) Av de av 
Broman nämnda barnen känner Kleberg icke dottern Anna och detta måhända av 
den anledningen, att Anna av åtskilligt att döma svårligen kan ha varit dotter till 
Erik Nerbelius. Hennes make Daniel Andreæ Berg tycks nämligen ha varit 
omkr. 40 år äldre än Erik, och han avled 1653, dvs. vid en tidpunkt då Erik ännu 
näppeligen ägde någon dotter: en sådan, för Broman okänd, men enligt Kleberg 
bärande namnet Brita, döptes i Stockholm 1666. Detta leder till en förmodan att 
Anna snarast varit syster till Erik och således att beteckna som Anna Lars dotter. 
Om hennes och makens ättlingar se nedan s. 778 f.

Erik Nerbelius nämnes av Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 55 jämte ett 
par andra släktmedlemmar.

S. 671, r. 4 ff. Om Erik Eriksson Nerbelius upplyser V. Ekstrand, Svenska 
landtmätare (Umeå & Upps. 1896—1903), s. 112 f., att han åren 1681—86 var 
kommissionslantmätare i Livland, blev e. o. lantmätare i Östergötlands län 1687, 
ordinarie 1690, men avled s. å. i början på året.

S. 671, r. 8 ff. Om Peter Larsson Nerbelius jfr ovan, vidare Glysisv., D. 2, 
s. 493 och Hm., D. 1, s. 78 (här riktigt angiven som son till »Laur. Chelberni»), 
Ur ett av honom 1636 hållet tal om Helsingland (’De Helsingia, Norrlandica 
præstantissima provincia’) ha utdrag i svensk översättning av K. H-K meddelats å



931

omslagen till H. 18 och 19 av Glysisvallur-editionen (D. 3:9, resp. 2: 4); jfr även 
Hægermarcks »Helsingboken» (Ups. 1900), s. 30 f., ävensom A. Forsbom, Litteratur 
om Hälsingland (Hudiksv. 1940), s. 26 f. Om hans skoltjänster se J. O. Nordlund, 
Lärare vid Hudiksvalls skola, s. 7; om hans befattning med insamling av medel 
för ett nytt skolhus i Hudiksvall (1659) se Brun, D. i, s. 120; en inblick i hans 
verksamhet som medlem av trolldomskommissionen ger ett aktstycke hos J ensen, 
Bd i, s. 65 f. osv.

S. 671, r. 16. Om Lars Pedersson Nerbelius och hans familj se även nedan, 
s. 681 f.

S. 671, r. 21 ff. Nils P:son Nerbelius hade enligt Helsinge nat:s matrikel 
(s. 68) mycket att beställa med byggandet av den nya kyrkan i Söderhamn från 
1685; jfr även Jensen, anf. arb., Bd 1, s. 55.

S. 671, r. 12 nedifr. Jacob P:son Nerbelius, som bl. a. också var stadsnotarie i 
Söderhamn, hade i tidigare år haft anställning som hovmästare hos landshövdingen 
frih. Jacob Fleming (Hels. nat:s matr., s. 84). Jfr Jensen, Bd 1, s. 55.

S. 671, r. 9 nedifr. Joachim Zellinger blev bergsfogde i Gestrikland och Hel- 
singland 1673, men fick avsked 1676 och blev då tullnär, stadskrivare och organist 
i Söderhamn (J. A. Almquist, Bergskollegium, s. 303).

S. 671, r. 5 nedifr. Borgmästaren Jon Mårtensson Qvast, som blev rådman 
1636 och sedan innehade borgmästarämbetet i 12 år, dels ensam, dels med andra, 
får ett vackert eftermäle som »en av förgrundsfigurerna i Hudiksvall under mitten 
av 1600-talet, en hedersman, som synes hava åtnjutit sina medborgares fulla 
förtroende och som oegennyttigt gagnat sin stads intressen både som borgmästare 
och vid de upprepade tillfällen, han vid riksdagen representerade sin stad». Brun, 
Hudiksvalls hist, D. 1, s. 67 ff.; se vidare s. 73, 75 ff., 78. Se även Glysisv., D. 1, 
s. 72 f.; Borgarstånd, riksdagsprot. före frihetstiden, s. 42, 44, 49 osv.

S. 672, r. 17 ff. Om borgmästaren Peter Castorin (f. 1680, f 1737) se ovan 
s. 647 med kommentar.

S. 673, r. i ff. Om barnen från Peter Castorins 2:a gifte jfr ovan s. 647 samt 
kommentarens uppgifter beträffande Anna Brita och Per d. y. (om denne senare 
jfr även Örnberg, Årg. 6 (1890), s. 23 och Årg. 10 (1894) s. 13). Se även nedan 
s. 867.

S. 673, r. ii. Om Elisabet Crælia se ovan s. 587 med kommentar.
S. 673, r. 16. Det är här fråga om Jonas Jonsson Drake, om vilken se ovan 

s. 587 med kommentar.
S. 673, r. 18 ff. Om borgmästaren Jonas Hallberg jfr ovan s. 643 med 

kommentar.
S. 673, r. 9 nedifr. Hans P:son Nerbelius avled 1692 (enl. Hels. nat:s matr., 

s. 68).
S. 674, r. 5 ff. Ifråga om Lucas Andersson Bomans båda giften 1699 och 

1706 har Broman av allt att döma blandat ihop årtalen på ett något förvirrande 
sätt.

S. 675, r. 6. Om Olof Nerbelius, borgare i Härnösand 1689, rådman 1694— 
1700, stadskapten 1706, f 1709, se G. Bucht, Härnösands historia, D. 1 (Upps. 
1935). s- 168, 235, 340, 368, 496, och samma arbete lämnar även upplysningar om 
sonen Peter Olofsson Nerbelius, f. omkr. 1657, rådman 1717, v. borgmästare 
1719. t 1735 (se regist.).
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S. 675, r. il ff. Johan Larsson Nerbelius betecknas »Vir eruditus, prudens 
et magnæ auctoritatis» i Hels. nat:s matrikel, s. 66; namnes 1670 underlagman i 
Jemtland [K. H-K].

S. 675, r. 20 f. Jonas L. Nerbelius uppges av nyss anförda matrikel, s. 46, 
ha varit Syndicus Arosiensis.

S. 675, r. 12 nedifr. Om Christina Larsd:r Nerbelia, hennes make Vil
helm Jacobsson Grubb och deras ättlingar se ovan s. 625 ff. (med kommentar).

S. 675, r. 3 nedifr. Anders Birgersson (Börjesson) Gadd erhöll 1650 full
makt att vara lantmätare i Hudiksvalls län (Helsingl., Gestrikl. o. Härjedalen), var 
bosatt i byn Borg, Norrala sn. f 1667. Gift 1:0 1647 med Katarina Christophers- 
dotter Bure(-Stenklyft), 2:o med Cecilia Larsdotter Nerbelia. Se V. Ek
strand, Sv. landtmätare, s. 21.

S. 676, r. 5. Om Daniel Diurberg och hans släkt se närmare nedan s. 720 
med kommentar.

S. 676, r. ii. Om Johannes Palmroot och hans ättlingar se nedan s. 722 
med kommentar.

S. 676, r. 17. Om Olof Andersson Lidman (f. 1624, f 1694), som tidigare 
varit gift med Karin Bosæa (f 1668), se Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, 
s. 176 f. Bygdén känner, att Lidman senare ingått ett 2:a gifte, men denna makas 
namn är honom obekant.

S. 676, r. 20. Om Källbjörn Larsson Nerbelius el. Alinus jfr ovan kom
mentaren till s. 670 ff. Enligt Helsinge nations matrikel (ms. U 700 c i UUB), 
s. 25: »Concionator Castrensis et Pastor in Svecana Ecclesia Stetinentium, mortuus 
ad Lutzam» [säkerligen Lützen].

S. 677, r. 19. Om Lars Jacobsson Norelius jfr ovan s. 616 och Hm., D. 2, 
s. 298. Hm. vet tydligen ingenting om denne mans härkomst, och Broman har 
som fader till honom uppställt en Jacob Norelius, om vilken han tror sig veta 
att han bodde på Kungsgården i Norrala sn. Det ges emellertid, som en anteckning 
av Hægermarck fäster uppmärksamheten på, bland en samling lösa handlingar i 
Gestrike-Helsinge nations ägo, ett dokument, som synes bringa klarhet i denna 
sak. Vår här förevarande Laurentius Jacobi Norelius översänder nämligen till en 
landsskrivare en kopia av Johan IILs brev, dat. Västerås den 11 mars 1584, vari
genom en Jacob Sigfridsson erhåller »en gårdh i Norala Socken benämt Konungs- 
gården* i byte mot sin egen gård i »Hudwijk», som behöves för »den nys begynte 
kiöpestadh i Helsingelandh Hudwijkswald». Norelius upplyser vidare i sin egen 
skrivelse (odat. men snarast tillkommen på 1690-talet, måhända i samband med 
reduktionen?), att Jacob Sigfridsson var hans faders morfar, och vi få här veta, att 
fadern hette Jacob Olofsson. På aktstycket har också påtecknats en släktledning; 
Jacob Sigfridson — dottren gift med Olof Larson — desz Son Jacob Olofson — 
Laurentius Jacobi Norelius.

Man får väl antaga att detta är riktigt. En viss oklarhet råder dock ifråga om 
den omskrivna Kungsgården i Norrala såtillvida som denna enligt ett konung 
Johans brev av den 12 april 1583, vars innehåll återges av Brun (Hudiksvalls 
hist., D. i, s. 18), synes ha blivit lämnad ej till Jacob Sigfridsson utan till Per 
Nilsson i Vallen och hans maka Kerstin Sigfridsdotter. Huruvida denna sist
nämnda var befryndad med Jacob Sigfridsson är icke bekant — men väl icke 
uteslutet; däremot anges hon uttryckligen vara syster till den från det senare
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1500-talets historia kände Anders Sigfridsson RAlamb, vars barn, enligt vad 
båda de kungliga breven omtala, innehade Kungsgården i arv men skulle få vederlag 
på annat håll. Konungen får väl sålunda antas ha räknat med att Kungsgården 
borde kunna tillgodose innehavarna av såväl Hudvik som Vallen.

S. 677, r. 5 nedifr. Om Lars Jacobsson Norelii svärfader Samuel Gestri- 
Nius (f. 1604, t 1672) se ovan s. 614 med kommentar.

S. 678, r. 2. Om Lars Larsson Norelius se Hm., D. 2, s. 25.
S. 678, r. 13. Om Sven Månsson Hagelsten se ovan s. 616 med kommentar, 

657; om dottern Magdalena jfr även nedan s. 811.
S. 678, r. 15 nedifr. Om Johan Henrik Norelius, gift 1725 med Giörel Eleo

nora Svinhufvud (f. 1696, f 1775), se Hm., D. 1, s. 138; Elgenstierna, 8, s. 80. 
Av deras döttrar blev Engelborg (Engla) gift med komministern i Norrala (Hels.) 
Olof Alcén, f. 1725, J 1785 (Hm., D. 2, s. 305) och Anna Maria gift med kommi
nistern i Färila (Hels.) mag. Esaias Altberg (f. 1734, f 1791).

S. 678, r. 3 nedifr. Axel Larsson Norelius nämnes här nedan s. 681 i ett 
tillägg av obekant hand inspektor på ’Åmåt’, tydligen Åmots bruk i Ockelbo 
(Gestr.). Jfr även nedan s. 856 f.

S. 679, r. i. Pehr Bergqvist (f. 1666, f 1716) var komminister i Järvsö (se 
Hm., D. 2, s. 155).

S. 679, r. 5. Sara Hedvig Norelia blev gift med Johan Bolinder, slutl. 
kyrkoh. i Söderhamn (f 1773), se nedan s. 681 och Hm., D. 3, s. no f.; Jensen, 
Söderhamns hist., Bd 1, s. 122.

S. 679, r. 8 f. Om Mårten Ubman jfr Hm., D. 2, s. 174 noten.
S. 679, r. 18. Om Lars Norelius’ änka Sophia Hansd:r Fernæa berättar 

Sehlberg (D. i, s. 601) bl. a., att hon slutligen bodde på Lexe vid Tolvfors bruk, 
där hon höll skola för bruksbarnen; hon avled där omkr. 90 år gammal och fick 
sin grav i Valbo kyrka. Ävenså återges hennes berättelse om den ryska hem- 
sökelsen i Hamrånge 1721, särskilt hennes makes vedermödor vid detta tillfälle. — 
Om hennes första man Olaus Enecopiander se J. O. Nordlund, Lärare vid 
Hudiksvalls skola (1934), s- f-

S. 679, r. 9 nedifr. Lars Larsson Norelius var 1761 konstapel vid artilleriet 
och kallade sig Norell (Sehlberg, D. i, s. 599).

S. 680, r. 8. Om Henrik Lindbohm (f. 1699, f 1763, slutl. kyrkoh. i Gran
gärde, Dakne) och hans delvis äventyrliga levnadsöden se Muncktell, Westerås 
stifts hm., D. 2, s. 146 f.

S. 681, r. i. Erik Larsson Norelius disputerade 1703 under professor Har. 
Vallerii presidium.

S. 681, r. 7. Om Jacob Larsson Norelius se Hm., D. 2, s. 304 f.; om hans 
föräldrar se ibid., s. 442.

S. 681, r. 13. Lars Jacobsson Norelius (f. 1713, f 1771) stillade som vice 
pastor i Arbrå genom sin predikan 3:e söndagen efter påsk 1743 den upproriska 
allmogen, vars förbittring över det ryska krigets snöpliga utgång m. m. tycktes 
vilja ta sig uttryck liknande dem, som ledde till dalupproret. Norelius blev slutligen 
(1751) kyrkoh. i Sigtuna; se om honom närmare Hm., D. 2, s. 449.

S. 681, r. 15. Eric Jacobsson Norelius blev 1746 guldsmedsmästare i 
Söderhamn; om honom och hans maka Maria Christina Ström se G. Upmark, 
Guld- o. silversmeder, s. 650 f.
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S. 681, r. 17. Jacob Jacobsson Norelius äktade Sara Margareta Ödman 
(Öman), f. 1744, f 1838, jfr nedan kommentaren till s. 728.

S. 681, r. ii nedifr. Om Sara Hanelias 2:e man Per Bolinder (f. 1698, 
f 1767), komminister i Norrala, se Hm., D. 2, s. 305. Om sonen Johan(nes) och 
hans maka Sara H. Norelia se ovan s. 679 med kommentar. Mera som en kuriositet 
kan pekas på ett faktum (iakttaget av Hægermarck), att två stenoperationer, 
som Per Bolinder måst underkasta sig, blivit skildrade av vederbörande operatörer 
i K. Vet.-akad:s Handlingar, 1749, s. 221 ff. (livkirurgen H. Schützer, senare 
adlad Schützercrantz, arkiater m. m.), resp. 1766, s. 148—166 (professor Roland 
Martin).

S. 681, r. 2 nedifr. Om Christina Norelia och hennes make Lars Pedersson 
Nerbelius jfr ovan s. 671.

S. 682, r. 14. Om Elisabet Norelia och hennes make Lars Werfving m. m. 
se närmare nedan s. 858 ff.

S. 684, r. 12. Den här avsedde är Erik Nordmark (f. 1724, f 1792), kyrkoh. 
i Norrbo 1780, se Hm., D. 2, s. 313.

S. 684, r. 12 nedifr. Om Måns (Magnus) Mårtensson Rogstadius se Hm., 
D. 2, s. 311; J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s- 63.

S. 685, r. 5 f. Uppgifter om Peter Rogstadius och hans maka m. m. åter
komma nedan s. 852 f. och om deras barn och barnbarn s. 853. Om Brita Tu- 
nerias härkomst m. m. se kommentaren till s. 851 ff.

S. 685, r. 13 f. Johan Ek upptas i A. J. von Henels Det anno 1729 florerande 
Swerige (Lpz. u. å), s. 25 som underlöjtnant vid Artilleriet, placerad vid garnisonen 
i Stralsund. Han namnes nedan s. 853 som fortifikations-löjtnant, felaktigt.

S. 685, r. 16. Artilleriadjutanten Perman återkommer nedan s. 853, där med 
förnamnen Carl Fridr. (Permandh) .

S. 685, r. 22 Jacob Rogstadius är väl identisk med den likabenämnde sko- 
makarmästare, som 1754 valdes till ämbetets ålderman och 1761 omtalas som 
verksam för skråets ytterligare organisation, se Brun, Hudiksvalls hist., D. 2, 
s. 209, 211.

S. 686, r. i. Om Catharina Grubb jfr ovan s. 629.
S. 686, r. 8 ff. J on (as) Månsson Granlund var icke blott snickare utan där

jämte en dugande byggmästare, anlitad i betydlig skala från skilda håll även 
utanför hemstaden Hudiksvall, särskilt vid de byggnadsföretag, som krävdes efter 
ryssarnas framfart. Han ledde sålunda 1723 och de närmast följande åren till 
betydlig del arbetet vid uppförandet av rådhuset i Hudiksvall och dess torn (se 
Brun, Hudiksvalls hist., D. 1, s. 127 f.), utförde ävenså en väsentlig del av rådhus- 
bygget i Söderhamn 1724 (Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 83), byggde rådhus
tornet i Sundsvall 1727 (Ahnlund, Sundsvalls hist., D. 2, s. 6), ledde omfattande 
arbeten i kyrkan i Härnösand (läktare, valv av trä m. m.) och uppförde 1736 en 
klockstapel invid densamma. Att bygga klockstaplar tycks ha varit hans spécialité, 
ty före den i Härnösand hade han enligt egen utsago uppfört icke mindre än 16 
dylika (se Bucht, Härnösands hist., D. 2, s. 342, 348). Om hans verksamhet se 
även M. Hofrén, Norrländska .konstprovinser (i Tidskr. f. konstvetenskap, Årg. 9, 
1924—25, s. i—28), s. 10 f.; H. Beskow, Bidrag t. studiet av Övre Norrlands 
kyrkor (Sthm, tr. i Lund 1952, K. Vitterhets hist. o. antikvitets akadms Handl., 
D. 79:i). s. 75, 144.
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S. 686, r. 13. Sonen Magnus Granlund, som förmodats var född omkr. 1713 
(Bucht; tydligen något för sent), biträdde länge fadern i hans byggnadsföretag 
och tycks även, efter hans död, ha självständigt handhaft dylika. Senare framträdde 
han som en ganska talangfull snidare och skulptör. Hans verksamhet som sådan 
har rätt ingående skildrats av Carl R. af Ugglas, ’Mäster Magnus Granlund. En 
svensk kyrkodekoratör på 1700-talet’ (i Kult och konst, 1905, s. 75—98). Härav 
framgår att han vid sidan av sniderier, ramverk o. dyl. särskilt specialiserat sig 
dels på predikstolar, där han rönt en tydlig påverkan av Burchardt Precht, 
dels på altaruppsatser av skilda slag, någon gång med reliefer, ofta med s. k. 
profileurer dvs. sidogestalter (oftast Tron och Hoppet i varierade, men stundom 
rätt stereotypiska former). Huvudparten av hans verksamhet under åren 1740—68 
var inriktad på de uppländska landskyrkorna, varför han också fann sig föranlåten 
att lämna huvudstaden, där han först skall ha etablerat sig, för att bosätta sig på 
Upplands landsbygd (bl. a. bodde han i Börje sn.). Ugglas redogör för de arbeten 
han] utfört i icke mindre än 18 Upplandskyrkor (inberäknat Upsala domkyrka, 
för vars räkning han snidade en dopfunt). Men ämnet är därmed icke uttömt. 
Redan nu kan man på grundval av de hittills utgivna partierna av monumental
verket Sveriges kyrkor därtill foga ytterligare 4 Upplandskyrkor (Gottröra, Alsike, 
Haga, Frösunda) och en kyrka i Gestrikland (Valbo). Och det saknas icke anledning 
till en förmodan, att mera med tiden kan komma till synes. (Ifråga om Sveriges 
kyrkor kan f. n. hänvisas till Uppland: Bd 3: H. 1. (1921), s. 95; H. 2 (1952), 
s. 137 samt till registret i det slutförda Bd 4, ävensom till Gästrikland (1932—36), 
s. 140.) Det kan vidare erinras därom att Granlund som ett av sina tidigaste arbeten 
1745 dekorerade orgelfasaden i Härnösands (dom)kyrka »med bildhuggeriarbete 
och behöriga sirater», varvid bland figurerna särskilt märktes konung David med 
sin harpa placerad överst på fasaden (Bucht, anf. arb., D. 2, s. 347). Granlund 
gick ur tiden 1779.

S. 686, r. 14 nedifr. Om MArten Granlund (f 1759) se närmare Hm., D. 2, 
s. 42 f.

S. 686, r. 9 nedifr. Sonen Olof Granlund (f. 1733, f 1793) blev till sist även 
han kyrkoh. i Harmånger (Hels.), se ibid., s. 43.

S. 686, r. 8 nedifr. Martin Rogstadius, jfr Hm., D. 2, s. 312. Suppleringarna 
i texten delvis efter notiser av en sen hand (1800-talet) å infästad sedel; handen 
återkommer här nedan s. 688. — Om makans förre man jfr Hm., D. 1, s. 120: 
»Esbern Hasselman . . . Kallade sig i början Hassel.»

S. 687, r. 12 nedifr. Martin L. Rogstadius (f. 1711) var sonson till här ovan 
nämnde Martin och son till klockaren Lars R. (ej Magnus som Hm. uppger). 
Blev slutligen kyrkoh. i Färila 1762 och avled 1778. HanochhansmakaBEATA 
Hazelia nämnas av Örnberg, Årg. 8 (1892), s. 414, not 4 och Årg. 13 (1905)» 
s. 248 not 2 (å sistnämnda ställe felaktigt Martin Rogstadius Magnusson).

S. 688, r. i f. Om Christiern Rogstadius, som 1704 blev kantor i Maria 
församling och skola och dog i pesten 1710, se D. Sjöstrand, Maria skola (Sthm 
1882), s. 206; jfr även G. Hellström i Personhist. tidskr., Årg. 39 (1938), s. 124.

S. 689, r. 9. Om Mårten Svensson Strandberg jfr Hm., D. 1, s. 439 f.
S. 689, r. 19. Om Anna Magdalena Wittfooth och hennes fader rådman 

Adolph Johannes W. (j 1708), se T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende på 
1600- o. början af 1700-talen (Hfors 1890; Länsi-Suomi, 3), s. 135 f., 153.
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S. 690, r. 3- Jonas Bilborg tycks ej ha varit rådman i Stockholm (förekommer 
ej i Stockholms rådhus o. råd, D. 2, 1915).

S. 690, r. ii. Om postmästaren Anders Burman (f. omkr. 1680, f 1736) se 
E. Grape, Postkontor o. postmästare (Sthm 1951), s. 171.

S. 690, r. 16 ff. Om Olof MArtensson Strandberg se vidare Hm., D. 2, 
s. 328. I sitt 2:a äktenskap med Christina Krapp (änka efter Lars Sundberg, 
bergsfogde i Västernorrland, f 1734, Almquist, Bergskollegium, s. 283) hade han 
förutom de två av Broman nämnda sönerna även en dotter Ingrid, f. 1742, gift 
1763 med Salomon Ahlström (f. 1731, f 1796), kommissionslantmätare sist i 
Upsala län (Ekstrand, Sv. landtmätare, s. 70; modern nämnes här Kristina 
Kropp).

S. 690, r. 17 nedifr. ’Magist: Sch[r]oderi dotter’. Olof Schroderus innehade 
eloqventiæ & poëseos lektoratet i Gefle åren 1677—88 (Lundén, Bidrag till Gävle 
skolors hist., D. 1, s. 280). Enligt Sehlberg (Gefle o. dess slägter), D. 1, s. 108 avled 
han 1689. Om hans gifte med Cecilia Aurivillia, änka efter lektor Andreas 
Stiernman, se ovan kommentaren till s. 622.

S. 690, r. 8 nedifr. Bärgsfougd: Sundberg avser Lars Sundberg, expeditions- 
fogde, bergsfogde i Västernorrland 1722, f 1734 (J. A. Almquist, Bergskollegium, 
s. 283).

S. 691, r. 19 ff. Anna Eriksdotter Strandberg var född 1689 och avled 
1762; hennes make — giftermålet ingicks 1718 — Anders Andersson Hammar 
var född 1690, blev borgare och fiskare i Gefle 1717 och dog 1744; över hans släkt 
finnes en ganska utförlig genealogisk tabell hos Sehlberg, D. i, s. 418. Den upptar 
7 barn: Anna (f. 1718, f 1786, gift 1741 med fiskaren Nils Wannberg), Stina 
(f. 1721, t 1803, gift 1748 med fiskaren Hans Bäckström), Catharina (f. 1723, 
t ung). Anders (f. 1725, f 1726), Erik (f. 1727, f 1803, borgare o. fiskare 1754, 
gift 1756 med Sophia Dunder, f. 1732, f 1813), Catharina II (f. 1729, f ung), 
Margareta. Släkttavlan upptar två yngre generationer, utgående från Erik Ham
mar.

S. 691, r. 7 f. nedifr. Sven 0:son Strandbergs maka hette icke Ledin i sig 
själv utan Sidén; hon var dotter till Nils Ersson Sidén från Nordingrå (f omkr. 
1740), som blev borgare i Gefle 1699, och Kerstin Ersdotter från samma socken. 
Elisabet Sidén var född 1701, och dog 1780. Att barnen skulle ha upptagit moderns 
namn är också felaktigt. Dottern Anna Strandberg blev 1749 gift med fiskaren 
Petter Hekling, f. i Gefle 1720, f 1772 (efter ett senare gifte), och deras son Johan 
Peter Hekling (f. 1750, f 1830), borgare i Gefle, kallade sig Strandberg. (Sehl
berg, Gefle och dess slägter, D. 1, s. 485; D. 2, s. 75.)

S. 692, r. i ff. Catharina Strandberg avled 1777; hennes giftermål med 
MArten Boman (f. 1703, borgare och fiskare 1731, f 1777) ingicks 1728 enligt den 
genealogi över Bomanska släkten, som föreligger hos Sehlberg, D. i, s. 586. Av 
denna framgår vidare rörande barnen följande: samtliga de tre av Broman nämnda 
sönerna blevo fiskare; Nils (f 1794) vann burskap 1759 och gifte sig s. å. med 
Ingrid Selljmer (f. 1739, f 1794), Olof blev borgare 1761 och gifte sig s. å. med 
Lisa Bäckström (f. 1732, f 1802), Mårten (f 1792) blev borgare 1772 och gifte sig 
1764 med Margareta Sjöström (f. 1738, f 1816), en fjärde son Nils (f. 1742) blev 
borgare 1777 och gifte sig 1766 med Stina Norlinder; han upptog moderns namn 
Strandberg. Jfr även Sehlberg, D. i, s. 485.
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S. 693. r. 14- Om Erik Eriksson Frodlins (f 1679 aIlo) studier och sjukdom 
lämnar Hels. nat:s matrikel (s. 92) några upplysningar.

S. 693, r. 4 nedifr. Göran Göransson Vibäck (sista namnet är av Broman 
tillskrivet över raden), som av Broman namnes som gymnasist, är med all sannolik
het identisk med den ’Georgius G. Frodlin Rogstadensis natus in Wija’, som i maj 
1751 inskrevs i Helsinge nation (matr. s. 194), 1760 disputerade under professor 
Nils Wallerii presidium och 1763 under prof. P. Ekerman. Fil. mag. 1764 ägnade 
han sig sedan på ett förtjänstfullt sätt åt skolans tjänst i Stockholm, uppfördes 
1776 på förslag till rektoratet i Clara skola och blev 1777 rektor för skolorna i Jakobs 
församling (se D. Sjöstrand, Maria skola (Sthm 1882), s. 196). Han avled 1810 
ogift, 81 år o. 2 månader gammal.

S. 694, r. 10 nedifr. Michael Grönlund blev student i Upsala 1746 (ej 
1747 som Hm., D. 1, s. 108 uppger); kyrkh.-tjänsten erhöll han 1774, t 1788. 
Detaljerade uppgifter om hans studiebana ger Helsinge nat:s matrikel, s. 190.

S. 695, r. i ff. Om Petrus Martini Frodlin och hans familj se Glysisv. 
D. 2, s. 189; J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola, s. 19 f.; G. Hellström i 
Personhist. tidskr., Årg. 35 (1934), s. 252 f.; ActatillHudiksvalIs läroverks historia 
(Lund 1937; Årsböcker i sv. undervisn.-hist., 50), s. 88 f. »Hr Rect: Frodlin blef 
död i sanning af wattusot, fast än Medicus som war hos honom, en Tysker kring- 
farande, sade thet wara Coliqve», skriver Broman d. ii juli 1748 till Abr. Bäck, 
då hovmedikus, sedermera arkiater och preses i Collegium medicum (Karolinska 
Institutets bibi., ms. 26; no. 54). Om svärfadern, kyrkoh. Christopher Justus 
d. Ä. (f 1727), Bromans företrädare, se bl. a. Hm., D. 2, s. 84 f. och Bromans 
versifierade gravskrift, tr. i Sthm i patentfol. (ex. i UUB); jfr om denna Mem. 
(Glysisv.-ed., D. 1), s. 560.

S. 695, r. 5 ff. Dorothea Elisabet Frodlin blev 1754 gift med fänriken Axel 
Rönqvist; Brita (no. 3) hette Brigitta Christina; Christophorus var f. o. f 
173g (ej 1736), allt enligt Hellström, anf. st. (med data för samtliga uppgifter). 
Brita Caisa (Catharina) blev gift med Pehr StrAlin (f. 1732, f 1785), slutl. 
komminister i Rasbo, Uppl. (Hm, D. 2, s. 404).

S. 698, r. 14 nedifr. Om Anders Larsson Nordberg jfr Glysisv.-ed., D. 1, 
s. 109.

S. 698, r. 10 nedifr. Lars Larsson Frodlin (f 1733) jfr Hm., D. 2, s. 422.
S. 700, r. 9. Enligt Hm., D. 3, s. 211 skall Petrus Sandströms maka, 

änka efter kyrkoh. i Helsingtuna Joh. Arnæsius (f 1695), ha hetat Maria Lind
ström.

S. 703, r. ii ff. nedifr. Om Ericus Petri och hans son och efterträdare Petrus 
Erici Bröms, kyrkoherdar i Segersta (Hels.), se Hm., D. 2, s. 435 f., N. C. Humble 
i Två hälsingesocknar (Bollnäs 1934), s- I44- resp. 179 f. Den förre erhöll pastoratet 
1580, men hade dessförinnan varit komminister ovisst hur länge — varifrån Broman 
hämtat årtalet 1563 och Elgenstierna 1561 är icke känt. Om Erik Bröms, 1645 
adlad Rosenhielm (f 1688), och hans familjeförhållanden se A. Anjou, K. Svea 
hofrätts presidenter . . . (Eksjö 1899), s. 64 och särskilt Elgenstierna, 6, s. 487.

När Broman här gjort Lars Bröms (r. 6 nedifr.) till son till Petrus Erici 
och broder till Erik Bröms, så är detta, som redan en obekant hand anmärkt i 
manuskriptet, uppenbarligen oriktigt. Lars måste ha varit son till Ericus Petri 
och broder till Petrus Erici. Märkligt nog har ju Broman också i fortsättningen
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s. 704 kallat honom Lars Eriksson (Schalin) utan att ha observerat motsägelsen. 
Här tycks han snarast ha räknat med både en Lars Bröms och en Lars Schalin, 
ehuru namnen realiter avsågo samme man.

S. 704, r. 15. Om Lars Eriksson Schalin se Hm., D. 3, s. 83 f.; jfr även 
Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 51 f., 55.

S. 704, r. 12 nedifr. Om Ingrid Schalins man i i:a giftet kyrkoh. Anders 
Krok se Hm., D. 2, s. 297 (här uppgivet årtal 1608 för hans inskrivning som student 
bör ändras till 1618 s/2).

S. 705, r. 16 nedifr. Rådman Jon Andersson Hambræus var Söderhamns 
fullmäktige vid riksdagen 1675 (se Borgarståndets riksdagsprotokoll före frihets
tiden, Upps. 1933, s. 125, 127, 451).

S. 705, r. 6 nedifr. Peder Guldbrandsson Palm erhöll 1668 interimsfull- 
makt som lantmätare i Västernorrland, upprättade 1671 — alltså efter den svåra 
branden 1670 (om vilken se Brun, D. 1, s. 60 ff.) — grundritning över Hudiksvall 
och 1672 kartor i Helsingland (Ekstrand, Sv. landtmätare, s. 21 f.).

S. 706, r. 9. Om Ingrid Schalins make i 2:a giftet Erik Hoffnerus se Hm., 
D. 2, s. 311.

S. 706, r. 15. Om Jonas Larsson Schalin (d. ä.) och hans maka Ingrid Mo- 
DiNA se Hm., D. 3, s. 84; D. 2, s. 273.

S. 706, r. ii nedifr. Om Lars Jonsson Schalin och hans familj se Hm., 
D. i, s. 351 f. Om en gravskrift över Schalin, författad av Broman i nov. 1708, 
se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 551.

S. 706, r. 5 nedifr. Om Jonas Larsson Schalin (d. y.) och hans maka Sara 
Dilsbo jfr ovan s. 667.

S. 707, r. 4. Vid Johannes L:son Schalins namn har en senare hand dels 
ändrat 'Skånska. . . Regemäntet’ till 'Gyllenstiernska Dragonarna', vilket är obe
fogat, dels ändrat 1714 som dödsår till 1710 med tillägget 'dagen efter Helsing- 
borgska Slaget’, vilket är fullständigt felaktigt. Lewenhaupt (Karl XII: s offi
cerare, 2, s. 591), som redogör för hans befordringsgång, anger, att han var knu
ten till Skånska tremän. kavalleri-regementet och att han »sköt sig själv i sitt tält 
1714 28/„».

S. 707, r. 8 f. Om Carl Gustaf L:son Schalin lämnar Lewenhaupt (anf. st.) 
förhållandevis utförliga uppgifter, nämligen bl. a. att han var född 1687, avancerade 
till löjtnant vid samma regemente som brodern 1718 men erhöll avsked påföljande 
år; stod senare som exspektant vid Södra skånska kav.-regementet och blev där 
ryttmästare 1729, f 1751. Ifråga om hans giften stämmer Lewenhaupts uppgift 
med Bromans beträffande det i:a, som ingicks 1707 med Elisabeth Maria Sjö
berg (f. 1685, f 1723). Men makan i 2:a giftet 1723, som Broman nämner Marg: 
Berg, vilket den förutnämnda okända handen ändrat till Stormefeldt el. dyl., 
hette enligt Lewenhaupt i själva verket Maria Skarpenfelt (f. 1687, f 1751), 
se vidare Elgenstierna, 7, s. 298.

S. 707, r. ii ff. nedifr. Rådman Olof Schalin (f. 1692, f 1743) omtalas av 
N. Ahnlund (Sundsvalls hist., D. 2, s. 230) såsom på sin tid en av de mera be
märkta trävarumännen i nämnda stad. Hans maka i 2:a giftet Anna Margareta 
Gran (r. 6 nedifr.) var dotter till Michael (Mickel) Gran, storköpman och en 
av de främsta borgarna i Sundsvall (omnämnd här ovan s. 654 med kommentar).

S. 708, r. 2. Jon (Jean) Tanberg (Tahnberg, Thanberg) var postmästare i
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Sundsvall från 1737 till 1747, då han fick avsked. Se om honom närmare E. Grape, 
Postkontor och postmästare (Sthm 1951), s. 527.

S. 708, r. 7. Petrus (Pehr) L:son Schalin (f. 1700, f 1763), student 1717, 
prästvigd 1721, komminister i Torstuna 1727 (enl. Hm., D. 3, s. 150). Hans maka 
uppges där ha hetat Margareta Gestrin och ha varit »dotter af Borgaren i Fahlun 
F. Gestrin», jfr dock ovan s. 615, där han av Broman nämnes Johannes Erici 
Gestrinius. Sonen Lars Johan(nes) betecknas i Hm. som fänrik, och utom de av 
Broman nämnda barnen upptas även sönerna Pehr, ’ExpeditionsBefallningsman’ 
och Eric, klockare i Altuna.

S. 708, r. 17. Om rådman Sven Nilsson Berg se ovan s. 577 (med kommentar).
S. 708, r. 16 nedifr. Daniel Genberg, gift med Barbara Larsd:r Schalin, 

finnes ej i den översikt över en släktgren Genberg, som publicerats av O. C. 
Ahlström, Norrländska slägter [D. i],s. 329—337.

S. 708, r. 3 nedifr. Om Elof Larsson Helsing se Hm., D. 1, s. 351.
S. 709, r. 12. Ingrid Schalins giftermål med Erik Nilsson Varg ingicks 

1679 (som årtalet torde böra läsas, ej 1670), jfr s. 755.
S. 709, r. 20 f. Om Erik Jonsson Schalins levnadsdata lämnar Lewenhaupt, 

Karl XILs officerare, 2, s. 591, varjehanda uppgifter. Han blev slutligen (1712) 
major vid artilleriet i Kristianstad.

S. 709, r. 15 nedifr. Jonas Jonsson Schalin (IIdrc) se Hm., D. 3, s. 90; hustrun 
hette Brita Nerbelia (ej upptagen i släktöversikten ovan s. 669—676). Uppgiften 
om sonen Erik beror måhända på förväxling med farbrodern Erik; om Erik (d. v.) 
och brodern Jonas uppger Hm., att de »begge stupade i krig».

S. 709, r. 3 nedifr. Om Lars Fernæus se Hm., D. 2, s. 275. Jfr även nedan 
kommentaren till s. 713 (r. 13).

S. 710, r. 15. Brita Larsdotter Schalins make Johan Modin blev student 
1630, prästvigd 1638 och komminister s. å. (Hm., D. 2, s. 280).

S. 710, r. 13 nedifr. Om Petrus (Pehr) Modin heter det i Hm., D. 2, s. 710, 
att han var född i Mo »af bondfolk», blev student 1705, prästvigd 1710 och komminis
ter i Helsingtuna 1711; f 1719; om hans gifte m. m. se ibid.

S. 710, r. 4 nedifr. Ingrid Haras man Anders Wjkman nämnes av Lewen
haupt (anf. arb., 2, s. 757) Wickman; han blev löjtnant vid Helsinge reg:te 1711 
och avled 1719 i Jemtland.

S. 711, r. 8. Om Ingrid Johansdotter Modin, hennes make borgmästaren 
Anders Persson Gris och deras ättlingar jfr även nedan s. 790 ff. Om Gris (f 1711) 
se även Jensen, Söderhamns historia, Bd 1, s. 38, 46 f., 52, 70.

S. 711, r. 13. Petrus Andersson Gris kallas —liksom brodern Johannes 
(Hans) — i Helsinge nat:s matrikel (s. 101) Griise (jfr Hm.), se om honom (fil. 
magister 1694) Hm., D. 2, s. 366 och nedan s. 790; om makans, Engelborg Swebi- 
lias, släktförhållanden se Örnberg, Årg. 12 (1898), s. 483; om hennes broder 
kapten Lars Swebel (f 1733), nämnd även här nedan s. 790, se Lewenhaupt, 
anf. arb., 2, s. 684. Hos A. J. von Henel (Det anno MDCCXXIX. florerande 
Sverige, Lpz. [1730], s. 79) upptas Lorentz Svebel som kapten på Majorens kom
pani av Helsinge reg:te.

S. 711, r. 21. Om Hans (Johannes) Andersson Gris (Grise), f 1749. se Hm., 
D. 2, s. 344; om hans ättlingar se nedan s. 791. Även Hans’ syskon återkomma 
S. 791—792, delvis jämte ättlingar,
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S. 711, r. 3 ff- nedifr. Om Nils Vikegren se nedan s. 792 (med kommentar),
859-

S. 712, r. ii. Om Peter (Pehr) Cederhamn (f. 1722) se nedan kommentaren 
till s. 792.

S. 712, r. 10 nedifr. Uppgiften om Erik Larsson Schalins utgivna skrifter 
torde böra preciseras därhän, att det, enligt vad som framgår av Helsinge nat:s 
matrikel, tydligen här varit fråga om ett par gratulationsdikter tryckta i akade
miska dissertationer, ett 1640 i Upsala hållet tal o. likn. smärre ting.

S. 712, r. 6 nedifr. Ifråga om Margareta Larsdir Schalins och hennes 
makes, majoren Johan Rahms, 7 barn föreligger åtminstone såtillvida ett misstag 
från Bromans sida, som no. 6 Catharina Rahm, gift med löjtnant J. P. Draken- 
stierna, var dotter till kyrkoherden i Ragunda Olof Claesson Rahm (avrättad 
1678) och hans maka i i:a giftet Elisabet Berg, se härom Bygdén, Hernösands 
stifts hm., D. 3, s. in; Elgenstierna, 2, s. 322.

No. 7 av de anförda syskonen Elof Johansson Rahm (f. 1654) Mev 1694 
kapten vid Stralsundska infanteriregitet och erhöll avsked 1715 (Lewenhaupt, 
anf. arb., 2, s. 529).

S. 713, r. i. Möjligen avses denne L. Rahm i vad Broman nämner i Mem. 
(Glysisv., D. 1), s. 547 om en gravskrift 1697.

S. 713, r. 13. Om Johannes Larsson Schalin se Hm., D. 2, s. 274. Bromans 
uppgift att Schalin varit komminister i Söderala, Hels., torde bero på förväxling 
med den här ovan s. 706 nämnde fränden Jonas Lison Schalin; däremot blev 
han komminister i Mo 1659 och kyrkoh. där tjugo år senare; han avled 1682. I 
Hm. upptas ytterligare en dotter, Christina, gift med kyrkoh. Lars J. Fernæus 
(t 1704); se ovan s. 709.

S. 713, r. 6 nedifr. Giölin Schalin avled 1717, 59 år gammal; hennes make 
MArten Hedsin (f 1710) nämnes arrendator på Örby (ovisst vilket) men arrende
rade i varje fall på 1690-talet Finnerångers säteri i Vesslands sn, Uppl. (se A. 
Grape, Ihreska handskriftssamlingen (Upps. 1949), D. 2, s. 409).

S. 713, r. 4 nedifr. Dottern Margareta Hedsin var född 1682 och blev 1705 
gift med Erik Stenfelt (f. 1671, f 1733), lingvæ Graecæ & Hebr. lector i Gefle 
1708—25, theol. lector 1725—33 (Lundén, D. i, s. 280) och prebende-kyrkoh. i 
Hille, Gestr., se vidare Hm., D. 2, s. 60; Örnberg, Årg. 8 (1892), s. 384; Sehlberg, 
Gefle och dess slägter, D. 1, s. 522, 523. Båda dessa senare arbeten lämna även 
uPPSffter om barnen, som av det förra uppges ha varit 11 men av det sistnämnda 
13. Utdrag ur Stenfelts egenhändiga anteckningar om släkten och familjen m. m., 
senare fortsatta av sonen rektor Erik Stenfelt d. y., finnas hos Sehlberg, D. i, 
s- 514—521.

S. 714, r. 1 ff. Rörande de Stenfeltska barnen må beträffande de i vår hand
skrift tillskrivna nämnas följande (se för övrigt Sehlberg o. Örnberg anf. ställen):

Erik Stenfelt d. y. tycks ha börjat sin skoltjänst som apologist vid Gefle 
trivialskola 1739 och fungerade senare från 1752 som skolans rektor; han 
innehade formellt denna tjänst till sin död 1785, men var faktiskt tjänst
ledig på grund av sjukdom från 1768 (se Lundén, D. i, s. 62). Läroanstaltens 
hävdatecknare framhåller särskilt de stora förtjänster han inlagt om beva
randet av skolans äldre acta, som han samlade i kopieböcker, vilka blivit 
viktiga källskrifter för kännedomen om skolans äldre historia (se samme
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förf., ibid., s. 78 ff. och passim). Stenfelt gifte sig 1742 med Brita Catharina 
Wahlström, dotter till en inspektor på Axmars bruk, Hels. Makarna 
hade 11 barn, av vilka 5 söner och 2 döttrar nådde vuxen ålder (Sehlberg, 
ovan anf. st.); sonen Johan, f. 1748, fil. kand. 1773, ägnade sig i olika 
befattningar åt trivialskolans tjänst och blev omsider efter 33 års dugande 
tjänstgöring 1806 dess rektor, men avled redan 1810 (Lundén, D. i, 
s. 62 f.).

Johannes Stenfelt (f. 1721) blev inspektor på Axmar, gifte sig 1775 med 
Elisabeth Sophia Lemoine (Örnberg, Årg. 8 (1892), s. 388), dotter till 
Claes Lemoine.

Petter Gerhard Stenfelt (f. 1726, f 1773) se G. Upmark, Guld- o. silver
smeder, s. 304; han var gift med Maria Elisabet Asp, guldsmedsdotter 
från Stockholm, som 1778 trädde i nytt gifte med guldsmeden i Gefle Sven 
Dahlström (f 1804) och avled 1814, 84 år gammal. Med Stenfelt hade 
hon 5 söner, av vilka 3 ägnade sig åt faderns yrke (Sehlberg, D. i, s. 522, 
523; Örnberg, Årg. 8, s. 388).

Margareta (Greta) Stenfelt avled 1765; om hennes make Johan Olofsson 
Ek (f. 1701, f 1760) se Upmark, anf. arb., s. 303 och jfr nedan s. 725 med 
kommentar. (Ek hade tidigare (från 1731) varit gift med Magdalena 
Rudman, dotter till Gefle-guldsmeden Aug. Rudman; jfr nedan s. 725 
med kommentar.)

S. 714, r. 7 f. Om Catharina Schalins make, kyrkoh. Lars Hedsin (f 1709), 
se Hm., D. 2, s. 327.

S. 714, r. 12 f. Olof Johansson Schalin nämnes av Sehlberg, D. 2, s. 276 
vice komminister i Arbrå; hans maka Elisabeth Gavel, dotter till borgaren 
Jöns Nilsson Gavel (f 1709), dog 1730.

S. 714, r. 14 nedifr. Samuel L:son Schalin var mycket riktigt komminister i 
Forssa (från 1654), men att han skulle fått enahanda befattning i Söderala måste 
vara ett misstag (jfr Hm., D. 1, s. 390).

S. 715, r. 13. Om Peter Römstedt har Lewenhaupt (anf. arb., 2, s. 559) 
endast de uppgifterna, att han var adjutant vid fältartilleriet 1718 och under
löjtnant vid artilleriet i Kalmar 1735. Om hans maka och barn jfr även nedan 
s. 852.

S. 716, r. 2. Olof L:son Schalin nämnd ovan s. 616. Bromans uppgift, att 
denne blev kyrkoherde 1659, står ju i strid med vad han sedan meddelar och 
måste väl avse komministraturen, som Schalin dock erhöll 1658 (se Hm., D. 3, 
s. 84). Nämnes av Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 54.

S. 716, r. 15 f. Om Anna Beata Schalins man Johan Säf (Sæf), f. 1686, 
f 1758, kyrkoh. i Vallentuna (Upl.) 1726 se Hm., D. 3, s. 339; här upptas 7 barn.

S. 716, r. 18. Om Lars Samuelsson Schalin, apologist i Hudiksvall, nämnd 
här ovan s. 611, se J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola, s. 41; om hans 
familjeförhållanden se G. Hellström i Personhist. tidskr., Årg. 35 (1934), s. 253.

S. 716, r. 20. För Margareta Gestrinias föräldrar och syskon redogöres ovan 
s. 610 f.

S. 716, r. 6 nedifr. Om Lars 0:son Schalin se Hm., D. 1, s. 164; B. G. Jonzon, 
Blad ur Bollnäs församlings kyrkohist. (H. 1—4, Upps. 1899—1900), s. 92—95, 
103.
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S. 7j7> r- 9- Om Johan Holmer(us), f 1737, se Hm., D. 2, s. 186.
S. 717, r. 12. Om kyrkoh. Isaac Broms, se Hm., D. 3, s. 371; av barn nämnas 

ytterligare 2 döttrar Helena och Eva; sonen Petrus uppges ha blivit härads
hövding.

S. 718, r. 7 ff. nedifr. Peter Hansson Thel i Gefle är mest känd som orgel
byggare. Om honom säger Abr. Hülphers i sitt bekanta verk ’Historisk afhandling 
om musik och instrumenter särdeles om orgeverks inrättningen . . .’ (Westerås 
1773), s. 180, not 18, att han »upsatte flere werk i Norrland omkring år 1660», 
och av texten framgår, att detta bl. a. gällt Skellefteå (1647), Umeå (1649), Uleå- 
borg (1651), Piteå (1662) och Söderhamn (1663) samt av landskyrkorna i Helsingland 
Alfta (1658) och Delsbo (1660), se s. 234, 245, 260 f., 299 f. osv. — När V. Behm 
i Stamtafla öfver släkten Behm (Sthm 1913), s. 6 och 41 uppger, att Margareta 
Behms make skulle ha varit »orgelbyggaren Hans Thel, som bygde orgelverket i 
Gäfle kyrka», så innebär detta en namnförväxling (plus en skäligen osäker sak
uppgift). När emellertid Broman skall nämna den av Margareta Behms bröder, 
som var faktor i Söderhamn, gör han sig å sin sida skyldig till att nämna Daniel, 
som blev statssekreterare, hovråd m. m., i stället för Hans, som är den avsedde 
(se V. Behm, anf. arb., s. 6 f., resp. s. 28). Om fru Margaretas misshälligheter med 
kyrkoh. O. Aurivillius har Sehlberg åtskilligt att förmäla (D. 1, s. 129, 558; 
D. 2, s. 406).

S. 719, r. 8. Hans Pedersson Thel var en betydande man i Söderhamn, jfr 
Jensen, Bd 1, bl. a. s. 84, 89; om hans och makans epitafium och gravsten, 
se Broman, Glysisv., D. 2, s. 423 o. 425 (jfr Jensen ibid., s. 58, 59, 62).

S. 719, r. 10. Om Anders Birgersson Gadd se ovan s. 675 med kom
mentar.

S. 720, r. i ff. Söderhamnssläkten Djurberg är behandlad av Örnberg, 
Årg. 7 (1891), s. 163 ff.

S. 720, r. 13 ff. Om Daniel Diurberg se främst H. Pleijel i Sv. biogr. 
lexikon, Bd 11 (1941—45), s. 284 ff. med där anf. litteratur. (Jfr Hm., D. 3, 
s. 259 f. rörande barnen m. m.). Se även ovan s. 676 beträffande makan. — För 
övrigt bör erinras om det kända förhållandet, att Diurberg livligt intresserade 
sig för sin hembygds historia och beskrivning och att man säkerligen med fog 
antagit, att han som nationsinspektor stimulerat Bromans intresse för detta ämne. 
Själv har Diurberg författat dels en Helsingia illustrata (på svenska), dels supple
rande Annotationes historicæ (på latin), varur varjehanda utdrag avtryckts på 
omslag av Glysisv.-editionen (bl. a. H. 7, 8, 11—14). Se om handskrifter och utdrag 
K. Hægermarck, »Helsingboken», s. 41; A. Forsbom, Litteratur om Hälsingland, 
s. 27 f.

S. 720, r. 13 nedifr. Om Diurbergs måg Simon Melander (f. 1684, f 1762) 
se Hm., D. 1, s. 458; om dennes son Daniel M., 1777 adlad Melanderhjelm 
(f. 1726, t 1810), professor i Upsala, K. Vet.-akademiens sekr., kansliråd, se 
Annerstedt, Upsala univ: s hist., D. 3: 1—2 (passim, se regist.), och särskilt 
N. V. E. Nordenmark, Fredrik Mallet och Daniel Melanderhjelm, två Uppsala- 
astronomer (Upps. 1946).

S. 720, r. 5 nedifr. Om Diurbergs måg Magnus Thelaus (f. 1687, f 1765), 
vilken först var matheseos lector i Gefle 1722—34 och sedan teol. lektor med 
Hille som prebendepastorat, se Lundén, anf. arb., D. 1, s. 280, 282; Hm., D. 2,
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s. 60 f. Hans maka nämnes av Hm., D. 3, s. 260 Anna Sophia (i likhet med Broman), 
men D. 2, s. 61 Sara Sophia.

S. 720 r. 4 nedifr. Margareta Thelaas man Christopher Justus d. y. blev 
1751 Bromans efterträdare som kyrkoh. i Hudiksvall, se Hm., D. 2, s. 87 f.

S. 720, r. 2 nedifr. Daniel Thelaus blev geschworner i Västernorrland 1762, 
men tog avsked 1765 och blev lantbrukare (Almquist, Bergskollegium, s. 288).

S. 721, r. i. Om Marcus Simming (f. 1690, J 1752) se Hm., D. 3, s. 145 ff.; 
makan Beata Diurberg f 1775.

S. 721, r. 4. Sonen Daniel Simming, »död på Hospitalet i Upsala» (Hm.).
S. 721, r. 6. Dottern Beata Charlotta Simming blev 1752 gift med majoren 

Carl Fredr. Paykull (f. 1719, f 1789) i hans i:a gifte; hon avled 1761. Se Elgen- 
stierna, 5, s. 670.

S. 721, r. 7. Om Engelbert Halenius, hans maka och barn — dottern Justina 
Charlotta är här utelämnad — se ovan kommentaren till s. 655.

S. 721, r. 16. Om Johan Wiman (f. 1701, f 1772), kyrkoh. i Veckholm (Uppl.) 
se Hm., D. 3, s. 365; makan Aurora Diurberg f 1787.

S. 721, r. 19 ff. Om sönerna uppger Hm. anf. st.: »Daniel, fånig; Johan Cadett 
vid Artilleriet».

S. 721, r. 13 nedifr. Petrus (Pehr) Diurberg (f. 1707) blev student 1716, 
mag. 1734, auskultant i Bergskollegium 1734, docent i Upsala 1736, adjunkt i 
filosof, fakulteten 1737 samt eloqventiæ et poëseos lector i Gefle 1742 (se J. A. 
Almquist, Bergskollegium, s. 190; Annerstedt, Ups. univ:s hist., D. 3:1—2 (se 
regist.); Lundén, anf. arb., D. 1, s. 281). Hans maka hette Margareta Brand
berg och var dotter till Petter Brandberg (f. 1680, J 1758), inspektor vid Voxna 
bruk. Hels., faktor i Söderhamn (se Leijonhufvud, Ny sv. släktbok, s. 809) och 
hans maka Regina Sundell. Som Broman anger upptogs hon som fosterdotter hos 
prof. Erik Melander (f. 1682, J 1745), slutl. teologie professor och kyrkoh. i 
Danmark, Uppl. (se Annerstedt, anf. arb., D. 2, s. 443; D. 3: 1—2 se regist.; 
Hm., D. i, s. 264 {.).

Av de Diurbergska barnen är sonen Daniel den bekante skolmannen och 
geografen (j 1834), om vilken se H. Richter i Sv. biograf, lexikon, Bd 11 (1941— 
45), s. 287 ff. med där anförd litt. En dotter Greta Caisa, gift 1766 med Johan 
Fredric Christiernin (f. 1730), fil mag., skolrektor i Stockholm, nämnes av 
Örnberg, Årg. 7 (1891), s. 165; hon var född 1745. Ytterligare två barn nämnas hos 
Sehlberg, Gefle o. dess slägter, D. 1, s. 146: Justina Malena f. 1747 och Petrus 
f. 1749.

S. 721, r. 5 nedifr. Om Joh. Er. Fick, slutl. juris professor (f 1760), se Anner
stedt, Ups. univ:s hist., D. 3:1—2 (passim se regist.).

S. 721, r. 4 nedifr. Brigitta (Brita) Diurberg f 1786; om hennes make 
Erik Halenius (f. 1709, f 1772), slutl. kyrkoh. i Tierp, se Hm., D. 3, s. 175.

S. 721, r. 2 nedifr. Charlotta Diurbergs make Johan Drissel blev sedermera 
häradshövding (en son till dessa makar torde ha varit juris professorn i Upsala 
Johan Daniel Drissel, f. 1751, f 1823).

S. 722, r. i. Om Cecilia Thels make professor Johannes Palmroot se Hm., 
D- 3. s- 323 f-; Biograph, lexicon, Bd ii (1845), s. 47; Annerstedt, anf. arb., 
D. 2:1—2 och 3:1 (se regist.); Sv. män o. kvinnor, 6 (1949), s. 46. Jfr även ovan 
s. 676.
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S. 722, r. 13. Om Elisabet Palmroots man Göran (Georg) Wallin d. y. 
(£. 1686, t 1760), slutl. biskop i Göteborg, se bl, a. Lemke1 Visby stifts hm. (Örebro 
1868), s. 49 ff, samt särskilt Tor Andræ, 'Georg Wallin. Resor, forskningar och 
öden’ (Sthm 1936; även i Sv. akadrns Handlingar, D. 45). Av barnen blev sonen 
Göran dödad i en duell i Göteborg 1746. Dottern Cecilia Elisabets (f 1751) make 
superintendenten Martin Kammecker var f. 1698 och avled 1757, se om honom 
närmare Lemke, anf. arb., s. 51 f. Dottern Hedvig Eleonora äktade 1737 kanslisten 
Carl Hultman (f. 1699, f 1788), som 1743 adlades Carlsköld och slutligen blev 
landshövding i Västerås (Elgenstierna, i, s. 753).

S. 722, r. 12 nedifr. Göran Wallins maka i 2:a giftet ('1726) Margareta 
Schröder var född 1693 och dog 1773. Sönerna i detta gifte adlades 1756 Wallen- 
stråle (Elgenstierna, 8, s. 668 L). Av dem blev Fredrik Ulrik (f. 1730, f 1795) 
kansliråd och Martin Georg (f. 1733, t 1807) biskop i Kalmar, om denne se bl. a. 
N. I. Löfgren, Tjenstemän wid församlingarne . . . uti Kalmar stift (Kalmar 1836), 
s. 28 ff.; Bror Olsson, Kalmar stifts hm., D. 1 (Kalmar, tr. Lund 1951), s. 75—86.

S. 723, r. 2. Om det nämnda epitafiet se Glysisv., D. 2, s. 423; Jensen, Söder
hamns hist., Bd 2, s. 38.

S. 723, r. 9. Om Petrus (Pehr) Hansson Thel1 stud. 1717, prästvigd 1722, 
komminister 1725, f 1727, se Hm., D. 3, s. 113. Han avled således 10 år tidigare än 
Broman uppger. Därmed torde även döttrarnas födelseår böra sättas tidigare, 
kanske snarast ävenledes 10 år, alltså för Regina Christina (som ju ej kan ha 
gift sig vid 13 års ålder!) till 1725 och för Margareta Cecilia till 1726.

S. 723, r. 20. Rådman Claes Thel nämnes av Jensen, Bd 1, s. 58 not 1, 109, 
no (bl. a. som ägare av ett fartyg, som styrelseledamot i Hall- o. manufakturrätten); 
hans svärfader, rådman J. Enman, var en betydande man; han omtalas av Broman 
i Glysisv., D. 2, s. 423; jfr Jensen, Bd 1, s. 57 ff., 62.

S. 723, r. 9 nedifr. Anna Margareta Thel blev gift med handlanden Peter 
Orre i Söderhamn.

S. 724, r. 9 ff. Om Anna Catharina Thel och hennes make Johan Röngren 
samt om denne senares giften m. m. se ovan s. 636 med kommentar. I detta det 
i:a av Röngrens äktenskap föddes två söner: Johan f. 1726 och f s. å. samt Erik 
(f. 1728), som först var handlande i Söderhamn men 1766 blev borgare och köpman 
i Gefle; han var gift 3 gånger: i:a makans namn är okänt; 2:0 1764 med Brita 
Magdalena Bolin (f. 1748, f 1769) och 3:0 1770 med Margareta Johanna 
Almgren (f. 1749, f 1807). Se Sehlberg, D. i, s. 592.

S. 724, r. 7 nedifr. Olof Svensson Ek blev borgare i Gefle 1677 och dog 1723.
S. 724, r. 3 nedifr. Margareta Ek avled 1732. Hennes make Hans Honon 

(el. Honnon) var son till Henrik H. (som blev student 1638, erhöll burskap som 
handlande i Gefle 1657, valdes till rådman 1669 och slutligen handels- o. politie- 
rådman 1689, f 1693) och Anna Wolimhaus, dotter av apotekaren i Upsala 
Simon Wolimhaus. Honnon tillhörde en skotsk släkt som med farfadern, hand
landen i Gefle Hans H. d. a. (f. 1596, f 1651), inflyttat till Sverige. Jfr J. Selggren 
i Meddelanden af Gestrikl. fornminnesfören., 1902, s. 24 f.

S. 725, r. 13 ff. Johan Olofsson Ek har nämnts ovan s. 714 med anledning av 
sitt 2:a gifte (med Margareta Stenfelt). I sitt i:a gifte (1731) med Magdalena 
Rudman hade han 3 döttrar: Maria (f. 1731), Anna Stina (f. 1733), gift 1760 med 
Jonas Engman från Gefle, bruksinspektör på Oslättfors (Gestr.), samt Elisabeth
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Magdalena (£. 1736, f 1800), gift med guldsmeden Samuel Lundahl från Attmar 
(Medelp.) (f 1784, 51 âr gammal), borgare i Gefle 1766. I sitt 2:a gifte (Stenfelt) 
hade han — förutom 4 barn döda i späd ålder (Erik f. 1739, t 1740, Olaus Johan
nes f. o. f 1741; Margareta f. 1743, t 1746, och Israel Gerhard f. 1752, f 1753)
-— 2 söner och en dotter: äldre sonen Johan(nes) Ek (f. 1742, f 1812) blev slutl. 
prost och kyrkoh. i Hedesunda (Gestr.) och var gift 1:0 1772 med Catharina 
Elisabet Hillberg (f. 1743, t !773). 2:0 1775 med Märta Johanna Bomark 
och 3:0 Anna Catharina Boberg. Yngre sonen Erik (f. 1747) blev köpman i 
Stockholm och var gift med Fredrica Ramström. Dottern Sara Margareta 
(f. 1749) blev gift med sidenvävaren Magnus Arenberg i Stockholm. Se vidare 
Sehlberg, D. i.

S. 725, r. 15 ff. OlofOlofsson Ek (f. 1704, J 1771) blev borgare och glasmästare 
i Gefle 1728. Makan Catharina Axner dog 1768. Av makarnas 6 barn blev Catha
rina gift 1:0 1750 med kanslisten o. byggmästaren Martin Grafström, 2:0 1766 
med fältskären Johan Christian Dankwardt. Sönerna Olof och Zacharias föddes 
som tvillingar 1734 6/i oc^ någon son f. 1735 är icke känd, varför man inte vet vad 
man skall tänka om Bromans berättelse (r. 18—19). Olof valde faderns yrke o. 
vann burskap 1766, var gift med Helena Agerman (f 1801). Zacharias dog födelse
året. Se Sehlberg, D. i.

S. 725, r. 21. Daniel [Pedersson] Thel och Gunborg Fredriksdotter 
[Gedeur] nämnas av Örnberg, Årg. 12 (1898), s. 94 not 2.

S. 725, r. 13 nedifr. Med Peter (Pehr) Danielsson Thel måste väl avses den 
bärare av namnet, som betecknas som »Stockh[olmare]», blev student 1703, präst
vigd 1717, vice pastor i Häggeby (Upl.) 1724 och kyrkoh. därstädes (ej i Tegels- 
mora) 1732, f 1742, se Hm., D. 2, s. 134. Hans maka Anna Lundström var 
dotter till företrädaren kyrkoh. Matthias Lundström.

S. 725, r. 9 nedifr. Daniel Danielsson Thel kan möjligen vara avsedd av 
Örnberg, Årg. 10 (1894), s. 14, not 3; dock nämnes makan här Maria Berg; 
en son till dem Anders omnämnes ävenså ibid. och betecknas som handelsman i 
Falun (f. 1735, f 1791) Örnberg, Årg. 11 (1896), s. 66, not 1.

S. 725, r. 2 nedifr. Niclas (Nils) Brander (f. 1687, f 1750), handelsman och 
stadsmäklare i Stockholm, var i sitt 2:a äktenskap 1728 gift med Margareta Thel 
och hade däri sönerna Nicolaus (Nils), f. 1730 (var 1758 handelsbokhållare) och 
Daniel, f. 1732 (levde 1750 och möjligen identisk med regementsskrivaren Daniel 
Brander f 1770 i Stockholm), se Örnberg Årg. 12 (1898), s. 94. Härtill kommer 
emellertid även dottern Helena (f. 1734, f 1806 eller enligt annan uppgift f. 1733, 
f 1800), gift 1:0 1761 med handlanden i Åbo Gustaf Pipping (f. 1729, f 1766)1 
hans 2:a gifte och 2:0 med kapellanen i Åbo Mårten Arenius (f. 1714, t 1787) i 
hans 2:a gifte. Se O. Wasastjerna, Ättartaflor öfver den på Finlands riddarhus 
introducerade adeln, D. 2 (Borgå 1880), s. 187; C. H. Strandberg, Åbo stifts hm., 
D. i (Åbo 1832), s. 52 med not 1.

S. 726, r. 3. Helena Thel (f 1731) var handelsmannen och stadsmäklaren 
Benedix Döhlings maka i hans i:a gifte, och makarna hade sonen Johan Benedix 
(Örnberg, Årg. 12, 1898, s. 249).

S. 726, r. 5. Gunborg Thels make juris professorn Joh. Malmström var 
f. 1674 och avled 1727, varför det här uppgivna dödsåret 1730 torde vara felaktigt. 
Om hennes make i 2:a giftet kyrkoh. Esaias Hasselhuhn se Hm., D. 1, s. 158 f.;

Glysisvallur 11 60
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B. G. Jonzon, Blad ur Bollnäs församhs kyrkohist. (Upps. 1899—1900), s. 68 f. 
Dottern, som av Hm. nämnes Gunila Ingeborg, blev 1761 gift med kyrkoh. i 
Funbo (Uppl.) Per Larsson Arrhenius (Hm., D. 1, s. 428).

S. 726, r. 2 nedifr. Joh: Lindberg (f. omkr. 1677) var son till Jonas Larsson 
Lindberg, som blev stadsfiskal i Gefle 1670, stadsnotarie 1680, kämners-notarie 
1692 m. m. och om vilken Sehlberg (D. i, s. 157 f.) har åtskilligt att förmäla. 
Själv blev Johan(nes) stadskassör samt notarie efter fadern och senare rådman. 
Hans äktenskap med Helena Thel (f. 1686) ingicks 1703. Bromans uppgifter om 
barnen (s. 727, r. 1 ff.) kunna suppleras: a) Stina f. 1704; b) Brita f. 1705; c) Anna 
Helena f. o. f 1707; d) Jonas f. 1708, student 1726, fil. magister 1734, kyrkoh. 
i Vada och Angarn (Uppl.) 1739, f 1743 (Hm., D. 3, s. 312; Gestr. nations matrikel 
(ms. U 700 a i UUB) under år 1726); e) Johannes f. 1710; f) Brita f. 1714. Se Sehl- 
BERG, D. I, S. 150, 158.

S. 727, r. 7 f. över häradsskrivaren Erik Stocklins (f 1704) släkt finnes en 
rätt omfattande genealogi hos Sehlberg, D. i, s. 539. Av denna framgår bl. a., 
att sonen kämnärs-notarien Johan Stocklin var född 1699 och att hans gifter
mål med Margareta Thel (f 1749) tycks ha ingåtts 1728 (ej 1725).

S. 727, r. 15 Brita Elisabet Thel (födelseåret 'förmodl. riktigt, trots annan 
uppgift om 1726; f 1784) blev gift 1:0 1746 med Erik Kahlström (f. 1715, f 1760) 
och hade med honom 2 döttrar; trädde efter Kahlströms död i nytt gifte 1763 i 
Stockholm med kammarskrivaren Eric Sandin, som senare blev skeppskontrollör 
i Gefle och avled 1794 (efter ett senare gifte). Se Sehlberg, D. i, s. 491; jfr även 
s. 150.

S. 727, r. 10 ff. nedifr. Brita Christina Thel avled 1750; hennes make Petter 
Ödman fick burskap 1728. Sonen Jonas erhöll sådant som handelsman men var 
också verksam som skeppsklarerare i Gefle (Sehlberg, D. i, s. 151, 478).

S. 727, r. 4 nedifr. Om Helena Thel och hennes giften se även Meddelanden 
af Gestrikl. fornm.-fören., 1896, s. ii. Hennes första make nämnes här Johan 
Petter Appel och omtalas som förmögen. Om maken no. 2 Samuel Forssell 
(S. 728, r. 1 ff.) nämnes, att han 1669 var landssekreterare i Kalmar län (G. V. 
Sylvander, Kalmar slotts o. stads hist., Avd. 1, Kalm. 1864, s. 287) och 1680 
utnämndes till häradshövding i Gestrikland.

S. 728, r. 10. Anna Ödman, Albrecht Thels maka, avled i jan. 1756, 86 år 
gammal.

S. 728, r. 14 ff. Anna Depken gick ur tiden 1770; hennes make var Herman 
Engelb. Schröder, f. 1710, borgare i Gefle 1738. — Sonen Hendrik Schröder 
nämnes 1770 tobaksbokhållare, sonen Claes Albrecht torde ha hetat Claes 
Engelbert (Sehlberg, D. i, s. 151, 200).

S. 728, r. 13 f. nedifr. Om kyrkoh. Nils Flodman och hans familjeförhållanden 
jfr ovan s. 584 (Flodman Tab. VII, ej IV).

S. 728, r. 8 nedifr. Nils Öman (el. förmodligen rättare Ödman) var född 1715, 
blev student i Upsala 1734, borgare i Gefle 1739. Makan Margareta Dephen 
avled 1789, 74 år gammal. Av barnen, som torde ha varit sex, blev Sara Margareta 
Ö(d)man (f 1838) gift med bruksinspektören Jacob Norelius (stud. 1737, brulcs- 
skrivare 1746, se ovan s. 681) och hade med honom två barn, och Dorothea 
(f. 1751, f 1788) äktade 1774 Olof Grubb (f. 1745), handelsbokhållare, senare gäst
givare i Gefle (3 barn). Se Sehlberg, D. i, s. 500, 601.
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S. 729, r. 3. Om kyrkoh. Ecchard Holmquist och hans familj se Hm., D. 2, 
s. 366 f., D. 3, s. 519. Av barnen blev sonen Albrecht (Albert) H. (f 1783) kyrkoh. 
i Forssa (Hm, D. 1, s. 388 f.) och döttrarna Anna och Helena gifta (se Hm., 
D. 2, s. 367).

S. 729, r. 14. Erik Alrot (f. 1693, f 1751), som bl. a. är känd för sina disserta
tioner De Gestricia (P. 1, 1720; P. 2, 1722), blev stud. 1713, magister 1722 och 
konrektor 1723, var eloqventiæ & poëseos lector i Gefle 1728—42 (se Lunden, 
Bidrag t. Gävle skolors hist., D. 1, s. 17, 281); som rektor tycks han ha haft en del 
besvärligheter att utstå (ibid., s. 576). Han blev 1742 kyrkoh. i Ovansjö (Gestr.), 
se Hm., D. 2, s. 383 f. — Sonen Erik namnes av Hm. »vice Auditeur».

S. 729, r. 12 ff. nedifr. Om Michael Thel, hans maka Elsa Poppelman och 
deras barn se ovan s. 568 (och 624).

S. 730 f. ’Tilsats om Arnellska Familien’ är tydligen avsedd att supplera 
’Treska-Familien’ och borde ha införts efter denna. En kort översikt över denna 
familj Arnell finnes i Sv. biograf, lexikon Bd 2 (1919—20), s. 235.

S. 730, r. 14 ff. Om Jonas Larsson Arnell och hans familj se bl. a. E. Lund
ström i Sv. biograf, lexikon, Bd 2, s. 236 f., J. Hammarin, Carlstadsstiftshm., 
s. 47 f.; G. Hellström, Stockholms stads hm., s. 365; Elgenstierna, i, s. 178 f.; 
om makan och hennes släkt Adlerberg se Elgenstierna, i, s. 19 ff. De söner, 
som voro i livet 1743, blevo då adlade Arnell.

S. 731, r. 4. Om Elisabeth Arnell (döpt 1685, f 1750), hennes make gene
ralen m. m. frih. Carl Cronstedt (döpt 1682, j 1750) samt deras ättlingar se 
Elgenstierna, 2, s. no ff. (Hellström, anf. arb., s. 365).

S. 731, r. 7. Sonen Jonas Cronstedt (f 1778) blev slutligen generallöjtnant 
(Elgenstierna, 2, s. in).

S. 731, r. 8. Om dottern Anna Helena Cronstedt (f 1793), hennes man 
frih. Pehr Siöblad och deras barn se Elgenstierna, 7, s. 283.

S. 731, r. 19. Om dottern Charlotta Elisabeth Cronstedt (f 1763), 
hennes make, sedermera riksrådet frih. Carl Funck, och deras barn se ibid., 
2, s. 860 f.

S. 731, r. ii nedifr. Om dottern Ulrika Fredrika Cronstedt (f 1791), 
hennes man, slutligen landshövdingen frih. Carl Cederström, och deras barn se 
ibid., i, s. 809.

S. 731, r. i nedifr. Sonen Fredrik Cronstedt (f. 1723, f 1799) blev slutligen 
hovrättsråd (ibid., 2, s. in).

S. 732, r. i f. Catharina (Karin) Arnell var född 1686 och brodern Olof 
1687.

S. 732, r. 3 ff. Om Lars Arnell, som var kyrkoh. i Fransk-Lutherska för
samlingen i Stockholm 1725—28, i Jakob och Johannes 1728—42, teol. d:r 1732, 
osv., hans levnadsdata, familjeförhållanden m. m. se E. Naumann i Sv. biograf, 
lex., Bd 2, s. 237 ff. med där anförd litt.; Hellström, Stockholms stads hm., 
s. 190 f.; Elgenstierna, i, s. 179 f.

S. 732, r. 8. Sonen Jonas Arnell (f 1788) blev i:e expeditionssekreterare 
(Elgenstierna, i, s. 180).

S. 732, r. 9 f. Om dottern Johanna Helena Arnell (f 1793) och hennes make 
Strängnäs-biskopen Carl Jesper Benzelius (Berzelius är tryckfel) se Hag- 
ström, Strengnäs stifts hm., D. 1, s. 158 ff.
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S. 732. r- I2- Sonen Lars Arnell blev slutligen major och avled 1790 (Elgen
stierna, i, s. 180).

S. 732, r. 13. Ulrica Elisabeth Arnell var född 1732, dödsår obekant 
(Hellström, s. 191).

S. 732, r. 14. Carl Arnell blev överstelöjtnant och dog 1811 (Elgenstierna, 
i, s. 180).

S. 732, r. 15 Pehr (Peter) Arnell blev hovrättsråd i Göta hovrätt och dog 
1806 (ibid.).

S. 732, r. 16. Christina Margareta Arnell (f. 1738, f 1770) blev 1765 gift 
med sin kusin kaptenen vid Dalreg:tet Olof Björling (f. 1725, f 1800) i hans 
i:a gifte (Hellström, s. 191).

S. 732, r. 17 ff. Om Carl Jonsson Arnell (f 1767), 1743 adl. Arnell, slutl. 
president i Bergskollegium (J. A. Almquist, Bergskollegium, s. 165), och hans 
maka Sara Aulævill (f. 1687, f 1767) se Elgenstierna, i, s. 179.

S. 732, r. 20 f. Axel Arnell (f 1777) var sedan 1762 kansliråd, då han 1772 
kom att tillhöra de »politiska statister», som under några månader fingo utfylla 
rådet, då de egentliga ledarna vägrade att inträda däri (Sv. biograf, lex., D. 2, 
s. 235). Se vidare Elgenstierna, i, s. 179.

S. 732, r. 15 nedifr. Om Anna Helena Arnell (f 1806), gift 1:0 1751 med 
sin kusin överstelöjtnant Gerhard von Aulævill (f 1767), 2:0 med överste
löjtnant Johan von Eckstedt (f 1807), se Elgenstierna, i, s. 179, 184; 2, 
s. 386.

S. 732, r. 14 nedifr. Om Sara Elisabet Arnell (f. o. f 1726) se Elgenstierna, 
i, s. 179.

S. 732, r. 10 nedifr. Samuel Arnell var (enligt Hellström, s. 365) fänrik 
vid Södermanlands reg:te.

S. 732, r. 8 f. nedifr. Helena Arnells (f 1751) make Johan Gezelius 
(f. 1686, J 1733) representerade den 3:dje generationen av biskopar med detta namn 
och betecknas på den grund stundom som Joh. Gezelius den yngste, se om 
honom bl. a. J. J. Tengströms levnadsteckning över fadern'Gezelii den yngres 
minne’ (Hfors 1833), s. 70, 202—204, 211 i., 272; M. Akiander, Hm. för fordna 
Wiborgs och nuvar. Borgå stift, D. 1 (Hfors 1868), s. 62 med där anförd litt.; 
T. Carpelan, Finsk biograf, handbok, Bd 1 (Hfors 1895—1903), sp. 753 f.; Sv. 
män o. kvinnor, 3 (1946), s. 55.

S. 732, r. 6 f. nedifr. Johan(nes), son till Borgå-biskopen, blev slutligen 
lagman, adlad 1751 under namnet Olivecreutz, f 1804 (Elgenstierna, 5, 
s. 546).

S. 732, r. 3 nedifr. Jonas Jonsson Arnell, 1743 adlad Arnell, fick general- 
auditörs titel och dog ogift 1778 (Elgenstierna, i, s. 179).

S. 734, r. 7. Om kyrkoh. Gerhard Tresk (f 1618) se Hm., D. 3, s. 138.
S. 734, r. 16 ff. Rådman Anders Larsson Tresk omnämnes ett par gånger av 

Brun, Hudiksvalls hist., D. 1, s, 62, 76.
S. 734, r. 3 nedifr. Söderhamnsrådmannen Daniel Olofsson Stenbit omtalas 

vid ett par tillfällen av A. Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 85 (skeppsbygge), 
87; hans och hans makas, Brita Tresks, gravsten i Söderhamns kyrka omnämnes av 
Broman i Glysisv, D. 2, s. 425 (Jensen, Bd 1, s. 60). Jfr även ovan s. 649.

S. 735, r. 8 ff. Vid Brita Tresks död 1747, som änka efter Peter Lind,



949

författade Broman (Ulpher i Valesheim) över henne en versifierad gravskrift, 
som trycktes i Sthm i patentfolio (ex. i UUB).

S. 735, r. 13 f. Rådman Jonas Olofsson Stenbit (f. 1665, f 1741), den 
nyssnämnde Daniel Stenbits broder, skildras av Jensen som »en självrådig och 
hetlevrad herre, som var stadens representant vid riksdagarna 1713—14 och 
1719—21 och bl. a. förvaltade kyrkokassan», vilket sistnämnda förhållande i ett 
fall invecklade honom i svårigheter osv. (Bd 1, s. 87; här tryckfel: Anna Fresk!). Se 
även Jensen ibid. s. 39 ff. och jfr ovan s. 648 (Broman har här dödsåret 1749, 
Jensen, i, s. 87 felaktigt 1741).

S. 735, r. 16 nedifr. Om rådman Peter Alftin d. ä. (f. 1684), som genom sitt 
gifte »konserverade» det Treskska handelshuset, se Brun, anf. arb., D. x, s. 56, 
117, 172, 180, 196, 222. Jfr även nedan s. 807. Vid makans, ChristinaTresks, be
gravning 1752 höll kyrkoh. Christopher Justus d. y. en likpredikan, som trycktes 
i Sthm s.å. (32 s., varav ’Personalia’ s. 27 ff.).

S- 735, r. 10 nedifr. Rådman Peter Alftin d. y. (f. 1714, t 1794) skildras av 
Brun, D. i, s. 672 som Hudiksvalls rikaste storköpman och som delägare i flera 
av stapelstädernas fartyg och på den grund intresserad i den vinstgivande handeln 
på utlandet osv. Han blev borgare 1742 och valdes till rådman 1751. Se för övrigt 
ibid., s. 171 (representerade staden vid 1771—72 års riksdag), 182, 208. Han var gift 
med Inga Närberg (Nerberg), en systerdotter till arkiatern Abr. Bäck, vars 
unge son Carl sommaren 1775 på en rekreationsresa i Norrland i ett par repriser 
gästade det Alftinska hemmet (se härom A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen 
(Upsala 1949), D. 1, s. 710 not 4, 735 med not 3, 736 med not 5).

S. 735, r. 4 nedifr. Anna Sterner var dotter till kaptenen Olof Månsson 
Sterner och Catharina Stack, som i ett 2:a gifte äktat den här nämnde Elias 
Bohm. På mödernet var Anna Sterner befryndad med släkten Elg, som Bromans 
maka Anna Elg tillhörde, i det att Anna Elgs moder, Bromans svärmor, Brita 
Tuneria — om vilken se närmare nedan s. 851 med kommentar — var dotter till 
prästmannen Jacob Tonnerus (Tunnerus) och Sigrid Stack, en syster till den 
förutnämnda Catharina Stack. Anna Sterner och Brita Tuneria voro alltså kusiner. 
(Se G. Hellström i Personhist. tidskr., Årg. 39, 1938, s. 126 f.)

S. 736, r. 3 f. över den här nämnde Johan Strandel, som avled 1727, för
fattade Broman till begravningen i mars påföljande år en versifierad gravskrift, 
som trycktes i Sthm i patentfol. (ex. i UUB).

S. 736, r. 9. Enligt upprepade uppgifter hos Örnberg (Årg. 10, 1894, s. 430 
och Årg. ii, 1895, s. 216 not 3) skulle Anna Sterners make i 2:a giftet ha varit 
kamreraren Carl (Gustaf) Schütz (| 1736 efter 2 senare giften), antagligen broder 
till Adam Schütz, f. 1656, stadsfältskär i Viborg och fader till presidenten och 
politikern Adam Schütz-Fredenstierna. Carl Gustaf Schütz’ och Anna Sterners 
3 barn voro enligt Örnberg (ii, s. 216 f., not 3): Carl Gustaf f. 1697, f barnlös 
1738, kapten (gift 1731 med Elisab. Wilhelmina Cronmarck), Adam, f. 1699, 
f 1765, kamrer vid Sjömanshuset i Stockholm, samt Anna Maria, f. 1701, gift 
1728 med Petter Lundman (f 1729), slottsförvaltare vid Drottningholm. Dessa 
senare uppgifter stämma som synes väl överens med Bromans. Emellertid visar 
en bouppteckning 1726 (Sthms stads arkiv), att det funnits ytterligare en son till 
Schütz och Anna Sterner: »Johan Magnus Schütz, som några åhr efter Modren 
aflijdit.»
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S. 736, r. 15 nedifr. Olof Nilsson Warg, hans giften och ättlingar återkomma 
något utförligare nedan s. 754 f. Hans 2:a maka Sara Magdalena Lenæsia var 
dotter till tullinspektören Anders L. (f 1696) och hans maka Ingrid Rödbäck 
(f 1729), se Sehlberg, D. i, s. 189, 190. Makan i Wargs 3:dje gifte (1700) 
Margareta (Greta) Östman (f 1733) var dotter till landsskrivaren i Gestrikland 
Anders Östman (senare rådman?) och hans maka Anna Kruus, se ibid., D. 1, 
s. 432. Om Wargs grav i Gefle kyrka se s. 342; om Lenaesii grav s. 189.

S. 737, r. 2 ff. Olof Larsson Tresk (f 1645) var en ansedd lantmätare, som 
kom i tjänst redan på Gustaf II Adolfs tid och utförde en rad maktpåliggande 
uppdrag. Han efterlämnade också ett värdefullt kartmaterial, därav det märkligaste 
väl utgöres av hans 'Kartor över Kemi & Torne lappmarker’ publicerade i Stock
holm 1925. Om hans liv och verk se V. Ekstrand, Sv. landtinätare, s. 21 och 271; 
S. Lönborg, Finnmarkerna i mellersta Skandinavien (i Ymer, Årg. 22, 1902), 
s. 396, 406 f. samt N. Ahnlunds inledning till den nyssnämnda kartpublikationen. 
Hans maka hette Elsa Åkesdotter. Han ägde Hagen i Delsbo sn, Hels., varpå 
han 1643 erhöll skattefrihet. Han avled i JemtIand 1645, och på Brunflo gamla 
kyrkogård har i senare tid anträffats en gravsten, som 1702 anskaffats av hans 
måg brukspatron Rolof Mackey (se härom Jämten, 1928, s. 163.).

S. 737, r. 6 ff. Om Brita Olofsdotter Tresk (f 1739) och hennes giften se 
Örnberg, Årg. 10 (1894), s. 361 f.; om hennes i:a man Johan Kanik se Hm., 
D. i, s. 329; om deras barn jfr här ovan s. 620 ff.; om 2:e maken Rolof Mackey 
och barnen i detta gifte se Örnberg, anf. st.; jfr vidare ovan s. 662 och kommentaren 
därtill.

S. 737, r. 8 ff. nedifr. Om Anna Catharina Mackeys make Håkan Lenæsius 
(f. 1684, f 1741), komminister i Selånger med Sättna och Sundsvall 1710, se Bygdén, 
Hernösands stifts hm., D. 3, s. 249 f. Bromans uppgifter om barnen stämma rätt 
väl överens med Bygdéns, som dock äro utförligare: äldste sonen nämnes Roloff 
Mackey Lenæsius, blev student 1733 och 1736 inspektor på ett De la Gardie- 
säteri i Västerhaninge; no. 2:s, Brita Caissas, make Jon Nordvall blev kyrkoh. 
i Råneå (se nedan); no. 3 Haqvin dog som student; no. 5 Carl uppges ha varit 
född 1716; no. 6 nämnes Anna Catharina; no. 8 Anna Catharina (II) anges gift 
med adjunkten Lars Olof Sidenström, f. omkr. 1708, f 1760, prästvigd 1736, 
adjunkt i Selånger 1743 (hans närmaste företrädare hette Carl Biberg, f. 1718, 
t 1755). Bygdén, ibid., s. 252.

S. 738, r. 2. Om Jonas Nordvall (f. 1712, f 1768), sist kyrkoh. i Råneå, 
Norrbotten, se Bygdén, D. 3, s. 196. Den här omtalade makan dog redan 1742.

S. 738, r. 3 f. nedifr. Stadsnotarien Lars Hök (f förmodligen 1688) var även 
postmästare i Hudiksvall (E. Grape, Postkontor och postmästare, Sthm 1951, 
s. 170).

S. 739. Det finnes anledning förmoda, att 'Valbergs-Familien' i själva verket 
hetat Vallberg (Wallberg). De få skrivningarna hos Broman med Vall- 
(s. 740, r. 3; s. 746, r. 20) torde härvidlag visa mer än de många med Val-; jfr även 
kommentaren till s. 741 om Elgenstiernas skrivning av Georg Wallbergs namn.

S. 739. r. 15 f. Barbara (Barbro) Abrahamsdotter var dotter till kyrkoh. 
Abrahamus Martini (Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, s. 121), och hennes 
make betecknas av Elgenstierna, 8, s. 658 (efter Anrep) som »en av de första 
invånarna och handlande i Hudiksvall» (!).
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S. 739, r. 6 nedifr. MArten Göransson (Wallberg) namnes av Brun, D. i, 
s. 117.

S. 740, r. 14 nedifr. Om handelsman Sven Möller se ovan s. 641 med kom
mentar.

S. 741, r. i. Brita Lindvall äktade vice häradshövdingen och tf. borg
mästaren Anders Gropman i hans 2:a gifte, se ovan s. 572 med kommentar, 649.

S. 741, r. 7. Lars Lindvall d. y. (f. 1737 enl. Brun; t 1806) vann burskap 
som handlande borgare i Hudiksvall 1758, representerade staden vid riksdagarna 
1778—79, 1786, 1792, vald till rådman 1784. En dugande och driftig handelsman, 
om vilken det hette,,att han (i kompanjonskap med sin vän köpman P. Bäckner) 
»med upptänkt och utsträckt handel gagnat sitt hus, stad och land» (Brun, 
D. i, s. 172—176, 182, 204; D. 2, s. 81 f.).

S. 741, r. 9. Handelsman Hans Bohman namnes flerstädes, se särskilt ovan 
s. 674.

S. 741, r. 15. Olof Lind hade redan tidigt under sin Stockholmstid tagit 
aktiv del i de olika religiösa strömningar, som då avlöste varandra i huvudstaden. 
Han hade sålunda, som Broman ju känner, på 1730-talet haft anställning som 
adjunkt vid Skeppsholmen (fr. 1734), alltså som medhjälpare åt Eric Tolstadius, 
centralgestalten inom den konservativa pietismen, och särskilt varit denne till 
hjälp i den religionsprocess, vari Tolstadius blev invecklad. Han hade ej blivit 
helt oberörd av J. C. Dippels förkunnelse, om också ej detta skett i samma grad 
som det gällde Tolstadius. Hans eget religiösa skriftställarskap var föremål för de 
teologiska myndigheternas uppmärksamhet bl. a. 1737' då även Broman hade i 
uppdrag att hålla ett öga på denna sida av hans verksamhet och skrifternas före
komst i hans hemstad. Och när senare den herrnhutiska väckelsen drog fram över 
landet, blev han efter en viss kritisk motsträvighet gripen av de sidor hos denna, 
som tilltalade hans blida natur, men utan att någonsin hemfalla åt dess urartade 
former. I denna anda verkade han så i Stockholm, varvid han bl. a. knöt nära 
förbindelse med en av rörelsens ledande krafter docenten Arvid Gradin. År 1757 
kallades han till kyrkoherde i Söderhamn och kom därmed att i dessa bygder sätta 
så djupa spår i det religiösa livet, att man med fog han tala om en verklig väckelse. 
Med sina utomordentliga gåvor visste nämligen den nitiske själasörjaren även att 
där så' krävdes föra lagens talan. Han avled 1765 i Söderhamn. Av litteraturen 
rörande honom må anföras: Hm., D. 3, s. 105—no (framställn. delvis byggd på 
A. Norells levnadsteckning i den av Lind ur G. Arnolds böner utvalda samlingen 
'Uppväckelse till bön . . .’ (1843); C. J. E. Hasselberg, Norrländskt fromhetsliv 
på sjuttonhundratalet (synodalavh., tr. i Örnsköldsvik 1919), D. 1, s. 149; Jensen, 
Söderhamns hist., Bd 1, s. 89, 121 f.; H. Pleijel i Sv. kyrkans hist., Bd 5 (1935). 
särsk. s. 424 f., 434, 492; C. A. Tollin, Tvänne Söderhamnskyrkoherdar från 1700- 
talet (i Julhälsn. till församlingarna i Ärkestiftet, 1923, s. 29—44), s. 29—40.

S. 741, r. 8 nedifr. Om Georg (Göran) Mårtensson Wallberg (f. 1670), 
slutl. kyrkoh. i Hedvig Eleonora (Ladugårdslandet), Sthm, 1709 och hans maka 
Anna Magdalena Silfverström se G. Hellström, Stockholms stads hm. (Sthm 
1951), s. 137; N. Ahnlund i Ladugårdslandet (Sthm 1937). s. noff. (porträtt 
s. 113); Elgenstierna, 7, s. 237.

S. 741, r. 3 nedifr. Anna Catharina Wallberg (döpt 1711, f 1764), gift 1730 
med bankokommissarien Esaias Zedritz (f 1760), se Hellström, ibid.
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S. 741, r. i ned if r. Johan(nes) Wallberg (f. 1712, f 1789), 1760 adlad Wal- 
lencreutz, slutl. revisionssekreterare, tit. statssekreterare m. m., se Elgenstierna, 
anf. st.

S. 742, r. i. Martinus Wallberg, enl. Hellström, anf. st., döpt 1714, dödsår 
obekant.

S. 742, r. 2. Maria Eleonora Wallberg (döpt 1713, f 1791) var (enl. Hell
ström) tvenne gånger gift: 1:0 1751 med hovkonditorn Joachim Christopher 
Ziegler (f 1753; jfr ovan s. 617 med kommentar) och 2:0 1759 med bergmästaren 
assessor Johan Urlander (f 1802; se om honom även Almquist, Bergskollegium, 
s. 295).

S. 742, r. 3 ff. Om Anna Magdalena Silfverströms senare giften (efter Georg 
Wallbergs död), nämligen 2:0 1721 med sekreteraren och bruksägaren Anders 
Lagerholm (f 1726) och 3:0 1728 med bankokommissarien Paul Krell (f 1730), 
se Elgenstierna, 7, s. 237.

S. 742, r. 10 ff. Kronobefallningsman Eric Elff var född 1668 i Helsingland 
(Elfstad by i Jättendals sn). Sin befattning i Härjedalen tycks kan ha erhållit 1700. 
Han var bosatt på Ulvkälla i Sveg och utförde ett förtjänstfullt arbete vid skilda 
tillfällen under Karl XILs krig i fråga om försvarsåtgärderna och folkförsörjningen 
i Härjedalen, se härom J. Bromé, Härjedalen under stora ofreden (i Fornvårdaren 
6, !937—38 = Festskrift till Erik Modin), s. 28, 29, 31 ff. passim.

Vid Elffs bortgång 1730 författade Broman enligt egen utsago i 'Memorial’ 
(se Glysisv.-ed., D. 1, s. 561) en gravskrift under titeln Ælfsonir, som trycktes i 
folio.

Elff och hans maka Catharina Wallberg (f. 1674, t *752) nämnas av Brun, 
Hudiksvalls hist., D. 1, s. 222 såsom givare av ett antependium till Hudiksvalls 
nya kyrka. Vid makans jordfästning i Hudiksvall 1752 höll kyrkoherde Christoph. 
Justus d. y. en likpredikan, som trycktes i Stockholm s. å., 42 s. (varav s. 39 ff. 
Personalia).

S. 742, r. 14 ff. Catharina Elffs makes namn P. Sporenborg förekommer i 
varierande former. Så nämnes han Petrus Spornborg i en bröllopsskrift till honom 
och hans brud undertecknad O. L. och tryckt i folio, däremot Petter Spårnborg i 
en annan bröllopsskrift av P. Hedenberg återgiven efter manuskript i Jämten 
1929 ( Ett tvåhundraårsminne ) s. 141—144» samt Peter Spårnborg i en gravskrift 
av Christoph. M. Justus 1763, tryckt i fol. (Att mannen skulle härstamma från 
Gefle synes framgå av allusioner i den Hedenbergska skriften och antas av med
delaren, O. Jansson.)

S' 74-. r. 17 f. Magnus Justus var son till kyrkoh. i Hudiksvall Christopher 
Justus d. ä., blev 1719 student i Upsala och efter disputationer 1727 och 1730 
fil. magister 1731, prästvigd 1732, konrektor i Gefle 1737, lektor i etik och historia 
1739. t 1772 (Hels. nat:s matr.. Lunden, D. i, s. 281; W. Carlgren, Forna historie
lektorer i Gävle, i Meddel. av Gestriklands kulturhist. fören., 1919, s. 20).

S- 742> r- 11 nedifr. Rådman Anders Abr. Bro (f. 1675, f 1757) var en av 
Söderhamns främsta storköpmän och »idkade en mycket lönande affär som importör 
och skeppsredare» osv. Se Jensen, Bd 1, s. 84, 85, 87, 108 not 2; 109, 120, 126 
osv. (En likpredikan över honom hållen av kyrkoh. O. Lind, tryckt i Stockholm 
1757 (56 s.), har jag ej haft tillfälle att granska.)

S. 742, r. 10 nedifr. Om Erik Eriksson Elff, som 1749 blev med. d:r, 1750
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assessor i Collegium medicum, 1753 överläkare vid Serafimerlasarettet osv. och 
avled 1761, se Sacklén, Sveriges läkare-hist., Avd. 1, s. no ff.; O. E. A. Hjelt, 
Svenska o. finska medicinalverkets hist. (Hfors 1891—93), D. 2, s. 481 f., D. 3, 
s. 26, 682 (och för övrigt passim); jfr även A. Grape, Ihreska handskriftssam
lingen (Ups. 1949). D. i, s. 517—519. 576; D. 2, s. 555 (o. passim).

S. 742, r. 9 f. nedifr. Jfr Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 547 om en gravskrift 
av Broman 1697.

S. 742, r. 6 ff. nedifr. Peter M. Wallberg, Helena Gropman och dennas 2:e 
man, kyrkoh. Erik Agrivillius jfr ovan s. 640 (med kommentar).

S. 743, r. i ff. Margareta Wallberg och Pet. Grundberg med ättlingar 
äro nämnda ovan s. 638. Ättlingarna av släkten Biörner äro där delvis behandlade 
i kommentaren. Dock bör tilläggas, att uppgifterna i vår handskrift rörande denna 
släkt äro på många håll ändrade och utökade på ett sätt, som ej gör ett alltför 
vederhäftigt intryck.

S. 745, r. i ff. Makarna Margareta Hase och Olof Wallström omnämnas 
av Brun (D. i, s. 222) med anledning av en gåva till Hudiksvalls kyrka.

S. 745, r. 10. Den här nämnde Petrus Valström (f. 1722) är väl identisk med 
den rådman Petter Wallström, som omtalas av Brun i olika sammanhang, 
bl. a. såsom en verksam tillsyningsman vid Hudiksvalls kyrkas reparation 1754—55 
m. m. (Se D. 1, s. 223; jfr även s. 133, 157, 172, 174, 204, 236.)

S. 746. Översikter över släkten Wallenius finnas publicerade dels av Örn
berg, Årg. 6 (1890), s. 401—408, dels i K. A. K. Leijonhufvud, Ny svensk släktbok 
(Sthm 1901—06), s. 540—549. För desamma torde Bromans uppgifter — direkt 
och indirekt — i åtskillig utsträckning ha blivit utnyttjade, men de ha också 
grundats på andra källor och jämväl förts fram till publiceringstiden. Man har 
här vidare bl. a. trott sig kunna föra släkten ett par generationer längre 
tillbaka i tiden än Broman förmått — släktledningen synes dock vara tämligen 
svagt underbyggd på denna punkt, men har accepterats av Sv. släktkalendern 
1927, s. 640. Bromans uppgifter äro på många punkter supplerade i större ut
sträckning än här nedan kunnat anges. Här gäller alltså en generell hänvisning till 
nämnda utredningar.

S. 746, r. 13 nedifr. Om Måns Nilsson Wallenius (f 1685), kyrkoh. i Gud- 
mundrå (Ångerm.) från 1656, se Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 1, s. 276 f. 
Den i vårt manuskript senare tillagda uppgiften, att han skulle ha varit son till 
kyrkoh. D. Arnæsius i Delsbo (Hels.) är, som Bygdén påvisat, oriktig; han blev 
däremot genom sitt senare gifte Arnæsii måg.

S. 746, r. 5 ff. nedifr. Om kyrkoh. i Färila (Hels.) Anders Johannis (Walle- 
nius), f 1655, se — utom hänvisningen till Glysisv., D. 2, s. 396, 399 — Hm., 
D. i, s. 438; Leijonhufvud, s. 542.

S. 746, r. 2 nedifr. Om sonen Johan(nes) Andres Wallenius (f 1670), 
kyrkoh. i Forssa (Hels.), och hans familj se Hm., D. 1, s. 386. Hans maka Catharina 
var dotter till hans företrädare Laurentius A. Salthenius, som först kallade sig 
Gevaliensis. Om dessa makar och Catharinas senare giften jfr nedan s. 860 f.

S. 747, r. 10 nedifr. Om Lars Johansson Wallenius se Hm., D. 1, s. 288. 
Här uppges han ha blivit vice pastor i Delsbo 1678 och komminister 1680. Se även 
J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s. 71 f.

S. 747, r. 6 nedifr. Om kyrkoh. i Delsbo Jon(as) Korbelius se Hm., D. 1,
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s. 280. Av den roll han spelade under häxprocesserna framskymtar ett och annat där, 
ävensom hos B. Hillgren, En bok om Delsbo, D. 2 (Sthm 1925), s. 76 ff.; om hans 
familj m. m. jfr ibid. s. 58 f. Se även nedan s. 758 f.

S. 747, r. 4 nedifr. Sonen Jonas (f. 1682, f 1741) kallade sig enl. Örnberg 
Wallensson.

S. 747, r. 2 nedifr. Om Johan(nes) Wallenius (f. 1683, f 1751), som blev 
komminister i Tuna och Stavby (Upl.) 1711, och hans båda giften se Hm., D. 3, 
s. 208 (kallas här felaktigt Wallerius, likaså fadern). Makan i i:a giftet (s. 748, r. 1) 
hette enligt Hm. och Örnberg Magdalena Morberg (ej Margareta).

S. 748, r. 3 ff. Av de av Broman nämnda barnen i Joh. Wallenii i:a gifte 
blev sonen Lars (f. 1715, f 1783) kyrkoh. i Alsike (Upl.); se om honom utförligt 
Leijonhufvud, s. 543 f. Dottern Elisabet nämnes av Örnberg Greta Lisa, 
f. 1713, f 1767. Även i sitt 2:a gifte hade Wallenius barn, nämligen 10 st., däribland 
sönerna Johan (f. 1725, f 1802), kyrkoh. i Riala, Upl. (Hm., D. 2, s. 407) och 
Erik (f. 1738, J 1825), kyrkoh. i Frösunda, Upl. (Hm., D. 1, s. 410) samt dottern 
Anna Magdalena, gift 1746 med kyrkoh. i Långtora, Upl., Erik Sundelius (Hm., 
D. 2, s. 245).

S. 748, r. 7. Om Erik Larsson Wallenius (f. 1686, f 1742), som blev guld- 
smedsmästare i Stockholm 1731, se Upmark, Guld- o. silversmeder i Sverige, s. in; 
jfr Örnberg, Årg. 6 (1890), s. 407.

S. 748, r. 8. Lars Larsson Wallenius var enligt Örnberg, anf. st., född 
1690 och avled 1757.

S. 748, r. 10. Om Sara Wallenia, hennes man kyrkoh. i Ovanåker (Hels.) 
Erik Backman (f. 1637, f 1687) och deras barn se Hm., D. 2, s. 391, J. O. Nord
lund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s- 49 f- Backman hade tidigare varit 
gift med Christina Svensdotter, borgmästardotter från Hudiksvall.

S 748, r. 15 ff. Om Göran (Georg) Backmarck och Maria Grubb se ovan 
s. 565 med kommentar.

S. 748, r. 14 nedifr. Om Johan(nes) Eriksson Backmark (f 1751), kyrkoh. 
sist i Helsingtuna, se Hm., D. 3, s. 212 f.

S. 748, r. 3 nedifr. Johannes Backmark (f. 1712 el. 13, f 1768), stud. 1732, 
blev slutligen kyrkoh. i Hedesunda (Gestr.) 1750. Om honom och hans familje
förhållanden se Hm., D. 2, s. 52 f., J. O. Nordlund, anf. arb., s. 53; G. Hellström 
i Personhist. tidskr., Årg. 35 (1934), s- 253-

S. 749, r. i. Catharina Möller var vid sin död 1746 39 år gammal (Hell
ström).

S. 749, r. 2. Sonen Johannes upptas ej av Hellström; däremot anges dött
rarna: Anna Margareta f. o. f 1744 och tvillingarna Anna Maria f. 1746, begr. 
1747, och Catharina Beata f. o. f 1746 (varigenom Bromans uppgifter korrigeras).

S. 749, r. 6 ff. Hustrun i 2:a giftet hette enl. Hellström Maja Greta Blom
berg och förutom den av Broman nämnda Margareta (Greta), f. 1749, upptas 
ytterligare en dotter Helena Catharina f. och f 1751 (Hellström, s. 253).

S. 749, r. 10. Petrus (Pehr) Johansson Backmark efterträdde sin fader som 
kyrkoh. i Helsingtuna 1751 och avled 1794, se Hm., D. 3, s. 213; hans maka nämnes 
här Elisabeth Boberg, juvelerardotter från Stockholm. Utom tvenne döttrar 
upptas här en son Johan, apologist i Hudiksvall; denne är dock icke identisk med 
den son Johan, som Broman nämner såsom född 1746, utan måste vara en yngre
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bror (halvbror?) till denne. Apologisten Johan Backmark var nämligen född 1760 
(alltså 10 år efter Bromans död), blev student 1777, magister 1785, prästvigd s. å., 
kollega 1790 och apologist 1799; han avled 1801. Om honom och hans familj se 
J. O. Nordlund, anf. arb., s. 43 f. och Hellström, anf. upps., s. 253. (Med hänsyn 
till att Broman nämner Backmarks maka »Catharina Boberg från Norholm» 
och upptar två barn okända för Hm., kan man möjligen ifrågasätta om detta 
innebär, att Backmark haft ett tidigare gifte, innan han trädde i äktenskap med 
Elisabeth (Lisa) Boberg.)

S. 749, r. 17. Matthias Forells gifte 1735 med Christina Staberg om
talas nedan s. 815.

S. 749, r. 20. Om Petrus Er: Backmark (f 1730) se Hm., D. 2, s. 382 f.
S. 750, r. 6. Handelsman Andreas Joh:son Wallenius avled 1690 (Örnberg, 

Årg. 6, s. 408, som saknar uppgifter om hans giften).
S. 750, r. 8 nedifr. Om Hedvig Wallenias 2:e man Lars Hultén och Bromans 

svårigheter med honom se Hm., D. 1, s. 443 f.
S- 751, r. 3. Om Catharina Wallenias man Joh. Aling (Ahling) se Hm., 

D. i, s. 443.
S. 751, r. 13. Olavus Johannis Wallenius var född 1658 (Örnberg, anf. st.).
S. 751, r. 18. Om Nicolaus Johannis Wallenius, f. 1659, se Hm., D. 2, 

s. 92; Nordlund, s. 65 f. Makan Christina Ström var vid sin död 1747 86 år gammal 
(Hellström, anf. upps., s. 253).

S. 751, r. 3 nedifr. Om Catharina Johansdir Wallenia och hennes make 
kyrkoh. Olof Ulfsberg (Hm. skriver genomgående Ulsberg) jfr Hm., D. 1, s. 134. 
Om Ulfsbergs fader, kyrkoh. Anders Netzelius i Bergsjö, Hels. (f 1703), se Hm., 
D. i, s. 134: E. Högström, Bergsjö sockens hist. (Jönköp. 1921), s. 40.

S. 752, r. 4 ff. Om Andreas Olofsson Ulfsberg (Ulsberg), som avled 1736, 
samt hans maka, vars släktnamn var Fraser, se Hm., D. 1, s. 273 f. Makan var 
dotter till överstelöjtnant Jakob Johan Fraser (f. 1651, f 1718 i Danmarks s:n, 
Upl.), se om honom Lewenhaupt, Karl XILs officerare, 1, s. 209.

S. 752, r. ii. Olof Ulfsberg uppges av Hm. (anf. st.) ha dött som adjunkt.
S. 752, r. 12. Andreas Ulfsberg är sannolikt identisk med guldsmeden i Ny

köping Anders Ulfsberg, som enligt Örnberg (Årg. 14, s. 27) var född 1727 
och avled 1805 och om vilken närmare kan ses Upmark, anf. arb., s. 597 f. (Ett 
stöd för antagandet utgör det faktum, att denne Anders Ulfsberg enligt Örnberg 
(Årg. 6, s. 411 not 1 m. fl. ställen) hade en dotter Eleonora Sofia, rimligtvis 
uppkallad efter hans moder). Se för övrigt även nedan, s. 861 f.

S. 752, r. 16. Uppgifterna om Catharina Ulfsberg, hennes gifte etc., även
som om modern återkomma nedan s. 862.

S. 753 ff. Laurent Portuan, komminister, senare kyrkoh. i Katarina i Sthm, 
som själv på mödernet tillhörde släkten Warg (se nedan s. 761), har tydligen i 
någon mån biträtt Broman vid utredningen av denna släkt. I ett brev till Broman 
av 25 okt. 1739 (orig. i Gestr.-Hels. nat:s samling av lösa handlingar No. 8:VII) 
berättar han, hurusom han tidigare föreställt sig att Broman av honom förväntade 
»en utförlig berättelse om Warge-familien», vilket omöjliggjorts genom att släkt
register och andra dokumenter blivit brända i Hamrånge (Gestr.) av ryssarna 1721. 
Hans egna efterforskningar på skilda håll — bl. a. i Lifland beträffande morbrodern 
Lars Warg [se s. 739, r. 3 nedifr.] och i Karlskrona rörande Jonas Warg [s. 757, r. 8]
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hade givit föga utöver vad han tillförne inhämtat av sin moder. Då han nu finner 
att vad Broman av honom begär endast gäller »den I2te Classen af min Sal. Mor
faders familia», så översänder han denna.

S- 754. r- !4 f- Om Eric Ol: Wargh, f. i Söderala, kyrkoh. i Nora (Ångerm.), 
t !658, se Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 2, s. 293 f. Om hans barn, sönerna 
Olof (lektor i Hernösand, f 1650), Johannes (även lektor, f 1671) och Petrus 
(teol. lektor, kyrkoh. i Nora, f 1678) samt döttrarna Kerstin, Margareta och 
Anna, alla gifta, se Bygdén ibid., s. 294; Bucht, Härnösands hist., D. 1, s. 467, 492.

S. 754, r. 13 nedifr. Om Catharina Arnæsias härkomst se Hm., D. 2, s. 39. 
Hon avled 1702.

S. 754, r. 3 ff. nedifr. Borgmästaren Olof Nilsson Warg, hans giften m. m. 
äro delvis omnämnda ovan s. 736, se även kommentaren till detta ställe.

S. 755, r. 8. Om kapten Anders Olofsson Warg (f. 1692, | 1726) och hans 
maka Sophia Plantina von Schwartzenhoff, som var änka efter kapten Anders 
Schönberg och levde 1742 i Åbo, se Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 2, 
s- 739-

S. 755, r. 13 ff. Olof Nilsson Wargs barn i 2:a giftet (av Broman betecknade 
2 o. 3) voro Sara (f 1695) och Catharina (f 1697).

S. 755, r. 18 ff. Av barnen i 3:e giftet blev Margareta (f. 1701, f 1744) år 1739 
gift med stadskirurgen i Gefle Christian Wulf (f. i Stettin, f i Gefle 1761, 78 1Ii 
år gl., se Sacklén, Sveriges läkare-hist., 2: 1, s. 240 f.) i hans 2:a gifte och hade 
med honom en dotter Anna Margareta, som dog 3 år gl. Av sönerna var Olof 
(f. 1703) död före 1744; Carl (f. 1706) levde vid denna tid utomlands, under det 
att Alexander (f. 1709) då var anställd som kontrollör vid Stockholms järnvåg. 
Dottern Anna (f. 1705) levde då ogift. Se Sehlberg, Gefle och dess slägter, D. 1, 
s- 479, 442-

S. 755, r. 14 nedifr. Om Erik Nilsson Warg (f 1709), landskamrer, bruks
ägare m. m. jfr vidare här nedan samt Örnberg, Årg. 10 (1894), s. 363.

S- 755, r. 3 nedifr. Carl Nordin nämnes av Sehlberg, D. i, s. 480 commissarie, 
och i nämnda verk D. 2, s. 321 redogöres närmare för hans verksamhet som notarie 
vid stadens sjötulls-rätt och tolag, som likvidations-kommissarie och som advokat.

S. 756, r. i ff. Charlotta C. Nordins make, Chr. A. Cadovius, var född i 
Ost-Friesland 1673 och avled i Gefle 1756, se Sacklén, Sveriges läkare-hist. 2: 2, 
s. 90 f., Elgenstierna, 2, s. 140 (deras son lagman Carl Johan Cadovius 
(f. 1736, f 1809) blev 1772 adlad Dahlesköld).

S. 756, r. 4. Anders Wohlgemuth blev 1710 ägare till Vifors bruk i Hamrånge 
(Gestr.), som med privilegier av 1694 anlagts av hans svärfader landskamrer 
Eric Warg (Hülphers, Samlingar . . . Avd. 1: Gestrikland, s. 128). [K. H-K.]

S. 756, r. 10 ff. Om Ingrid Wargs i:e man kyrkoh. Isaac Kraft se ovan 
s. 658, 756 och Hm., D. 2, s. 298.

S. 756, r. 18 f. Om 2:a maken, som torde ha hetat Matthias (ej And.) Laur. 
Avelius och blev komminister i Söderala (Hels.), se Hm., D. 3, s. 90.

S. 756, r. 15 nedifr. Om 3m maken And. Rivelius (f. 1675, f 1741) se Hm., 
D. 2, s. 63 f.

S. 756, r. 13 nedifr. Christina Rivelias man, And. Forsslöf (f. 1715, f 1794), 
blev slutligen kyrkoh. i Norrala, Hels. (Hm, D. 2, s. 302).

S. 756, r. 3 nedifr. Om Margareta Mackey och hennes släkt se Örnberg,
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Årg. io (1894), s. 360 ff. Hon var född 1688, dotter av Isac Mackey, brukspatron 
på Hammarby (Gestr.) och blev gift 1:0 1688 med kemnären Petter Järenman, 
2:0 1701 med dåvar. inspektören, senare landskamreraren och bruksägaren Eric 
Warg (Sehlberg, D. 2, s. 56). Hon och maken i senare giftet, som tyckas ha 
bebott Vifors, skänkte 1708 korskrank (pyramider) och 1711 altartavla (el. rättare 
altaruppsats) med bildhuggararbete till Hamrånge kyrka. (Hülphers, Gestrikland, 
s. 117, not 9; Meddel. af Gestriklands fornm.-fören., 1891, s. 38. Se härom närmare 
numera Sveriges kyrkor, Gästrikland, s. 259, 264, 270).

S. 757, r. i ff. Brigitta (Brita) Folcker (f. 1687, f 1716) var dotter till 
Petter Folcker, råd- och handelsman i Gefle (f 1697) och hans maka Barbro 
Broms, se Sehlberg, D. i, s. 351, 480.

S- 757. r. 5. Om Nils Torger (f. 1662, f 1719), se Hm., D. 2, s. 382.
S. 757, r. 13 ff. Om Dominicus Nicolai Warg och hans maka se Hm., D. 1, 

s. 355-
S. 757, r. 19 ff. Om dottern Catharina och hennes man Anders Grip (f 1720) 

se Hm., D. 2, s. 304.
S. 757, r. 7 nedifr. Om Olof D. Warg (t 1738) och hans maka se Hm., D. 1, 

s. 355-
S. 758, r. 2 nedifr. Om kyrkoh. J. Korbelius se Hm., D. 1, s. 280 och ovan 

s. 747 med kommentar.
S. 759, r. 5. Om komminister Lars J:son Wallenius se ovan s. 747 med 

kommentar..
S- 759. r. 8. Carl Nilsson Warg (f 1702) blev stadsfiskal i Gefle 1692 och 

stadskassör s. å. samt stadsnotarie 1695 och stadssekreterare 1702. Hans maka 
Catharina Brun var syster till råd- och handelsmannen i Gefle Johan Brun. 
Av makarnas tre döttrar blev Catharina (f. 1693, f 1737) 1722 gift med Nils 
Ullberg, som namnes proviantskrivare vid Gefle Magazin och fyrverkare vid 
Artilleriet, men äktenskapet upplöstes på grund av makans otrohet. Även systern 
Elisabeth (f. 1695) gjorde sig illa känd för sedeslöst leverne och dog som hospi- 
talshjon 1750. Tredje systern Judith avled ogift 1765 (Sehlberg, D. i, s. 482).

S. 759, r. 10 nedifr. Om komminister Olof Löfdahl, som 1728 avsattes från 
prästämbetet men 1743 restituerades, se Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 4, 
s. 82 f. Löfdahl drunknade 1748; jfr ovan s. 630 med kommentar. Av barnen 
nämner Bygdén endast Anna, döpt 1712.

S. 760, r. 15 nedifr. Om familjen Agerman har Sehlberg (D. i, s. 483) inga 
andra notiser än dessa samma hos Broman, som han tydligen kopierat jämte 
stora delar av uppgifterna rörande familjen Warg.

S. 760, r. 6 nedifr. Om kyrkoh. Mårten Portuan och hans barn se Hm., 
D. 2, s. 24 f.

S. 761, r. 2. Det här förekommande familjenamnet Deyen (Deijen) riktigt? 
Hm. (D. 2, s. 25) skriver Deijer.

S. 761, r. ii. Peter (Pehr) Hällström (f. 1701, f 1782) var son till kommi
nistern i Segerstad och Hanebo (Hels.) Lars Hällström (f 1739) Hm., D. 2, 
s. 442, och hans hustru Elisabeth Ekeberg. Av Pehrs här anförda barn blev dottern 
Elisabeth (f 1807) år 1768 gift med Anton Binett (Binnet) , bruksinspektör 
på Åbron (Gestr.); sonen Lars (f. 1732, f 1803) blev kyrkoh. i Hamrånge (Gestr.) 
och gifte sig 1771 med Anna Maria Sundelia, kyrkoh.-dotter från Långtora
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TJppl. (Hm., D. 2, s. 245); sonen Petrus avled 1753. Enligt Sehlberg, D. i, 
s. 402 (stamtavla över släkten Hällström) fanns det emellertid ytterligare två barn: 
Catharina, f. 1737, gift 1:0 med bruksinspektören på Viksjö (Gestr.) Pehr Strand
berg; 2:0 med fältväbeln vid Helsinge reg:te Rolling; samt sonen Carl, f. 1742, 
t 1796, handlande och linkrämare i Stockholm, ogift.

S. 761, r. 16. Om Laurent Portuan (f 1770), som blev kyrkoh. i Katarina 
från 1752, se bäst G. Hellström, Stockholms stads hm., s. 265. Om ett brev från 
honom till Broman 1739 se ovan kommentaren till s. 753 ff. Hans hustru Brita 
Salner var född 1701 och avled 1781; om hennes fader kyrkoh. Bengt Salner 
(t !735) se Hm., D. 3, s. 188 f., R. Petres Dagbok, s. 49 (korum före slaget vid 
Gemauerthof juli 1705); moderns namn var Catharina Magdalena Elis (f 1735, 
67 år gl.). Om hennes här nämnde fader Göran Elis (student 1660, kontrollör 
vid Stora sjötullen i Gefle m. m., f 1707) finnas utförliga uppgifter hos Sehlberg, 
D. i, s. 49, 339. En Bengt Sahlner omtalas från 1690-talet som vikarierande 
konrektor vid Upsala trivialskola (se S. Samuelsson, Högre allm. läroverket i 
Uppsala (Upps. 1952), s. 134), väl samme man som den härovan nämnde kyrkoherden.

S. 761, r. 17 ff. nedifr. Martin Adolf Portuan avled 1747; de båda systrarna 
hade dessförinnan gått ur tiden (Hellström).

S. 761, r. 11 nedifr. Om komminister Per Hanell (Hm. Petrus Olai Hannel) 
(f. 1698, f 1771) se Hm., D. 1, s. 164. Av barnen blev dottern Christina (r. 6 
nedifr.) gift med kyrkoh. i Ed (Upl.) Martin Altén (f. 1729, f 1811, Hm. ibid, 
s. 293 f.).

s- 763. r. 5 Om kyrkoh. Nils Olofsson Bose (i Hm. kallad Bozæus) och 
hans maka Christina Forselia (f 1667) se Bygdén, Hernösands stifts hm., 
D. 2, s. 321 f. Varifrån Broman hämtat uppgiften om Boses studentår är obekant, 
jfr Bygdén, anf. arb., s. 321 not 1.

S. 763, r. 15 ff. Om sonen Christiern (Christian) Bozæus, f. 1626, f 1686, 
se ibid., s. 322.

S. 763, r. 15 ff. nedifr. Om den sistnämndes dotter Christina Bozæa (f 1688) 
och hennes man kyrkoh. Michael Ström se ibid., s. 323. Om dessa makars son 
Petrus Ström (f. 1682, f 1745), kyrkoh. sist i Nora (Ångerm.), och hans maka 
Margareta Phragmenia se Bygdén, D. 2, s. 298. Och om den för Broman 
okände — här r. 2 nedifr. införde — sonen Erik Ström (f. 1686, f 1764, ej 1760), 
rådman i Stockholm, se Bygdén, D. 2, s. 323 och Stockholms rådhus o. råd, 
D. 2 (Sthm 1915), s. 209.

Med a. härovan Christina Bozæa, gift med Michael Ström, borde (som 
b—h) ha korresponderat Christian Bozæi och hans makas Justina Sahlströms 
övriga barn, sönerna Erik (f. 1663, f 1683), student; Nils (f 1708), regements- 
auditör; Petrus (f. 1670, f 1715), kyrkoh. i Sunne (Jemtl.), och Christian 
(f 1701), auditor, samt döttrarna Brita, Justina och Sara, samtliga gifta med 
präster (se Bygdén, D. 2, s. 322).

De av Broman markerade B...C...D... etc. få anses avse Nils Olofs
son Bozæi och Christina Forselias 7 barn förutom Christian, nämligen Malin, 
Petrus, Catharina, Brita, Olof, Erik och Elisabeth, om vilka se närmare 
Bygdén, D. 2, s. 322.

S. 764, r. 10. Om MArten Strandberg, kyrkoh. i Färila (Hels.) och hans 
familj jfr ovan s. 689 (med kommentar).
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S. 764, r. 22. Kyrkoh. Hans Gevalius nämnes i Hm. (D. i, s. 477) Johan 
Gavelius (| 1695). Dottern Brita var född 1669.

S. 764, r. 23. Lars Lo och Brita Gevalia samt deras barn återkomma nedan 
s. 815.

S. 764, r. 7 nedifr. Om kyrkoh. Carl Lode se Hm., D. 2, s. 42; hans maka 
nämnes här Christina Wünerberg, dotter till hovkassören Peter Wünerberg. 
Jfr nedan s. 815.

S. 765, r. 2. Ifråga om Michael Erikssons barn torde Bromans här gjorda 
uppställning näppeligen kunna godtagas. Det finns nämligen åtskilligt, som talar 
för att Petrus Celenius (a) icke varit son till Margareta Bose utan född i ett 
tidigare gifte och sålunda varit blott halvbror med Nils och Michael Jerf (b och c). 
Se om Celenius Hm., D. 2, s. 51, där han också anges som halvbroder till Michael 
Jerf, och ovan s. 635 omtalar Broman själv Celenius som »Stiufbroder» till Michael.

S. 765, r. 5 f. Om Nils Mickelsson Jerf, borgare i Härnösand 1676, rådman 
1689—94, död 1699, »en av de mest inflytelserika männen i staden» se G. Bucht, 
Härnösands hist., D. 1 (tr. i Upps. 1935), s. 125 f., 146 ff., 153, 227, 331, 370, 
497 osv. Gift 1:0 med Katarina Eriksd:r Mört (j 1678), 2:0 med Anna Marga
reta Ruta (| 1686).

S. 765, r. 6 f. Om Catharina Nilsdotter Jerfs make Jon(as) Petri Nybe- 
Lius upplyser Helsinge nat:s matrikel (ms. U 700 c), s. 115, att han var bördig 
från Idenor (Hels.), blev student i Upsala 1694 och prästvigd 1700, men »fortuna 
adversa semper vexatus, diutissime præconem egit in Enånger», och 1728 blev 
han spetälsk.

S. 765, r. 9 ff. Om Michael Jerf och hans familj se Hm., D. 1, s. 352 och ovan 
s. 635 ff.

S. 765, r. 18. Om Margareta Jerf, hennes man kyrkoh. Anders Bæckner 
(f. 1688, J 1767) och deras barn se ovan s. 636 med kommentar.

S. 765, r. 14 ff. nedifr. Även ifråga om Michael Jerfs övriga döttrar gäller 
den redan av Broman gjorda hänvisningen till s. 636 f., vartill må fogas en erinran 
om kommentaren, där sådan förekommer.

’Tilsatsen eller Bihanget.’

S. 767 ff. Ifråga om BuRE-släkten, som redan framskymtat något på tal om 
släkterna Grubbs och Halenii ursprung (kommentaren till s. 620 f. o. 642) och som 
ytterligare kommer att beröras här nedan (s. 771 f. med kommentar), är det att 
märka, att Broman tydligen utan någon kritik accepterat den Bureska släktsagan 
om Fale den äldre i Byrestad och hans ättlingar, en sällsam fantasiprodukt, som 
för längesedan av den historiska kritiken förvisats till legendernas luftiga värld — 
om denna sagas ursprung se L. Bygdén, Om ursprunget till den historiska myten 
om Fale Bure (i Samlaren, Årg. 11, 1890, s. 43—75). I viss utsträckning har Broman 
också gjort bruk av den av Johannes Bureus uppgjorda ärorika och genom 
hela medeltiden förda genealogien över släkten. Själv har han ägt en dylik stamtavla 
— en 'Buræana genealogia mscpr.’ förekommer i den i Stockholm 1757 tryckta
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katalogen över hans boksamling (s. 77). Den får väl antas ha varit en avskrift 
av ungefär samma typ som de kopior, som föreligga i Riksarkivet (Genealogica 
no. 53. 58 p och 61) och i Upsala univ:s bibliotek (mss. X 36, Elias Palmskiölds 
avskrift, och 37). Om denna genealogis tillkomst m. m. se särskilt E. Wennberg 
i Sv. biograf, lexikon, Bd 6 (1925—26), s. 685 ff. med där anförd litt.

Någon närmare granskning av Bromans härifrån hämtade uppgifter — utöver 
vad som redan skett — eller av den historiska ram han här (s. 767—769) uppgjort, 
som det förefaller för att skapa en bakgrund för dessa sagogestalter, lärer icke här 
kunna anses behövlig.

S. 769, r. 6 ff. Om Samuel Enander, adl. Gyllenadler 1658 men använde 
själv ej namnet, slutligen (1655, ej 1657) biskop i Linköping, och hans familje
förhållanden m. m. se bl. a. Westerlund o. Setterdahl, Linköpings stifts hm., 
D. i, s. 62 ff.; B. Olsson, Kalmar stifts hm., D. 1 (Kalmar, tr. i Lund 1951), 
s. 36—42; Elgenstierna, 3, s. 220 samt särskilt O. Hassler, Linköpings stift under 
biskop Samuel Enander 1655—1671, 1 (Lund 1935) och samme förf. i Sv. bio
graf. lexikon, Bd 13 (1949—50), s. 464 ff. med i dessa arbeten anförda källor och 
litteratur.

Ifråga om Enanders giften och hans många barn (Gyllenadler) meddela 
Elgenstierna och Olsson de fullständigaste uppgifterna, till vilka sålunda här 
hänvisas, då supplering och korrigering av Bromans uppgifter i full utsträckning 
icke här torde få anses vara av nöden.

Ordningen mellan barnen i i:a giftet, med Margareta Jönsdotter (f. 1621, 
f 1651 i Kalmar), var följande: Elisabeth (se nedan), Helena (d:o), Natanael, 
f. och f 1642, Nils(Nicolaus) (se nedan), Jonas (d:o), Salomon (d:o) och Christina 
(se Broman). — Enanders 2:a giftermål ingicks 1653 med Brita Nilsdotter, och 
i detta äktenskap föddes: Carl Gustaf, Margareta, Brigitta, Samuel, Anna 
Catharina, Christina (samtliga nämnda här nedan), Catharina Helena 
f. 1662, f 1670, Maria f. och | 1663, Helena Maria (se nedan) och Johan (d:o).

S. 769, r. 18. Om Helena Gyllenadler (f. 1640) och hennes make Jonas 
Östling, adlad Österling, se Elgenstierna, 3, s. 220, resp. 9, s. 232.

S. 769, r. 13 ff. nedifr. Om Elisabeth Gyllenadler (f. 1639), hennes make 
ärkebiskop Olof Svebilius (f. 1624, f 1700) och deras barn, adlade Adlerberg, 
se Elgenstierna, i, s. 19 f.; de 4 döttrarna (a-d) voro Margareta (f. 1659, f 1688), 
Helena (f. 1666, f 1743, se ovan s. 730), Elisabeth (f. 1674, f 1751), resp. Anna 
Maria (f. 1677, j 1733). Om deras giften se närmare Elgenstierna. Och de tre 
söner Adlerberg, som nådde vuxen ålder — fyra dogo i barndomen liksom också 
en dotter — voro de av Broman nämnda: Samuel (f. 1660, f 1709), assessor i 
Göta hovrätt; Göran (f. 1662, f 1706) major, och Johan (f. 1671, j 1740) hovrätts
råd i Svea hovrätt; se om dem Elgenstierna, i, s. 20, 25, 26.

S. 769, r. 2 nedifr. Om Nicolaus (Nils) Gyllenadler (f. 1644, f ogift 1675), 
protokollsekreterare m. m., se Elgenstierna, 3, s. 220.

S. 770, r. i. Om Jonas Gyllenadler (f. 1645, f 1749), kommendör vid 
amiralitetet 1679, adlad 1700; gift 1675 med Maria Catharina Leijonfelt 
(f. 1660, f 1703) se Elgenstierna, 3, s. 220; Ad. Lewenhaupt, Karl XILs officerare, 
i. s. 255.

S. 770, r. 2. Om Salomon Gyllenadler (f. 1647), assessor i Göta hovrätt, 
t ogift 1693, se Elgenstierna ibid.



S. 77°. r- 7- Carl Gustaf Gyllenadler (f. 1654) blev major 1677, erhöll 
avsked 1687 (se ibid.).

S. 770, r. 8. Om Margareta Gyllenadler (f. 1655, f 1699) och hennes 
giften, 1:0 1677 med assessorn Gust. Ad. Du Rietz (f. 1654, t 1681) och 2:0 med 
generalmajoren frih. Anders Lagercrona (f 1730), se ibid.

S. 770, r. 13. Om Birgitta Gyllenadler (f. 1656, f 1692) och hennes make 
hovjunkaren Nils Johansson adlad Oljeqvist (f. 1641, f 1690) se ibid.

S. 770, r. 14. Samuel Gyllenadler (f. 1657) blev häradshövding i Östergötland 
och avled ogift 1698 (se ibid.).

S. 770, r. 15. Anna Catharina Gyllenadler (f. 1659, f 1710) blev 1603 
gift med Petervon Danckwardt (f. 1662, f 1732), slutl. landshövding och friherre 
(se ibid.).

S. 770, r. 18. Christina Gyllenadler (f. 1661, f 1716) var gift med kaptenen 
Joachim von Stegling, vars fader fyrinspektoren Henrik von Stegling adlades 
1663 (se ibid. och Elgenstierna, 7, s. 564).

S. 770, r. ii nedifr. Om Helena Maria Gyllenadler (f. 1665, f 1715) och 
hennes make majoren Zacharias Klingenstierna (f. 1657, f 1707) se Elgen
stierna, 4, s. 155.

S. 770, r. 9 nedifr. Johan Gyllenadler (f. 1669, f 1718) blev slutligen 
lagman, gift 1:0 1696 med Anna Maria von Rohr (f. 1672, f 1707) och 2:a 1710 
med Maria Danckwardt-Lillieström (f. 1685, f 1728) se ibid., 3, s. 220 f.

S. 771. Vad här meddelas om den Bureska släkttavlan och dess äldre, mestadels 
legendariska släktled har väl Broman i första hand hämtat ur sitt eget exemplar 
av denna genealogi (se härom kommentaren till s. 767 ff., ävensom till s. 620 ovan). 
Och vad som fabuleras om ett Bura kloster i Medelpad tillhör legendbildningen. 
Mot Bromans härledning av de yngre Bureerna från Jacob Andersson Bure (i 
noten) har som synes en senare nyttjare av handskriften protesterat. Rätta för
hållandet torde kunna ses hos E. Wennberg i Sv. biograf, lexikon, Bd 6 (1925— 
26), s. 687 L; jfr även Elgenstierna, i, s. 674 ff.

För övrigt kan nämnas, att det av Broman flera gånger (s. 620, 642 och här 
771) nämnda paret Brita Andersdotter Bure och Olof Clemetsson ju figurerar 
i Buregenealogien och att i varje fall den man, som uppges vara deras son, birkarlen 
(köpmannen) Könik Olofsson i Baggböle, står på fullt säker historisk mark. 
Hans maka hette Anna Olofsdotter.

S. 772, r. 2 ff. Ifråga om ärkebiskop Petrus Kenicius’ biografi kan hänvisas 
till bl. a. Hm., D. 1, s. 20 ff.; Annerstedt, Upsala univ:s hist., D. j (1877), passim 
(se regist.); Hj. Holmquist i Sv. kyrkans hist., Bd 3: 2 (1933) och Bd 4; 1 (1938) 
passim; G. Åsbrink o. K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (Sthm 1935), 
s. 252—263; Sv. män o. kvinnor, 4 (1948), s. 219 f. osv.

S. 772, r. 7. Om Kenicii svärföräldrar Hans Månsson Gammal och hans 
hustru Karin se J. Selggrens anteckningar om 'Borgmästare i Gefle’ (i Meddel. af 
Gestrikl. fornminnesfören., 1902, s. 1—25), s. 3. (Att Kenicii maka här kallas 
Anna måste väl vara ett misstag.)

S. 772, r. 15 ff. Om ärkebiskop Johannes Lenæus se nyssnämnda källor (Hm., 
D. i, s. 26 ff.; Annerstedt, D. 1,2: 1—2 passim; Åsbrink o. Westman, s. 274—279 
osv.).
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S. 772> r- I4 nedifr. Om Jakob Lenæus, adlad Clo (f. 1621, j 1700) och hans 
maka Catharina Biörnklo (t 1678) se Elgenstierna, 2, s. 27.

S. 772, r. 11 nedifr. Om Margareta Lenæa, adlad Clo (f 1670), och hennes 
make superintendenten Ericus Brunnius se Elgenstierna, 2, s. 26 och 6, 
s. 499 samt särskilt R. Holm i Sv. biograf, lexikon, Bd 6 (1925—26), s. 537—542 med 
där anförd litt. Jfr även nedan s. 830.

S. 772, r. 7 nedifr. Om Anna Lenæa, adlad Clo (f. 1617, f 1693), gift 1643 (ej 
1673) med biskop Carl Lithman (f. 1612, f 1686), se Elgenstierna, 2, s. 26 och 
5, s. 51 f.; Hagström, Strengnäs stifts hm., D. 1, s. 103—no.

S. 772, r. 3 nedifr. Om Christina Lithman (f. 1653, f 1733) och hennes make 
superintendenten Justus Henrik Oldekop (f. 1631, j 1686) se Elgenstierna, 5, 
s. 52 (jfr om mannen även ibid. 2, s. 122).

S. 773, r. i ff. Catharina (Caissa) Oldekops man i i:a giftet (1709) var forn- 
forskaren Petter Dijkman (f. 1647, f 1717), om vilken se Sv. biograf, lex., Bd 11 
(1941—45), s. 251 f. med där anförd litt.; Sv. män o. kvinnor, 2 (1944), s. 263; 
om maken i 2:a giftet (1718), överstelöjtnant Jakob Kock, adlad Cronström 
(f. 1661, f 1736), se Elgenstierna, 2, s. 122.

S. 773, r. 5 ff. Margareta Lithman gifte sig 1668 med professor Samuel Petri 
Skunck (f. 1632, f 1685), se Hm., D. 1, s. 258 f., Elgenstierna, 5, s. 52; om mannen 
se även Annerstedt, Ups. univ:s hist., D. 2: 1—2 passim (se regist.).

S- 773. r. 8 f. Om sonen professor Carl Skunck (f 1718) se Annerstedt, 
ibid.; om makan Agneta Leufstadia se Hm., D. 1, s. 425.

S. 773, r. 12 ff. Om Carl Elieser Skunck (f 1751) se närmare J. O. Nordlund, 
Lärare vid Hudiksvalls skola, s. 35; hans maka, Catharina Nordstedt, ingick 
senare nytt giftermål med kyrkoh. i Vendel (Upl.) Eric Boije (se ovan s. 916) 
och avled 1762 (se Örnberg, Årg. 11, 1896, s. 208, not 1). Uppgifterna om de 
Skunckska barnen kunna rättas och suppleras efter Nordlund, anf. st.

S- 773, r. 14 nedifr. Om Catharina (Caissa) Skunck och hennes man Israel 
Anthelius (f. 1669, f 1727), som åren 1707—09 var logices et ethices lector i Gefle 
och 1709 blev innehavare av lektoratet i teologi och det därmed förbundna prebende- 
pastoratet i Hille (Gestr.), se Lunden, Bidrag t. Gävle skolors hist., D. 1, s. 280 f.; 
Hm., D. 2, s. 59 f. Av barnen anges Johan(nes) ha blivit kammarskrivare i Kammar
revisionen, Samuel blev lantmätare i Göteborg (f 1757, se närmare Ekstrand, 
Svenska landtmätare, s. 166) och Carl auskultant i Bergskollegium (1739 enligt 
J. A. Almquist, Bergskollegium, s. 164).

S. 773, r. 6 nedifr. Om Catharina Lithman (f 1698) och hennes man juris 
professorn Olof Åkerman (f. 1629), som blev professor 1664 (giftermålet ingicks 
1675) se Elgenstierna, 5, s. 52. Om maken se Annerstedt, Ups. univ:s hist., D. 2: 
i—2 (passim, se regist.)

S. 773, r. 4 nedifr. Om Johan(nes) Lithman, slutl. major, f före 1700, se 
Elgenstierna, nyss anf. st.

S. 773, r. 2 nedifr. Om Barbro Lenæa, adlad Clo, och hennes make (1651) 
riks- o. kanslirådet Edmund Figrelius, adl. o. frih. Gripenhielm, se Elgen
stierna, ibid. och 3, s. 137; Sv. män o. kvinnor, 3 (1946), s. 113 f.

S- 773, r. 1 nedifr. f. Om Christina Lenæa, adlad Clo (f 1719), och hennes 
giften, 1:0 1657 med överhovpredikanten Abel Markusson Kock (f. 1627, f 1668) 
och 2:0 1671 med Peter Trotzig, adlad Trotzenfelt (f. 1613, f 1679), se Elgen-
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STIEENA, 2, s. 26 f. och 121 f.; 8, s. 386. Om Kock se även Westén, Svenska k. 
hof-clericiets hist., D. i: 2 (Örebro 1801), s. 20 ff.; om Trotzenfelt (f. 1613, f 1679) 
se Stockholms rådhus o. råd (1915), D. 2, s. 42 f.

S. 774, r. 6. Om Petrus Lenæus, adlad Clo, f. 1631, f ogift 1667 efter hem
komsten från utländska resor, se Elgenstierna, 2, s. 26.

S. 774, r. 12 ff. Om kyrkoh. i Lena (Upl.) Augustinus (Östen) Jonæ (och 
hans svärfader Canutus Pädersson) se Hm., D. 2, s. 182 f. Över den från Augu
stinus stammande grenen av släkten Lenæus finnes en släkttavla hos Örnberg, 
Årg. 9, 1893, s. 274—278, vida utförligare än Bromans.

S. 774, r. ii nedifr. Om Canutus Augustini Lenæus och hans familj se 
utom Örnberg Hm., D. 2, s. 177.

S. 774, r. 8 nedifr. Om Nicolaus Canuti Lenæus se Örnberg, Årg. 9, 
s. 276, Hm., D. 2, s. 141.

S. 774, r. 4 nedifr. Om Canutus Nicolai Lenæus eller Knut Nilsson Lenæus, 
numer väl mest bekant som förf. till Delsboa illustrata (Sthm 1764), se Hm., D. 1, 
s. 282 ff.; Delsboa illustr. s. 107—115; Sam. Ödmanns bekanta teckning ’Prosten 
Lenæus i Delsbo och hans församling på 1700-talet’, tryckt som tillägg till vissa 
upplagor fr. o. m. den 4:e (Örebro 1861), här citerad, av Ö:s Hågkomster från 
hembygden och skolan; Sv. män o. kvinnor, 4 (1948), s. 527 med där anf. litt. — 
Om makan Anna Robsahm se Örnberg, Årg. 5 (1890), s. 405.

S- 775. r. i ff. Av döttrarna Lenæus blev Magdalena (f. 1718, f 1797) gift 
med Nils Unander (f. 1708, f 1780), kyrkoh. i Markim, Uppl. (Hm, D. 2, s. 269); 
Christina, f. 1720, avled i Delsbo 1782, Anna f. 1722, dog 1741, och Catharina 
f. 1727, blev 1750 gift med Thomas Stephensson Bennet, faktor vid Flors linne
fabrik (i Mo sn, en mil från Söderhamn), tydligen son till den engelske industri
männen Stephen Bennet (f. 1691, t 1757), som 1723 kommit till Sverige såsom 
Jonas Alström(er)s medhjälpare och varit vice direktör vid Alingsås-verken 
men 1736 blivit direktör för den nämnda linnefabriken i Helsingland. Se vidare 
angående barnen Lenæus Sam. Ödmann, anf. arb., s. 100; Örnberg,Årg. 9 (1893), 
s. 275; B. Hillgren, En bok om Delsbo, D. 3 (Sthm 1926), s. 61 f. Se om Stephen 
Bennet särskilt B. Boethius i Sv. biograf, lexikon, Bd 3 (1920—-22), s. 216—220 
med där anförd litt., samt om Flor-fabriken litteratur hos A. Forsbom, Litteratur 
om Hälsingland (Hudiksvall 1940), s. 149 f., 167 f., jfr även s. 179, 308.

Sonen Nicolaus Lenæus (f. 1724) blev enligt Ödmann (s. 100) »Fabrikör, 
men med föga framgång». Enligt Örnberg anf. st. blev han 1756 gift med Eva 
Fredrica Eek (f. 1733), dotter till en fabrikör i Nyköping. Härav framgår med 
all tydlighet, att Hm:s uppgift (D. 1, s. 284), att han dött som student måste 
vara felaktig.

S. 775, r. 6. Om Augustin(us) N. Lenæus (f 1788), hans levnadsöden och 
ättlingar se Sacklén, Sveriges läkare-hist.. Avd. 2; 1, s. 349 f.; Örnberg, Årg. 9, 
1893, s. 276 ff.

S. 775, r. 10. Johannes Canuti Lenæus var enligt Örnberg, anf. st., 
s. 278 skrivare vid riksänkedrottningens stall.

S- 775. i- 15- Om Margareta Augustini Lenæa och hennes make kyrkoh. 
Jacob Balthasarsson (Jacobus Balthazari), f. 1600, f 1675, se Hm., D. 1, 
s. 230 f.

S- 775, r. 19. Om Anna Kenicia och hennes man domprosten Carl Prætorius
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(t 1632) se Hammarin, Carlstads stifts hm., D. 1, s. 234. Om dottern Helena 
(f. 1613, f 1650) och ätten Bäfverfeldt se Elgenstierna, i, s. 709 ff.

S. 775, r. 15 nedifr. Barbara Kenicias make Olof Niurenius (Olaus Petri 
Niurenius) var född 1580 (?), var rektor vid trivialskolan i Gefle och kyrkoh. i 
Hille (Gestr.) från omkr. 1615 (Hm., D. 2, s. 57: 1610), se Meddel. af Gestrikl. 
fornm.-fören., 1908, s. 26 f.; Lundén, D. i, s. 60, 64 f. År 1619 kallad till kyrkoh. 
i Umeå, och från hans verksamhet här skall endast erinras därom, att »minnet av 
'Mäster Olof i Uma' är oupplösligt förbundet med arbetet på lapparnas kristnande, 
med tillkomsten av Skytteanska lappskolan i Lycksele och pedagogien i Umeå» 
(Lundén, s. 65 med hänvisn. t. N. Ahnlund, Två präster i Umeå storpastorat, i 
Sv. Dagbl. 23 juni 1922). Det bör också nämnas att han är förf. till en av våra 
tidigaste Lapplandsbeskrivningar ('Laplandia . . .’ efter sonen E. Plantins svenska 
övers. utg. i utdrag av K. B. Wiklund, Sv. landsmål. 17:4, Ups. 1905). Efter 
Barbara Kenicias död (omkr. 1622) trädde Niurenius omkr. 1625 i nytt gifte med 
Magdalena (Malin) Zachrisdotter, prästdotter från Själevad (Ångerml.). Han 
hade barn i båda giftena. De antogo namnet Plantin, som Broman nämner. Se 
vidare K. B. Wiklunds inledn. t. den förutnämnda editionen; N. Ahnlund, 
Bröderna Niurenius (i Västerbotten, årsbok, 1925, s. 181 ff.; ovan nämnda tidn.- 
artikel överarbetad och något utvidgad); Bygdén, anf. arb., D. 4, s. 214 ff.

S. 775, s. 10 nedifr. Om Margareta Kenicia (f. 1601, f 1679) och hennes 
man biskop Olaus Laurelius (f 1670) se Muncktell, Westerås stifts hm., 
D. i, s. 22 ff.; G. Hellström, Stockholms stads hm., s. 426 f.; om maken bl. a. Anner- 
stedt, Ups. univ:s hist., D. 1, 2:1—2 passim (se regist.) och särskilt A. Hacklin, 
Olavus Laurelius, hans Iif och verksamhet, 1—2. Luleå 1896.

S. 775, r. 3 nedifr. Lars Laurelius, adlad Lagersköld, var major vid Helsinge 
reg:te, då han 1657 avled, förmodligen till följd av sina vid Warschau ådragna 
blessyrer; han var gift med Magdalena Transehe von Roseneck, se Elgen
stierna, 4, s. 485 f.

S. 776, r. i f. Peter (Petrus) Laurelius var född 1632 och dog 1645 och 
brodern Olaus f. 1637, f 1642.

S. 776, r. 3. Catharina Laurelia (f 1693) blev gift 1:0.1647 med k. sekretera
ren Johan Mattsson Wijnbladh, 1649 adlad under samma namn, f. 1615, f 1659; 
2:0 1663 med stadsöversten i Stockholm Johan Forbes, se Elgenstierna, 2, 
s. 789; 8, s. 775 f.

S. 776, r. 4. Om Margareta Laurelia (f. 1634, J 1680) och hennes make i 
i:a giftet (1652) Ericus Haqvini Odhelius (f. 1620, J 1666), teol. professor i 
Upsala, slutligen utnämnd kyrkoh. i Storkyrkan (S:t Nicolai) i Stockholm, se Hm., 
D. i, s. 255 f.; Hellström, Stockholms stads hm., s. 429 f.; Annerstedt, Ups. 
univ:s hist., D. 1, 2:1—2 (se regist.); Elgenstierna, 5, s. 523. Hon trädde 1668 i 
nytt gifte med Västerås-biskopen Nicolaus Rudbeckius (f. 1622, f 1676).

S. 776, r. 9 f. Om Martinus Olai Nycopensis (f. 1596, f 1657) se Hm., D. 1, 
s. 19; Annerstedt, anf. arb., D. 1; 2:1; E. M. Dahlin, Bidrag till de matemat. 
vetenskapernas hist. (Ups. 1875), s. 117 ff.

S. 776, r. 12 f. Om Johan(nes) Kenicius, aktuarie i Krigskollegium, se J. 
Kleberg, Krigskollegii hist. (Sthm 1930), s. 70.

S. 776, r. 13. Häradshövdingen Gudmund Krok nämnes som fader till Elisa
bet Krok, gift med assessor Lars Wadensteen, adl. Wadenstierna (f. 1649,
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f 1704), se A. Anjou, K. Svea hofrätts presidenter . . . (Eksjö 1899), s. 83; 
Elgenstierna, 8, s. 632 f.

S. 776, r. 15 nedifr. Om Jon Östensson Halenius se ovan s. 642 och kom
mentaren till denna sida.

S. 776, r. 8 nedifr. Om Anders Jakobsson Grubb se ovan s. 621 med till
hörande kommentar.

S. 776, r. 6 f. nedifr. Om Anders och Könik Halenius se ovan s. 643.
S. 776, r. 4 f. nedifr. Om Lars och Jonas Halenius se ovan s. 644.
S. 776, r. 2 f. nedifr. Om Anna Halenia gift med O. Pagander och om 

Johannes Halenius se ovan s. 657.
S. 777, r. 2 ff. Bromans uppgifter om Elin (Helena) Köniksdotters familje

förhållanden äro mycket ofullständiga och otillfredsställande. Enligt Elgen
stierna, 8, s. 646 var hon gift med borgaren Anders Henriksson, och en dotter 
till dessa makar Margareta Andersdotter blev gift med David Wolker, till 
vilken vi återkomma i det följande. Däremot uppger Örnberg (Årg. 7, 1891, 
s. 430), att hon i sitt i:a äktenskap var gift med rådman Anders Nilsson (Törne) 
som levde 1576 och att hon 1589 var omgift med den av Broman nämnde Sigfrid 
Henriksson. Denna uppgift står möjligen i samband med vad som uppges i Sehl- 
bergs samlingar, dock först efter en i senare tid (av J. Selggren) gjord rättelse, 
angående ordningen mellan de två män, som enligt äldre uppfattning varit gifta 
med Elin Köniksdotter, nämligen så lydande: »Som Sigfrid Hinderss[on] enl. Gefle 
Domb[ok] lefde ännu 1595 och Elin Konigsdrs son med Anders Nilsson Olof 
Andersson sed[an] Borgm[ästare] i Sthm var född 1576, så visar sig deraf att 
Anders Nilsson var Elins första man och Sigfrid Hinderss[on] den andra.» (Sehl- 
berg, D. i, s. 53, jfr även s. 392, 545). Samma uppfattning kommer förklarligt nog 
till synes i Selggrens anteckningar om 'Borgmästare i Gefle’, som publicerats i 
Meddelanden af Gestriklands fornminnesfören., 1902 (s. 1—25), s. 9L Vad så beträf
far Sigfrid Hindersson (Sarff), vars ämbetsställning väl riktigt angivits av 
Broman, så räknades han 1596 till borgerskapet i Gefle, köpte året förut ett hemman 
på Ön i Valbo (Gestr.) och uppges senare ha, såsom anhängare till Sigismund, 
flyktat ur riket. Om hans existens som historisk person kan sålunda — trots hans 
Bure-härstamning —* icke någon tvekan råda. Detsamma gäller om Anders Nils
son, som är känd som rådman i Gefle från åren 1578, 1583, 1585, 1587; i ett så 
pass modernt verk som Stockholms rådhus och råd, D. 2, igi5(—18), s. 30 upptas 
han också som Elins make och som fader till borgmästaren Olof Andersson i Stock
holm (f. 1576, f 1627). Uppgiften hos Elgenstierna om en Anders Henriksson 
kan således icke bero på att den nyare forskningen skulle ha funnit sig föranlåten 
att sammanslå Anders Nilson och Sigfrid Henriksson till en person — och mot 
ett sådant tillvägagångssätt kunna nog invändningar resas. Förklaringen är väl 
snarast den, att namnet Anders Henriksson mer eller mindre obesett övertagits 
från Anrep.

S- 777. r- 5 ff- Av Elin Köniksdotters barn är Olof Andersson, hennes son 
i i:a giftet (med Anders Nilsson), redan omtalad. De övriga barnen torde samtliga 
härröra från äktenskapet med Sigfrid Hindersson. Det gäller säkerligen även 
om den dotter, som Elgenstierna kallat Margareta Andersdotter, ty att hon 
rätteligen bör nämnas Sigfridsdotter därpå föreligger ett starkt indicium i det 
faktum, att hon och hennes make, handlanden i Gefle David Wolker, uppkallade
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en son med namnet Sigfrid. Om denne, som 1656 blev borgmästare och vid tre 
riksdagar representerade Gefle stads borgerskap, se ovan nämnda uppsats s. 17 f. 
Han avled 1664 eller 1665. I sitt 2:a gifte (med Anna Gavelia, dotter till borg
mästaren i Gefle Elias Pedersson Gavelius) hade han den i Bromans verk senare 
tillskrivne sonen Elias Wolker (f. 1660, f 1733), adlad von Walcker 1720, 
kamrerare vid tull- o. licentkontoret, tit. kammarråd, särskilt bekant för den 
ledande ställning han intog inom den konservativa (Spener-Francke' ska) pietismen 
inom huvudstaden och för den trohet, med vilken han stod fast vid denna, även 
sedan efter J. C. Dippels besök i Sverige (1726—27) en radikalare riktning börjat 
göra sig gällande; härom är åtskilligt skrivet, se särskilt H. Pleijel i Sv. kyrkans 
hist. Bd 5 (1935), s. 172, 174, 177, 189 f. osv. (se regist.); jfr även J. A. Lindgren, 
Bidrag till den sv. pietismens hist., 1 (Ups. 1879), s. 29 ff., 36, 44—67 osv.; E. 
Linderholm, Sven Rosén (akad. avh. Upps. 1911), s. 92, 97, 98 f., 102, 116 osv. 
(passim), ävensom N. Odenvik, Elias Wolker — Sveriges förste frikyrkopredikant 
(Örebro, tr. i Lindesberg 1933).

Dottern Christinas man Hans Milles (Melis, Millies, Melijs) var rådman i 
Gefle 1624 och borgmästare 1630—31, se om honom närmare Selggrens förut
nämnda uppsats s. 9 f. Han avled 1643 och antas här möjligen ha varit av skotskt 
ursprung. — I samband med honom omtalas därsammastädes ytterligare en måg 
till Sigfrid Hindersson nämligen Kasten Hansson, men huruvida han varit gift 
med någon för Broman okänd dotter eller om någon av de kända varit gift mer än 
en gång är icke bekant.

Om sonen Olof Sigfridsson, som möjligen är förväxlad med Olof Anders
son (obs. tillägget »i Stockholm») saknas närmare upplysningar, likaså om dottern 
Brigitta (Brita) Sigfridsdotter och hennes make.

S. 777, r. 15. Om Olof Petri Kuuth (f 1650) se Bygdén, Hernösands stifts 
lim., D. i, s. 55.

S. 777, r. 5 nedifr. Om Andreas Beronis se Hm., D. 1, s. 350.
S. 778, r. 2. Daniel Andersson nämnes i Hm., D. 1, s. 133 Daniel Anders

son Berg (jfr ovan s. 734, r. 18); om makan Anna (Larsdotter?) Nerbelia se 
ovan s. 671.

S. 778, r. 6. Om Birgitta Danielsdotter och Jonas J. Halenius jfr ovan 
s. 644.

S. 778, r. 13. Om Anna Jonsd:r Halenia, Erik Tollstenius och deras ätt
lingar se ovan s. 645 ff.

S. 778, r. 15. Catharina Jonsdotter Halenia anges ovan s. 648 ha varit 
gift två gånger: 1:0 med Olof Stenbit och 2:0 med Olof Krus. Här ser det ju ut 
som om det varit fråga om en och samma person.

S. 778, r. 17. Om Margareta Halenia, hennes make Erik Olofsson Hörning 
och deras ättlingar se ovan s. 651 ff.

S. 778, r. 19. Om Brigita Halenia, hennes man Erik Gabrielsson Schoug 
och deras ättlingar se ovan s. 653 f.

S. 778, r. 21. Om Lars Jonsson Halenius och hans ättlingar se ovan s. 654 f.
S. 778, r. 11 nedifr. Om Anna Danielsdotter, hennes man Anders Larsson 

Tresk och deras ättlingar se ovan s. 734 ff.
S. 778, r. 7 ff. nedifr. Om Justina Danielsdotters i:a man Sven Buscherus
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(t 1652), komminister i Bollnäs, se Hm., D. 1, s. 165; om hennes 2:a gifte se ovan 
s. 720.

S. 779, r. i ff. Om domprosten Daniel Diurberg och hans ättlingar se ovan 
s. 720 f. (med kommentar).

S. 779, r. 7 ff. Om Anna Pedersdotter, hennes man Hans Olofsson Krok 
och deras ättlingar se ovan s. 668 f.

S. 779, r. 6 ff. nedifr. Jonas J:son Drake (d. ä) se ovan s. 587 (o. för 2:a 
giftet s. 588).

S. 780, r. i. Handelsman Anders Elf och hans maka omtalas av Brun, 
Hudiksvalls hist., D. 1, s. 117 som donatorer till Hudiksvalls kyrka.

S. 780, r. 17. Om Mårten Alftin och hans familj se nedan s. 807.
S. 780, r. 15 nedifr. Olof Svensson Berg omnämnes av Brun, anf. arb., 

D. i, s. 125. En gravskrift över honom, författad av Broman i mars 1728 och 
tryckt i 4:0, omnämnes i Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 560.

S. 781, r. 9. Om Hans Olofsson Bunsted el. Bunstedt, som var född omkr. 
1677, blev borgare och handlande 1709, riksdagsman 1720 o. 1727 samt rådman 
1729 och avled s. å., se Brun, anf. arb., D. 1, s. 166 f.; jfr även s. 125, 187. Hans 
fader Olof B. omnämnes av Broman s. 640.

S. 781, r. 17 nedifr. Om Olof Andersson (Helsing), kyrkoh. i Bollnäs, se 
Hm., D. i, s. 156; B. G. Jonzon, Blad ur Bollnäs församlings kyrkohist. (H. 1-4, 
Upps. 1899-1900), s. 54 1; Meddel. af Gestrikl. fornm.-fören., 1908, s. 26; Lundén, 
D. i, s. 60.

S. 781, r. 7 f. nedifr. Om Erik Niure (el. Niurenius), lantmätare i Öster- och 
Västerbotten 1657, se V. Ekstrand, Svenska landtmätare, s. 22 o. 271 (no. 240); 
makan Sara Helsing levde som änka 1665.

S. 782, r. 16. Om Johan Larsson Schalin se ovan s. 713 (med kommen
tar).

S. 782, r. 18 ff. Bromans uppgifter om Malin Eriksdotter såsom från ett 
tidigare gifte ägande de 4 nämnda barnen Brandberg anges av honom själv som 
osäkra och torde också vara felaktiga. Förhållandet synes snarast vara följande. 
Olof Andersson har i sitt i:a gifte jämte dottern Sara Olofsdotter Helsing 
(s. 781), gift Niure, haft ytterligare en för Broman okänd dotter Malin Olofs- 
dotter (f. 1618, j- 1704). Denna blev 1637 gift med Erik Persson (f. 1600, f 1675), 
rådman i Falun, direktör för Vedkompaniet, och dessa makars barn kallade sig 
Brandberg. Det torde vara deras barn, som Broman nämner, ehuru felaktigt 
hänförda till deras morfaders maka i 2:a giftet. I varje fall gäller detta om sonen 
Olof (f. 1654, f 1713), bergsman, direktör vid Vedkompaniet, inspektör över 
kronans kopparavrad m. m. (se Leijonhufvud, Ny sv. släktbok, s. 809) och om 
sonen Peter (f. 1644, f 1702), bruksägare, överauditör och 1684 adlad Cederberg 
(se Elgenstierna, i, s. 770). Ävenså är förhållandet detsamma ifråga om 
dottern Anna Brita Brandberg (| 1713), i sitt 2:a äktenskap 1678 gift med Nils 
Erdtman, 1683 adlad Schönberg (f. 1639, f 1728), överdirektör över stora sjö
tullen, kommerseråd (Elgenstierna, 7, s. 115). Vad åter angår hennes första 
gifte så stämmer icke Bromans uppgift om maken överens med Elgenstiernas, som 
(anf. ställe) nämner denne Erik Hansson Brander (f 1677), bergrådman i Falun, 
vilket namn ju hos Broman är tillagt en av hennes söner. En för Broman okänd 
broder till de nämnda syskonen Brandberg nämnes av Schlegel och Klingspor,
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Den ... ej å Riddarhuset introducerade adelns ättar-taflor (Sthm 1875) s. 25: 
Anders Brandberg, 1690 adlad Brandberg (f. 1645, f 1691), överauditör.

S. 783, r. 3. Måns Gadd upptas även av Stiernman, Swea o. Götha höfdinga- 
minne, D. 2, s. 320 som underlagman i Helsingland känd från åren 1532 och 1535; 
här nämnes även hans fader Gadd Magnusson, som levde 1453, och omtalas 
den vapensköld denne förde.

S. 783, r. 6 f. Gadds måg borgmästaren Erik Bengtsson Gaccharæus nämnes 
av Brun, D. i, s. 38.

S. 783, r. 14 nedifr. Om Lars Eriksson Valdenius (Gacchræus) och hans 
familj se Hm., D. 1, s. 477.

S. 783, r. 9 nedifr. Om Johannes Larsson Valdenius och hans familj se 
Hm., D. 2, s. 66 1; Bygden, Hernösands stifts hm., D. 4, s. 312; B. Hasselberg i 
Fornvårdaren, 4 ( = Festskrift till C. J. E. Hasselberg. . . 1931), s. 197 f.; J. O. 
Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s. 72 f. Hustrun Catharina 
Ahling, f. i Färila 1691, avled 1753 (efter ett senaie gifte). Av sönerna torde 
Lars (I), f. i Häverö 1713, tydligen ha dött i späd ålder, Johannes (f. 1718, f 1762) 
blev kollega i Hudiksvall (Nordlund, s. 53), Lars (II), f. 1721 i Högdal, student i 
Upsala 1743, var en originell man, om vilken Brun, Hudiksvalls hist., D. 1, 
s. 231 f. har en del att berätta; han hade från 1753 hand om de fattiga barnens under
visning i nämnda stad, uppges ha varit en lycklig latinsk poet; avled 1790; Olof 
(t 179°) blev kyrkoh. i Hogdal (Hm., D. 2, s. 67 f.; Bygdén, Hernösands stifts 
hm., D. 4, s. 314). — Se även G. Hellström i Personhist. tidslcr., Årg. 35 (1934), 
s. 253, 254.

S. 784, r. 6. En gravskrift över Elisabet Arnæsia omtalas av Broman så
som färdigtryckt i patentfol. i början av år 1726, se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), 
s- 559-

S. 784, r. ii ff. Ehuru de här nämnda personerna ju enligt Broman tillhört 
Delsbo-släkten Ruth, synes icke någon av dem vara upptagen i det parti av denna 
släkt, som ingår i B. Hillgren, Några vallonsläkter och Delsbosläkter (Sthm 1949), 
s. 20 ff.

S. 784, r. 10 ff. nedifr. De personer, vilkas namn Broman här tre gånger 
skriver Ridderstrale [-stral?, -stråle?], tillhöra icke den adliga ätten Ridder- 
stråle; av Elgenstiernas uppgifter (6, s. 368) framgår emellertid, att det även i 
senare tid funnits personer utan känt samband med ätten som burit dennas namn.

S. 785, r. 13 ff. Bengt Gacchræus blev 1679 komminister i Forssa och Hög 
och avled 1694 (Hm., D. 1, s. 390 f.; Nordlund, anf. arb., s. 50). Om makans 
Christina Hambræas sorgliga öde kan jämföras den av Broman åberopade 
skildringen av ryssarnas härjningar på Norrlandskusten ’Nifulhem å Glysisvallur’, 
som är avtryckt i här föreliggande edition, D. 1, s. 863—885 (se s. 878).

S. 786, r. 9. Erik Åberg (d. y.) f. 1747, synes möjligen kunna vara den man, 
som av Brun (D. i, s. 220 f.) omtalas som »Fiskaresocietetens» ålderman och 
»den förste av stadens fiskare, som hugnades med förtroendet att bliva vald till 
rådman».

S. 787 r. 2. Hans Larsson Garp har nämnts här ovan s. 666 och omtalas i 
Glysisvallur, D. 1, s. 249, 250 (jfr A. Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 35).

S. 787, r. 12. Den mera i förbigående nämnde Hans Behm var faktor vid 
gevärsfaktoriet i Söderhamn, men fungerade även åren 1655—71 som stadens
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borgmästare, se om honom vidare Jensen, anf. arb., Bd 1, s. 36. Jfr även ovan 
s. 718 med kommentar,

S. 787, r. 15. Rådman Erik Persson Torger omtalas av Brun, D. i, s. 78 f. 
med anledning av en tvist mellan stadens åldermän och dess borgmästare (Olof 
Ström). Jfr ovan s. 669 med kommentar.

S. 787, r. 3 nedifr. Jon Hansson Garp och hans hustru Catharina Schog 
omnämnas av Örnberg, Årg. 9, 1893, s. 490, not 1.

S. 788, r. 8. Om Anders Abrahamsson Bro jfr ovan s. 742 (med kommentar).
S. 788, r. 14 nedifr. Catharina Jonsdotter Garps i:e make var Joachim 

Lütkeschwager (f. 1662, f 1711), son av handelsman Joachim L. i Stockholm 
och hans maka Magdalena Jostsdotter Schütte. Lütkeschwager d. y. var 
bildhuggare i Stockholm, men var 1693 bosatt i Söderhamn, där han ådrog sig 
ett par injurieprocesser (se Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 69). Rörande hans 
konstnärliga verksamhet kan nämnas, att han 1690 utförde en altaruppsats i 
Ovansjö kyrka (Gestr.) jämte utsmyckning av korskranket (Sveriges kyrkor, Gästrik
land (1932—36), s. 347, 351), ävensom att han möjligen åtminstone komponerat 
predikstolen i Vassunda kyrka (Uppl.), beställd 1708 men levererad och uppsatt 
först 1716, alltså långt efter hans död (Sveriges kyrkor, Uppland, Bd 4 (1912—20), 
s. 179). Hans namn företer olika skrivningar: Jochum Lutkenschwager och Jochim 
Lütken Schvager (Sveriges kyrkor), Joachim Lyckenswager (Jensen), men när 
C. af Ugglas i Kult och konst, 1905, s. 76 nämner honom Lutkenschweiger, 
föreligger säkerligen en felläsning.

Efter hans död ingick änkan 1713 nytt gifte med Antoni Lorentz (j 1719, ej 
1720), som också tidigare varit gift. Med år 1700 erhållet ämbetstillstånd bedrev 
denne bryggerirörelse i en fastighet vid Regeringsgatan i Stockholm till sin död, 
då han efterlämnade ett förmöget bo. Änkan, fru Catharina, fortsatte rörelsen till 
1744, då hon enligt anteckning »övergivit näringen». Hon avled också påföljande 
år. (Meddel. av f. Förste bibliotekarien fil. d:r S. E. Bring). Om släktförhållandena 
i övrigt, fru Catharinas barn i i:a giftet, som antogo styvfadern Lorentz’ namn 
(Magdalena, g. 1718 med bryggaren Lorens Ericsson Westman och omgift 2 ggr, 
samt Anders, f. 1710, f 1775, bryggare i Stockholm) se Örnberg, Årg. 9 (1893), 
s. 450.

S. 788, r. 12 nedifr. Sigrid Jonsdotter Garps man lantmätaren Johan 
Verving (f. 1669) blev student 1680, började egen lantmätarverksamhet 1691, 
avlade examen 1693, e. o. lantmätare i Uppland 1709 men avflyttade s. å. till 
Norrland, se V. Ekstrand, Sv. landtmätare, s. 23 (no. 252) samt här nedan s. 858. 
En av Verving 1688 och 1689 upprättad stadsplan över Hudiksvall omtalas av 
Brun, D. i, s. 62 f. och avbildas s. 64—65.

S. 788, r. 7 ff. nedifrån. Om Sigrid Hansdotter Garp, hennes make och 
ättlingar se ovan s. 666 ff.

S. 789, r. 17. Barbara Jacobsdotter Grubb nämnes här ovan s. 632 (r. 11 
nedifr.) Maria.

S. 789, r. 2 nedifr. Om Margareta Andersd:r Gris' make kyrkoh. Jonas 
(Jöns) Olai Bölenius i Nätra (Ångerm.), f. 1571, f 1644, se Bygdén, Hernösands 
stifts hm., D. 2, s. 375 f. Att barnen skulle ha nämnt sig Gris efter modern tycks icke 
undantagslöst hålla streck (jfr Bygdén); däremot tycks det ju, som om vissa av 
barnbarnen skulle ha antagit namnet.
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S. 790, r. .1 ff. Om klockaren Peder Grijs har Sehlberg, D. i, s. 71 f. åtskilligt 
att förmäla.

S. 790, r. 10 ff. Om Gunhilda Pedersd:r Gris och hennes make Jon(as) 
Olofsson Grundberg se ovan s. 634 (med kommentar) och nedan 794.

S. 790, r. 14 ff. Om Anders Persson Gris (f 1711), slutligen borgmästare i 
Söderhamn, se Glysisvallur, D. 1, s. 61; Jensen, Söderhamns hist., Bd 1,3.38, 46, 
52, 70. Jfr även ovan s. 711, jämväl rörande makan i i:a giftet Ingerid Johansd:r 
Modina och makarnas barn.

S. 790, r. 12 nedifr. Om Petrus Andersson Gris (Grise), hans maka och 
svågern L. Svebel jfr ovan s. 711 med kommentar.

S. 791, r. i ff. Om Hans Andersson Gris och hans maka se ovan s. 711 med 
kommentar.

S. 791, r. 8 ff. Anna Greta (Margareta) Hansd:r Gris’ make var Georg 
Herman Trolle, 1758 adlad af Trolle (f. 1672, J 1765), slutligen schoutbynacht 
(konteramiral); om hans krigiska bedrifter m. m. anföres åtskilligt av Elgen- 
stierna, 8, s. 380. Angående barnen är följande att märka: Hans Herman blev 
fortifikationskapten (f ogift på 1770-talet); Anna Catharina skall enligt Elgen- 
stierna ha varit född 1723 (ej 1718), vilket dock ej kan anses som fullt säkert, 
f 1750, gift 1749 med sin frände salpetersjuderidirektören Lars Pontelius, 1772 
adlad Sköldarm (f. 1717), se Elgenstierna, 7, s. 300; Charlottas man Carl 
Wallendahl (f. 1706, f 1768) blev notarie och vice sekreterare i Krigskollegium 
(se J. Kleberg, Krigskollegii historia, s. 170); utom den dotter Broman åsyftat — 
hon hette Anna Sofia — hade makarna Wallendahl två söner. Carl Fredrik af 
Trolle är obekant för Elgenstierna (måhända tvilling med Anna Catharina?), 
och detsamma gäller om Julius. Georg avled 1811 som överinspektör. Henrik 
f. 1730 24/u, f 1784) blev generalamiral m. m., och hans livsverk för svenska flottans 
reorganisation skildras av A. Munthe, Svenska sjöhjältar, 6 (Sthm 1911), s. 89 
ff.; jfr även Hj. Börjeson, Biograf, anteckningarom Örlogsflottans officerare 1700 
—1799, utg. av K. Wester (Sthm 1942), s. 199. Johan (f. 1734 6/6) blev kapten 
vid amiralitetet och dog 1792. Om Peter Julius har Elgenstierna icke någon 
närmare uppgift.

S. 791, r. 3 nedifr. Sophia Christina Gris' make, kyrkoh. Carl Tellbom 
(f 1766, se Hm., D. 1, s. 359 ff.), vann en viss ryktbarhet såsom inblandad i det 
s. k. Sickla-målet 1723, däri avhållandet av pietistiska konventiklar påtalades. 
Ehuru denna process avlopp lindrigt för de åtalade, förberedde den otvivelaktigt 
utfärdandet några år senare (1726) av det beryktade konventikelplakatet. Av 
litteraturen må nämnas: E. W. Bergman, Några bidrag till sv. kyrkans historia, 1 
(Sthm 1873), s. i—84; H. Levin, Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 
1686—1782 (Sthm 1896), s. 205 ff.; H. Pleijel i Sv. kyrkans hist., Bd 5 (Sthm, 
tr. i Upps. 1935), s. 304 ff. (noter s. 585). Senare vunnen för den herrnhutiska 
åskådningen förblev han denna trogen hela sin återstående levnad, och hans nitälskan 
för denna, som tog sig uttryck däri att han höll andaktsstunder i sitt hem och 
spred herrnhutisk litteratur, åsamkade honom undersökningar och förhör inför 
konsistoriet (Hm., anf. st.; Pleijel i anf. arb., s. 492 (o. 610)) och särskilt Karin 
Dovring, Striden kring Sions sånger (akad. avh. Lund 1951), 1, s. 76, 235 f.).

S. 792, r. i. Peter Hansson Gris namnes Camrer vid Tullen i Stockholm, 
jfr ovan s. 638.
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S. 792, r. ii. Ifråga om Lars Hansson Gris (Grise) är att märka att Elgen- 
STiERNA, i, s. 112 har råkat förväxla hans födelseår med den äldre, 1701 avlidne 
broderns med samma namn (här s. 791, r. 11 nedifr.). Han anges av Elgenstierna 
ha varit kanslist i Krigskollegium 1748—50 och nämnts assessor. Kleberg upp
tar emellertid en Lorentz Grise som antagen till e. o. kanslist 1741 12/s (anf. 
arb., s. 494). Lars Grise hade i sitt äktenskap med Maria Christina Wright 
(f. 1725, t 1805) en son Hans Henrik (f. 1748, f 1814), som blev konteramiral 
och 1772 adlades med namnet Anckarhkim.

S. 792, r. 13 f. Beträffande Lars Andersson Gris och Sara Werving jfr 
ovan s. 711 och nedan s. 859; fru Saras 2:e man Nils Wikegren (f. 1693?, 1711?), 
blev borgmästare i Söderhamn 1740, f 1767; se om honom Jensen, Bd 1, s. 103, 
155; Millqvist, Sv. riksdagens borgarstånd 1719—1866 (Sthm 1911), s. 146.

S. 792, r. 20 ff. Även Anders Andersson Gris och systrarna Dorothea (r. 
24) och Brigita (s. 793, r. 5) ha förekommit här ovan, s. 712.

S. 792, r. 2 nedifr. Peter (Pehr) Cederhamn (f 1771) blev vice häradshövding 
och gjorde sig känd som stor boksamlare och även som bibliografisk författare 
(Catalogus dissertationum, Sthm 1765), se härom närmare C. M. Carlander, 
Svenska bibliotek o. ex-libris, 2:a uppl., 2: 2, s. 533 ff., 827. Han och hans närmaste 
anhöriga ha för övrigt omtalats redan här ovan s. 712.

S. 793, r. 12. Bromans uppgift om 1749 som Ingrid Andersdotter Gris’ 
dödsår måste vara felaktig och beror förmodligen på förväxling med makens, 
Peter Forssius’. Det är ju att märka att hans maka i 2:a giftet avled 1729 (se 
s. 794, r. 13). [K. H-k.]

S. 793, r. 14 nedifr. Anders Forssius blev student i Uppsala 1725 och promo
verades 1737, prästvigd s. å., konrektor i Hudiksvall 1752, rektor 1757, f 1774 
(Hels. nat:s matrikel under 1725: 5 april; se vidare J. O. Nordlund, Lärare vid 
Hudiksvalls skola (1934), s. 21 f.). Makan Sara Greta Ekeberg var född 1719.

S. 793, r. 4 nedifr. Barbro Stillman var möjligen dotter till Sven Still
man (f. 1704, f 1767, borgmästare i Söderhamn 1733—39, slutligen hovrättsråd i 
Svea hovrätt 1759) och hans maka i i:a giftet Barbro Berg; se om honom Anjou, 
K. Svea hovrätts presidenter . . ., s. 95 L; Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 103.

S. 794, r. 7 f. Om Aurora Forssias make, kyrkoh. Per Larsson Wahlman, 
se ovan s. 605 med kommentar.

S. 794 (r. 9 nedifr.)—801 (r. 4). Jonas Olofsson Grundbergs och Gunhilda 
Pedersdotter Gris’ ättlingar inom 15 olika släkter äro upptagna här ovan 
s. 634—641 i en översikt, som i varje fall i stort sett överensstämmer med den här 
befintliga. Den förra synes nog vara något utförligare på sina håll, men det ges 
också fall, då vår här föreliggande översikt supplerar den föregående. Det får på 
den grund här anses tillfyllest att generellt hänvisa till det tidigare avsnittet och 
till den behandling detta erhållit i kommentaren.

S. 801, r. 10 f. Om 'Herr Kyrkoh: Jöns’ i Nätra, svåger till Jacob A:son 
Gris jfr ovan s. 789 med tillhörande kommentar.

S. 801, r. 19 ff. Om Peder Jacobsson Gris se utförligt Sehlberg, D. i, s. 217 
(stadskassör 1661—86, kämners-praeses 1677, beständig 1686 osv. f 1700).

S. 801, r. ii nedifr. Hans Ryttare (Rytter), f. 1633, J 1700, blev rådman 
1685; var sedan 1663 gift med Anna Torstensdotter (f. på Wendenhoff i Liff- 
land). Om honom berättas varjehanda i Sehlberg, D. i, s. 132; släkttavla
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s. 579. Dottern Magdalena Rytter hade tidigare varit gift med borgaren Casten 
Hansson Hammar (f 1688), när hon 1692 trädde i äktenskap med Johan Gris. 
Hon avled 1726. Se anf. källa, D. 1, s. 220, 579.

S. 801, r. 6 nedifr. Anna Catrina Printz var f. 1701, dotter till Paul Printz, 
borgare i Gefle 1695, och hans hustru Anna Unonia (f 1733). Hon gifte sig 1725 
och avled 1775 (anf. källa, D. 1, s. 405, 220).

S. 801, r. 2 nedifr. Om Anna Gris' make Lars Norin (| 1772) samt deras 
ättlingar se Hm., D. 1, s. 70 och särskilt Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (Sthm 
1901—06), s. 280.

S. 802, r. 2. Emerentia M. Gris dog 1742. Hennes make Åke Folcker 
(f. 1689, f 1756) blev borgare i Gefle 1718 och gifte efter den första makans död om 
sig med Wendela Maria Ehrenberg (f. 1706, f 1757). Av barnen i i:a giftet blev 
c. Barbara Magdalena (Babba Malena), f. 1717, t 1742, gift med Lucas Wergel, 
handlande frän Amsterdam; d. Johan(nes), f. 1725, f 1787, först handl. i Falun, 
senare borgare och kryddkrämare i Gefle (1760), gift med Margareta Djurman 
(f 1813, 81 årgl.), 5 barn; f. Anna Margareta, f. 1722, gift 1749 med landsskrivaren 
i Norra Helsingland Erik Poppelman (f. 1720), 3 barn; g. Carl Åke, f. 1731, t före 
modern (1742); Emerentia Malena, f. 1734, f 1763: dec., gift 1763: jan. med collega 
scholæ mag. Abr. Tetting (f. 1722, J 1798), 1766 omgift med Maria Söderberg, 
f. på Söderfors bruk, f 1805, 75 år gl. (Se Sehlberg, D. i, s. 350, 220; D. 2, s. 208.)

S. 802, r. 16. Christopher Depken var lanträntmästare i Gefle liksom sin 
fader Peter Depken (f 1713). Anna Gris var hans 2:a hustru: redan 1714 hade 
han äktat Catharina Folcker (f. 1692, f 1724), en syster till den här ovan nämnde 
Åke Folcker, och hade i detta äktenskap 2 barn. I 2:a giftet torde ha fötts 10 
barn (Broman nämner 9, men Sehlberg, D. 2, s. 64, som utelämnar de i späd 
ålder avlidna, upptar en för Broman okänd dotter). Bland dessa märkas följande: 
Christopher, blev sekreterare i Kanslikollegium och var gift med Anna Maria 
Buchan, som dog före honom; Johan(nes) f. 1729 blev handelsbokhållare i Stock
holm; Anna Stina f. 1731 och Magdalena f. 1732 dogo unga; Peter f. 1733 satt 
1755 fången i Saleh, ett beryktat sjörövarnäste på Marockos Atlantkust; dog 
senare på Danviken; Emerentia Margareta (okänd för Broman) f. 1736, intogs 
1781 på Hospitalet i Gefle och avled där 1809. Sehlberg, anf. st.

S. 802, r. 4 nedifr. Perukmakaren Peter Gris erhöll burskap i Gefle 1733; 
han var gift med Magdalena Berclam, som efter Gris’ död (1736) år 1739 trädde 
i nytt gifte med Peter Ahlqvist, perukmakare (f 1790). Se Sehlberg, D. i, 
s. 220; D. 2, s. 143.

S. 803, r. 3 f. Margareta Jacobsd:r Gris (f 1767) och hennes make Hans 
Carlsson Zynt (f. 1696, f 1740) förblevo barnlösa; de återkomma nedan s. 814.

S. 803, r. 10 ff. Peder Pedersson Gris blev i Stockholm cantor vid Stor
skolan och musicus vid Storkyrkan (Sehlberg, D. i, s. 218, därhän nämnes Petter 
Johan Grijs, och 220).

S. 803, r. 14 ff. Om lantmätaren Christopher Mört (f 1719) e. o. lantmätare 
i Ångermanland, ordinarie i Österbotten 1705, se Ekstrand, Sv. landtmätare, 
s. 239 f. (no. 2940); Jensen, Söderhamns hist., Bd 1, s. 21 med not 1 (samt karta 
av år 1698, efter innehållsförteckn.), s. 84, 103.

S. 804, r. 12. Om Georg de Besche d. y. (f. 1669, f 1730), ägare av bl. a. 
Forsmarks bruk (Upl.), som 1719 brändes av ryssarna, se Elgenstierna, 2, s. 175 f.
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S. 804, r. 3 nedifr. G. Hellmotts namn förekommer ej hos T. Norlind, 
Från Tyska kyrkans glansdagar (1—3, 1944—46), liksom ej heller hos Lüdeke.

S. 806, r. i ff. Om borgmästaren Carl Larsson Hög (rådman 1653, f förmodl. 
1690) se Broman, Glysisv., D. 1, s. 250 1; Jensen, anf. arb., Bd 1, s. 35, 36.

S. 806, r. 7 f. Den s. k. Stor-Thörje, rustmästaren Sten Larsson i Söder
hamn, hade, enligt vad det uppges, när han 1650 övertog sin faders verksamhet 
som vapensmed och klensmed och vann burskap, anlagt namnet Thörje (Thörgius, 
Thyris) och kom så på grund av sin kroppsstorlek och sin styrka att allmänt 
nämnas Stor-Thörje; se härom Fr. Winblad v. Walter, Helsingminnen (Söderh. 
1919), s. 174 ff., där också berättas en tradition om hur borgmästaren Carl Larsson 
Hög kom att bli hans måg. [K. H-K.]

S. 806, r. 13 f. Om Joachim Zelling, se ovan s. 671 med kommentar och om 
den i förbigående nämnde Christian Zellinger d. y. (f 1719) se Annerstedt, 
Ups. univts hist., D. 2:2, s. 354 f., 430 f, m. m.; T. Norlind, Allm. musiklexikon, 
D. 2 (Sthm 1928), s. 583; S. Samuelsson, Högre allm. läroverket i Uppsala (Upps. 
1952), s. 122 f,, 189.

S. 806, r. 22 f. Enligt Helsinge nat:s matrikel: grevinnan Maria De la Gardie, 
alltså förmodligen Maria Sofia, f. 1627, f 1694, hovmästarinna hos drottning 
Kristina, gift 1643 med riksrådet frih. Gustaf Oxenstierna.

S. 806, r. 8 nedifr. Thyris Carlsson Hög var enligt nationsmatrikeln först 
borgare i Söderhamn, vilket dock ej synes ha slagit väl ut (»re non adeo bene 
administranda»).

S. 806, r. 2 nedifr. Om Catharina Lidman se Bygden, Hernösands stifts hm., 
D. 4, s. 177, 178 (Bygdén gör hennes make Hög till borgmästare, resp. rådman).

S. 807, r. 15 ff. Om rådman Peter Alftin d. ä. och hans familj, enkannerligen 
rådman Peter Alftin d. y., se ovan s. 735 med kommentar.

S. 807, r. 13 nedifr. Om handelsmannen Olof Alftin (f. 1686, f 1752) och 
hans familj — tidigare nämnda här ovan s. 669 — se Jensen, Bd 1, s. 87. Av barnen 
blevo båda sönerna Michael och Olof skeppare, dottern Margareta gifte sig med 
snickarmästaren Johan Pira i Iggesund (Hels.) och dottern Catharina (Karin) 
med bössmakaren Samuel Gradman i Söderhamn.

S. 807, r. 4 nedifr. Den man Broman här nämner Faxén hette utan fråga så, 
varför de här i texten (efter Hm.) gjorda ändringarna utgå. Med F skriver Broman 
också hans namn i Glysisv., D. 2, s. 432, 436 liksom här ovan s. 723 (Faxen) och 
flerstädes. Han blev komminister 1713, var även barnalärare, (pædagogus) och 
avled 1723, jfr Hm., D. 3, s. 112 (skriver mannens namn Taxéen och makans 
likaledes felaktigt Alphin), Jensen, Bd 1, s. 64 (r. 21 Taxen med ändring av 
Broman!, r. 22 Faxen), 98 (Taxeen). — Om efterträdaren Pet: THELochhans 
familj jfr ovan s. 723 med kommentar.

S. 808, r. 4. Brigita Alftin med make och barn ha omnämnts redan här 
ovan s. 646.

S. 808, r. ii f. Om Hans Gevalin, som senare blev kyrkoh. i Voxna (Hels.) 
1776 och slutligen i Ovanåker (ibid.) 1784, se Hm., D. 2, s. 393. Han avled 1797.

S. 808 (r. 16) — 810 (r. 20). Detta parti kan numera korrigeras och kompletteras 
efter Elgenstierna, 9, s. 75, vilket endast delvis kan ske här. Elgenstierna upptar 
14 barn till Paul Wudd, därav dock 7 härröra från det av Broman kända giftet 
(Bonnat) och 7 från hans senare gifte med Margareta Wijnbladh.
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S. 808, r. 16. Om Paul Wudd (f. 1611, f 1691), 1646 adlad Wudd1 hans 
levnadsbana, hans båda giften m. m. ger Elgenstierna (anf. st.) sålunda jäm
förelsevis ingående upplysningar.

S. 808, r. 19. Om sonen Sebastian (Bastian) uppger Elgenstierna med 
hänvisning till universitetsmatrikeln (D. 1, s. 171) att han blev student i Upsala 
1662 och meddelar vidare, att han senare blivit kapten vid Ulfeldts reg:te samt 
att han avlidit ogift efter 1677. Bromans uppgift om hans anställning vid Livrege
mentet är dock icke helt gripen ur luften, ty i förteckningen över de i slaget vid 
Landskrona 14 juli 1677 dödade eller sårade officerarna vid detta regemente 
upptas kornetten 'Bastian Wiidde' som »kväst» dvs. sårad (C. A. G. Brauner- 
hjelm, K. Lifregementets till häst historia, D. 3 (Upps. 1914), s. 53).

S. 808, r. 13 nedifr. Axel Wudd (f. 1645, f ogift 1672) inskrevs samtidigt 
med brodern Bastian vid Upsala univ. (1662), blev enligt Elgenstierna fänrik 
vid Viborgs östra infanterireg:te 1669; senare »stallmästare hos greve Tott», vilket 
tydligen avser fältmarskalken Claes Åkesson Tott, som bl. a. var generalguvernör 
i Lifland från 1665 och befälhavare för lifländska armén från 1666 (allt fram till 
1672), vadan Bromans uppgift tydligen är korrekt.

S. 808, r. ii nedifr. Christina (eller enl. Broman: Christina Elisabet) 
Wudd var född 1655 och dog 1728; hennes make i i:a giftet hette icke Gustaf 
Gierdfelt utan Carl Albrecht Gärffelt (f 1698) och var överstelöjtnant först 
vid Bergsreg:tet och senare vid Skånska infanterireg:tet (Elgenstierna, 3, s. 404). 
Hennes 2:e man var häradshövdingen Gabriel Duhre på Gnista (Vaksala sn, Uppl.), 
som (tydligen i ett tidigare gifte) var far till den åtskilligt omskrivne matematikern 
och lantbruksexperimentatorn Anders Gabr. Duhre (f 1739, litteratur i Sv. män 
o. kvinnor, 2, s. 279 o. A. Grape i Personhist. tidskr., Årg. 47 (1949), s. 22 ff.).

S. 808, r. 4 nedifr. Angående Giörel Wudds och Lennart Svinhufvuds (af 
Qvalstad) barn se Elgenstierna, 7, s. 80.

S. 808, r. 3 nedifr. Anna Maria Svinhufvuds man i 1 :a giftet nämnes av Elgen
stierna (anf. st. och 5, s. 439) Carl Gustaf Nisbeth (löjtnant, f före 1716).

S. 809, r. i f. Nämnda makars dotter Anna Stina Nisbeths gifte med Johan 
Bourvig är obekant för Elgenstierna (5, s. 439), som icke heller upptar sonen 
Carl Gustaf Nisbeth.

S. 809, r. 6. Giölin (Elgenstierna: Görvel) Sofia Nisbeths (f 1732) make 
Carl Magnus Bagge var furir vid Lifgardet, och giftermålet ägde rum 1731.

S. 809, r. 7 ff. Bromans upprepade skrivningar Lindroh måste väl bero på miss
uppfattning.

S. 809, r. 15 ff. Om Catharina Juliana Wudds barn med Erik Bure 
(f. 1664, f 1735) jfr Elgenstierna, i, s. 676. Där uppges Brita Bure ha dött ung, 
ävensom att Erik Bure (f. 1695, t !774. löjtnant) varit gift med Margareta 
Andersdotter Linke (f. 1700, f 1736), att Beata Bure varit gift med sergeanten 
Christ. Lemken, att Catharina Elisabeth Bure (f. 1705) avlidit ogift 1764 och 
att Paul Bure (f. 1712) dött som fältväbel 1739. Elgenstierna känner icke någon 
dotter med namnet Christina, men upptar däremot tre söner ytterligare: Fale, 
Anders och Adam, alla döda unga.

S. 809, r. 9 nedifr. ff. Om Anna Margareta Wudds giften är att märka, 
att hennes förste make enligt Elgenstierna, 5, s. 290 hette Christer Morgon- 
stierna (f 1697) och var löjtnant vid Västmanlands regemente; maken i 2:a
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giftet uppges av Elgenstierna, 9, s. 75 ha varit kaptenen vid Södermanlands 
reg:te Claes Ragge (f 1703 i fångenskap i Polen), vars fyra bröder 1705 adlades 
Reuters,TiERNA.

Vad åter beträffar barnen i äktenskapet med Morgonstierna låta Bromans 
uppgifter endast delvis förlika sig med Elgenstiernas (5, s. 290) utan att man 
därför i allo kan veta, vem som bör ha vitsord. Sålunda gör Bromans uppgift om 
att Margareta Morgonstierna varit gift med kommissarien Gustaf Ollendorff 
och med honom haft 4 barn ett mera trovärdigt intryck än Elgenstiernas att 
Christina M. varit gift med N. N. Ollendorff, men Margareta med härads
fogden N. N. Holmdorff. Däremot synes Bromans uppgift om att Christiana 
Morgonstierna varit gift med kaptenen vid Kalmar reg:te Gustaf Meijbom 
kunna bero på förväxling med hennes faster Anna Christina Morgonstierna 
som var gift med kaptenen vid garnisonsreg:tet i Malmö Christoffer Meijbom 
(t 1TSS)- I fråga om sonen Johan Fredrik Morgonstierna (f 1724) upptar 
Elgenstierna icke någon son i hans äktenskap med Margareta Planting Gyllen- 
båga, men väl tre döttrar.

S. 810, r. 8 ff. Uppgifterna rörande bröderna Wudd, av vilka Fredrik var den 
äldre, kunna korrigeras enligt Elgenstierna, 9, s. 75.

S. 810, r. ii ff. Om Helena Sofia Wudd, hennes giftermål 1700 med rytt- 
mästaren Carl Planting Gyllenbåga (f 1712 i fångenskap i Tobolsk) och deras 
döttrar se Elgenstierna, 5, s. 750.

S. 810, r. 20 ff. Märta Charlotta Wudds i:e man M. Sixtus (som för ingen 
del var greve) dog 1722; om maken i 2:a giftet (1724), kyrkoherden i Jäder och 
Barva (Södermld), kontraktsprosten Johannes Jung (f 1745), se Hagström, 
Strengnäs stifts hm., D. 3, s. 592.

S. 810, r. 9 nedifr. ff. Om Sven Hagelsten (| 1670), hans familjeförhållanden
m. m. se ovan s. 616 med kommentar, jfr även Hm., D. 1, s. 156 f., som upptar 
samtliga barn utom Magdalena.

S. 810, r. 7 nedifr. ff. Om P. Pagander (f 1693) och hans giften se Hm., 
D. 2, s. 274 f.

S. 810, r. 3 nedifr. Hans Seger, nämnd ovan s. 657, omtalas av Brun (D. i, 
s. 125) från 1722 bland de borgare, »hvilka hemman sig tagit och sitta ute på lan
det», vilket borgerskapet fann inkorrekt och ville ha ändrat. —• Ett 'Kort Tal’, 
då Seger och hans maka Anna Pagander 23/4 1759 firade sitt guldbröllop, hållet 
av C[hristopher] J[ustus d.y.] föreligger tryckt i Sthm, 8 s. 4:0 (ex. i UUB).

S. 811, r. i. Om Ebba Christina Hagelsten (så enl. Örnberg, ii, s. 480,
n. 2), hennes man Samuel Gestrinius och deras barn se ovan s. 616 ff. (Hm., 
D. i, s. 163 f.).

S. 811, r. 12 ff. Om Magnus Hagelsten och hans krigarbana (överstelöjtnants 
avsked 1722), se Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 1, s. 268. Hans makas namn 
återfinnes hos Elgenstierna, 8, s. 39. Dottern Märta (f 1775) och hennes man 
Johan Toresson Tjeder (f. 1682, f 1740) hade bl. a. sönerna Magnus och Johan, 
som 1751 adlades Stålsvärd och av vilka Magnus, ingenjörkapten vid Livgardet, 
såsom inblandad i 1756 års revolutionsförsök blev halshuggen nämnda år.

S. 811, r. 18 ff. Om Magdalena Hagelsten, hennes make Lars Norelius 
och deras barn se ovan s. 678 f. med kommentar.
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S. 8ii, r. 6 nedifr. Om Hans Nilsson Gevalius se Hm., D. i, s. 477, där 
han namnes Johan Gavelius.

S. 812, r. 6 ff. Om sonen Nils Hansson Gevalius (Gavelius) se ibid., ävensom 
ovan s. 645 ff., där hans barn med Brigita Tollstenia äro betydligt utförligare 
behandlade. Om fru Brigitas senare äktenskap med Paul Dalbom, länsman i 
Gnarp, se ovan s. 646.

S. 812, r. 16. Om Jonas Gevalin se ovan s. 572 med kommentar.
S. 812, r. 4 ff. nedifr. Om Petrus Hatzelius och hans maka i 2:a giftet 

Margareta Gevalia jfr ovan s. 645 med kommentar; jfr även beträffande dem 
och deras i det följande nämnda ättlingar en utredning rörande släkten Hazelius 
i Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (Sthm 1901—06), s. 256 ff. (bör dock nyttjas 
med kritik) samt särskilt V. Söderbergs förnämliga teckning av släktens äldre 
generationer i den av honom jämte H. Olsson och G. Heckscher författade lev
nadsteckningen över Johan August Hazelius (Sthm 1936; s. 7—60), s. 18 ff.

S. 813, r. 2 ff. Om Hans Hazelius (Hatzelius), f 1760, se Hm., D. 1, s. 135 
samt (utom Leijonhufvud, anf. st.) särskilt Söderberg i nyss anf. arb. (J. A. 
H-s), s. 19, 20—34, där ingående redogörelse lämnas bl. a. för det komplicerade 
och segslitna befordringsärende, som 1728 förde Hazelius till Bergsjö pastorat 
(s. 23—30), ävensom för hans verksamhet på denna post (s. 31—34). Detgöres också 
i hög grad sannolikt, att hans påstådda böjelse för herrnhutismen och den betydelse 
detta skulle ha fått, av allt att döma överdrivits avsevärt, sålunda bl. a. av L. 
Landgren, Om de antinomistiska rörelserna i Helsingland (i Tidskr. f. svenska 
kyrkan, 1849, s. 319—339), s. 325 f., liksom av C. J. E. Hasselberg, Norrländskt 
fromhetsliv på sjuttonhundratalet (synodalavh., tr. Örnsköldsvik 1919), D. 1, 
s. 149. Gentemot den uppfattning, som här gjorts gällande, har Söderberg (s. 34 f.) 
påvisat, att man i själva verket känner föga om Hazelii inställning i detta hänseende 
och att det tydligen är sönernas anslutning till herrnhutismen som — av allt att 
döma med orätt — återförts på fadern.

Makan, Maria Schilling (r. 5 f.), avled 1777; hennes moder torde ha hetat 
Beata Winnerstedt (efternamnet skrives olika, Broman; Vennerstedt; Hm, 
D. i, s. 295; Wännerstedt; Leijonhufvud: Wimmerstedt).

Äldste sonen Per (Petrus) Hazelius (r. 8) synes — trots Hm:s uppgift — ha 
varit född 1723 (Broman, Söderberg). Han prästvigdes 1751 till adjunkt hos 
fadern och blev 1760 hans efterträdare som kyrkoherde i Bergsjö. I hela 40 års 
tid uppbar han detta kall på ett i allo berömligt sätt, som tillvann honom försam- 
lingsbornas tillgivenhet i en mycket ovanlig grad. Se om honom — förutom Hm., 
D. i, s. 135 och Leijonhufvud, s. 257—främst V. Söderbergs ingående teckning 
i förutnämnda arbete ( J. A. H-s), s. 34—50, men även en tidigare uppsats av samme 
förf. 'De herrnhutska Hazelierna' (i Vår lösen, Årg 2, 1911, s. 350—353). Det är 
också Per Hazelius som inom denna släkt och ifrågavarande bygd är den verklige 
föregångsmannen för herrnhutismen, som han torde ha mött redan under studie
åren. Dock har det med rätta framhållits, att han alltid synes ha tillhört den mera 
nyktra och behärskade riktningen inom denna väckelserörelse och ej givit sig de 
urartade, blodsentimentala känslofrosserier i våld, vartill rörelsen under den s. k. 
sållningstiden hemföll. Detta är anmärkningsvärt särskilt därför att han veterligt 
stod dessa kretsar nära — dit hörde ju hans yngre bröder, och det ådagalägges 
också av det sällsamma sätt, varpå hans äktenskap med kyrkoherdedottern Sara
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Eneroth från Svenljunga (södra Västergötl.) kom till stånd 1756, nämligen 
väsentligen genom brodern Johannes’ energiska åtgöranden, vilket allt ingående 
skildrats av Söderberg. — På dessa makars barnaskara — sex överlevde fadern, 
tre söner och tre döttrar — ges det här ej anledning ett ingå i annan mån än att 
omnämna, att äldste sonen Per (f. 1757) vid faderns frånfälle 1800 valdes till 
hans efterträdare och sålunda inom denna församling blev den fjärde själasörjaren 
av släkten Hazelius, varjämte också torde böra nämnas, att sonen no. 2 Johan 
(f. 1758, J 1828), lärftskramhandlare m. m. i Stockholm, blev stamfader för släktens 
Stockholmsgren, som bl. a. såsom medlemmar räknat generalmajoren Johan 
August Hazelius (f. 1797, f 1871), dennes son d:r Artur Hazelius (f. 1833, 
t 1901) och dennes son Gunnar Hazelius (f. 1874, f 1905).

Johannes Hazelius (r. 12), redan omtalad här ovan, var född 1728, studerade 
i Uppsala 1745—48, men kom sedermera, väsentligen på grund av sin obemedlade 
ställning, att från 1752 ägna sig åt informatorsverksamhet och senare åt handels- 
yrket, varvid han sökte anställning å platser, där han, själv gripen av herrnhutismen, 
därtill i dess mest svärmiska former, kunde finna trosfränder, sålunda bl. a. i 
huvudstaden och i Göteborg. Hösten 1757 frånträdde han sin handelskondition i 
sistnämnda stad för att förverkliga sin älsklingstanke att utflytta till Tyskland, 
där han påföljande vår nådde sin längtans mål att komma till Herrnhut och bli 
upptagen i därvarande brödraförsamling. I dess tjänst sändes han 1768 jämte 
sin tyskfödda maka Ester Franzin (f. 1742, f 1817) som diaspora-arbetare till 
Skåne och verkade här till 1771, då han återvände till praktisk verksamhet i Herrn
hut. Här avled han 1789, efterlämnande utom makan två söner. Se om honom 
närmare H. Pleijel, Herrnhutismen i Skåne (akad. avh., Lund 1925), s. 142 ff. 
och passim (se regist.), vidare Söderberg i anf. levnadsteckning (J. A. H-s), 
s. 38 ff., 50 f., jfr även uppsatsen i Vår lösen 1911, s. 351 ff. När det i Helsinge nat:s 
matrikel uppges, att han skulle ha ägnat sig åt guldsmedsyrket, beror detta på 
förväxling med den yngste brodern.

Denne, Erik Hazelius (r. 14), f. 1733, fick efter skolgång i Hudiksvall an
ställning som bodbetjänt i Stockholm men övergick snart till guldsmedsyrket. 
I detta fack tycks han ha varit verksam först i Stockholm under åtskilliga år, 
sedan i Köpenhamn till 1762, då han överflyttade till Herrnhut. Upptagen i brödra- 
församlingen anförtroddes han här »mästaresysslan med guldsmedsprofessionen i 
lediga brödrahuset». Tio år senare 1773 öppnade han egen verkstad i Neusalz a. d. 
Oder, och påföljande år gifte han sig med Christine Brahts från Stettin. Han 
avled i Neusalz 1787. Av de två barn, som överlevde honom, blev sonen Ernst- 
Ludwig (f. 1777, f 1853) teologie professor i Amerika, under det att dottern Juliane 
Salome (f. 1779?) levde ännu 1841 ogift i Schlesien. Se vidare (utom Leijonhufvud, 
s. 257) Söderberg i 'Johan Aug. Hazelius', s. 51 f. och upps. i Vår lösen, s. 353.

Ifråga om Hans Hazelius’ och Maria Schillings av Broman nämnda döttrar 
gäller:

S. 813, r. 9. Om Beata Hazelias man, kyrkoherden i Färila, Hels., Martin 
Rogstadius (f. 1711, f 1778) se Hm., D. 1, s. 441, där också fem deras barn upptas. 
(V. Söderberg, anf. arb., s. 34, tillägger honom felaktigt namnet Magnus, vilket 
bars av hans fader, som var klockare i Färila.)

S. 813, r. 13. Om Margareta Hazelias man Erik Wiklund (f. 1713, f 1779), 
slutligen (1769) kyrkoh. i Norrbo, Hels., se Hm., D. 2, s. 312 f.

Glysisvallur II 62
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S. 813, r. ii nedifr. ff. Om Sven Wiblings släkt lämnas några uppgifter hos 
Örnberg, Årg. 14, s. 287 f., som dock i åtskilligt kunna suppleras efter Broman, 
men på ett par punkter komplettera dennes. Sålunda nämnes, att Sven Johansson 
W. var anställd vid galérflottan och dog ogift 1742 och att modern och systrarna 
voro bosatta i Onsala.

S. 814, r. 9. Bromans uppgift om att Hans Wibling haft en son vid namn 
Sven, f. 1720 ger ett starkt stöd åt Örnbergs förmodan (anf. st. s. 288), att denne 
skulle vara identisk med guldsmeden i Jönköping Sven W. f. nämnda år, f 1775; 
om denne se även Upmark, anf. arb., s. 382.

S. 814, r. 14 nedifr. Carl Carlsson Zynth var förmodligen son till Carl 
Henriksson Zynth, om vilken det blott är känt att han var bosatt i Ångerman
land. I sin tur var denne son till mag. Henrik Zynthius, prost och kyrkoh. i 
Alfta, Hels. (f 1651), Hm., D. 1, s. 76 f.; Glysisv., D. 2, s. 492 f.

S. 814, r. ii nedifr. Thomas Holmgren blev borgare och handlande i Gefle 
1717; avled på Gefle dårhus 1765, 76 år gammal (Sehlberg, D. i, s. 611).

S. 814, r. 8 nedifr. Sonen Petrus Holmgren antog namnet Zynth, inskrevs 
under detta namn i Gestrike nation i Upsala i okt. 1745. Sedan han tjänstgjort som 
vikarie dels vid trivialskolan i Gefle, dels vid Hedvig Eleonora församlings kyrkskola 
i Stockholm och jämväl kunnat anföra, att han undervisat en »morjanska» vid 
hovet i kristendom, erhöll han ett kollega-vikariat vid Katarina kyrkskola 1763 
(förmodligen mars), men fick redan i maj påföljande år avsked »för sjukdom och 
mindre ordentlighet», se härom C. Björling, Katarina skola (Sthm 1913), s. 146 
(jfr även s. 136). Han avled kort därefter i Stockholm i maj 1764. Zynths ställning 
som »priviligierad informator» och hans undervisning av »Hennes Majits morinna» 
omtalas även av O. A. Stridsberg, Anteckmar t. en historik öfver Klara skola 
(1880), s. 13.

S. 814, r. 4 nedifr. Om Hans Carlsson Zynth och hans maka Margareta 
Gris jfr ovan s. 803.

S. 815, r. 5. Om Lars Lo och Brita Gavelia och deras barn jfr ovan s. 764.
S. 815, r. 14. Peter Sundberg omtalas av Broman i längden av kronobe- 

fallningsmän Glysisv. D. 1, s. 65. Men tydligen gäller det honom även vad Broman 
annoterat i ’Memorial’ (Glysisv.-ed., D. 1, s. 545—566), s. 502 under den 8 april 
1733: »Befal. P. S. i Finflo sattes ifrån tjänsten» [K. H-k].

S. 815, r. 15 f. Kronobefallningsman Matthias Forells gifte 1745 med 
Sophia Catarina Backmark omtalas ovan s. 749.

S. 815, r. 17. Olof Beronius (f. 1697, j 1743), student 1716, prästvigd 1728 
(el. 1730?), blev omsider kollega vid Hudiksvalls skola 1740 och komminister i 
Idenor, Hels., s. å., se Hm., D. 2, s. 93; J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls 
skola, s. 67 f. Hans maka Brita Staberg, var bergsmansdotter från Falun, f. där 
1713, f i Hudiksvall 1760; i äktenskapet föddes en son Olaus 1734, f s. å. Brita 
Staberg trädde 1744 i nytt gifte med förste makens efterträdare som komminister 
och kollega Olof Backman (f. 1711, f 1763), senare kyrkoherde i Harmånger, Hels. 
(6 barn). Se G. Hellström i Personhist. tidskr., Årg. 35 (1934), s- 254.

S. 816, r. 14 nedifr. Denna familj Vallmo har tydligen icke någon förbindelse 
med den från Värml. och Västmanl. stammande släkt med namnet, som upptas hos 
Örnberg 8, s. 470—477.

S. 816, r. i nedifr. (o. forts. s. 817). Lars Isaacsson (Vallmo) uppträdde
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tydligen såsom kronofogde i Helsinglands norra kontrakt med en viss myndighet 
gentemot Hudiksvalls borgerskap, så t. ex. 1657 och 1661, fall varom Brun (D. i, 
s. 69 o. s. 72 f.) berättar. Vid den sistnämnda tidpunkten befunno sig emellertid 
hans egna affärer i ett synnerligen tilltrasslat skick med bristande redovisning m. m. 
Utredningen härav försvårades dels av Lars Isaacssons sjukdom, dels av makan 
Margareta Weifert (s. 817, r. 4 f.) och sonen studenten MArten Larsson (Vall
mo, r. 15), vilka gömt undan husets ägodelar dels på skilda håll inom den 
egna gården, dels hos vänner och bekanta. Se härom närmare Brun, anf. arb., 
s. 73 f.

S. 817, r. 12. Isak Vallmo, uppges av Hels. nat:s matr. ha varit prästvigd.
S. 817, r. 15. Mårten Vallmo (jfr ovan) nämnes därsammastädes »Schriba in 

Cancellaria Regia»; hans dödsår uppges här ha varit 1663.
S. 818, r. 2. Den man Broman nämner Marcus Israelis hette otvivelaktigt 

Marcus Nicolai, se om honom Hm., D. 1, s. 155; B. G. Jonzon, Blad ur Bollnäs 
församlings kyrkohist. (1—4, 1899—1900), s. 53 f. Hans maka Anna Grubb 
tillhörde en annan gren av släkten Grubb än den Broman behandlat härovan 
s. 620 ff. Hon var nämligen dotter till Pehr Andersson Grubb (Grubbe), som blev 
borgmästare i Gefle 1525 och som — om man får tro genealogierna — var son till 
Anders Pehrsson i Grubbe och Maria, Jacob Anderssons dotter i Bure, och 
således broder till underlagmannen i Västerbotten Jacob Andersson (Grubb), 
som Broman nämner s. 620 (r. 14 nedifr.) ehuru med felaktig härledning. Jfr J. 
Selggren, Borgmästare i Gefle (i Meddel. af Gestrikl. fornminnesfören., 1902, 
s. i—25), s. 2 samt här ovan kommentaren till s. 620 f.

S. 818, r. 7. Om Johannes M. Bullernæsius se Hm., D. 2, s. 454 t. Bromans 
uppgift, att han skulle ha varit k. hovpredikant är felaktig; han var däremot 
informator för de kungliga pagerna. Jfr även Elgenstierna, 7, s. 267.

S. 818, r. 12. Om Marcus Johannis Simming (f. 1621, f 1690 27/„), hans 
levnadsöden, prästerliga tjänster m. m. se Hagström, Strengnäs stifts hm., 2, 
s. 152—159; G. Hellström, Stockholms stads hm., s. 532 f.; här lämnas också 
uPPgifter (särskilt pålitliga hos Hellström) om hans båda giften och hans barn. 
Han var gift 1:0 1652 med den här nämnda Sara Troilia (f. 1635), dotter av kyrkoh. 
Uno Troilius (f. 1586, f 1664) och hans maka Margareta Zebrazyntia (Sæbro- 
zyntia) eller Hansdotter Burea (f. 1594, f 1657), den bekanta »Stor-Mor i Dalom» 
(om henne, resp. hennes ättlingar kan ses Muncktell, Westerås stifts hm., D. 2, 
s. 216, 218, vidare H. Lundborgs Efterskrift till Aiwa Uppströms romantiserade 
teckning 'Stor-Mor i Dalom' 3:e uppl. (Sthm 1900), s. 179 f.; A. Vestgärds i Dalar
nas hembygdsbok, 1932, s. 37 ff.). Om Simmings 2:a gifte 1671 med Anna Stiern- 
man se ovan s. 622. Barnen voro 9 i i:a giftet och 4 i 2:a. — Om hans visitation 
av Gefle skola 1666 se Lundén, Bidrag t. Gävle skolors hist., D. 1, s. 150 ff.

S. 819, r. 18. Om Uno Simming (vars av Broman uppgivna födelseår torde 
vara felaktigt) se Hm., D. 2, s. 311.

S. 819, r. 20. Om E. Leuchovius, gift med Sara Dahlberg, se Elgenstierna, 
2. s. 433-

S. 819, r. 7 nedifr. Om Marcus Unonis Simming (f 1752) se Hm., D. 3, s. 145 
ff.; dennes dotter Beata Charlotta blev 1752 gift med major Carl Fredr. Pay- 
kull (f. 1719, f 1789), se Elgenstierna, 5, s. 670 o. ovan s. 721 med kommentar.

S. 820, r. 4. Om kyrkoh. And. Fast, hans maka och de sex barnen se Hm.,



D. 3. s. 311 f. (Efter Fasts död gifte änkan om sig med hans efterträdare kyrkoh. 
Olof O. Rönmark och hade med honom en son Nils, se ibid., s. 312.)

S. 820, r. 8. Löjtnant Wilh. Wode är säkerligen identisk med den Magnus 
Wilh. W. (f. 1683), för vars krigarbana (från 1700) och ryska fångenskap (1709—22) 
närmare redogöres i Lewenhaupt1 Karl XILs officerare, 2, s. 768.

S. 820, r. 13. Om Erik Simming, adl. Simmingsköld, se Elgenstierna, 7, 
s. 268.

S. 820, r. 17. Om Petrus Simming (f 1683), hans tvenne giften, hans barn m. m. 
se Hm., D. 3, s. 461 f. De förmenta spökerierna skildrade han i en tryckt skrift 
'Contra Luranum', om vilken kan ses t. ex. Warmholtz, Bibliotheca hist, sueo- 
goth. no. 1228.; G. E. Klemming, Ur en antecknares samlingar (Sthm-uppl.), 
s. 177 f.

S. 820, r. 10 nedifr. Om Ol. Becchius (f. 1615, f 1690), slutligen kyrkoh. i 
Edebo (Upl.), se Hm., D. 1, s. 299. Han uppges här ha varit gift med Catharina 
Bergman, tydligen ett senare gifte.

S. 820, r. 6 nedifr. Wilhelm Marci Björkman se Hm., D. 2, s. 213.
S. 820, r. 2 nedifr. Om Nicolaus Marci Bullernæsius (Schomerus) vet Hm., 

2, s. 319 föga mer än att han blev student 1607 och att han hade en son Marcus.
S. 821, r. 4. Om Nils Larsson Bullernæsius se Hm., D. 2, s. 372 f.
S. 821, r. 12. Om Petrus Nilsson Bullernæsius (f 1632), se Muncktell, 

Westerås stifts hm., D. 2, s. 453. Om Bullernæsius, hans släkt och hans författar
skap gör dottersonen biskop Jesper Swedberg i sin självbiografi (J. S:s Lefwernes 
beskrifning, utg. av G. Wetterberg, i, Lund 1941 = Skr. utg. av Vet.-soc. i Lund, 
25:1), s. 20 f. en del uttalanden.

S. 821, r. 20. Om Anna Pärsdotter (f 1697) och hennes make bergsmannen 
Daniel Isaksson (f. 1610, f 1680), biskop Jesper Swedbergs föräldrar, se bl. a. 
Elgenstierna, 7, s. 654.

S. 821, r. 22. Barbara (Barbro) Danielsdotters man nämnes allmänt Jo
han Moræus (så i H. D. Spöring, Johannis Moræi . . . äre-minne, Sthm 1743, 
s. 12; i Sacklén, Sveriges läkare-hist., 2:1, s. 530; C. W. Hjorth, Genealogiska 
anteckningar, D. 2 (Norrtälje 1937), s- 8 med vidlyftiga utredningar rörande släk
ten Moræus osv.); om sonen med. d:r Johan Moræus se nämnda tre arbeten, Sv. 
män o. kvinnor, 5, s. 335 osv. Barnens inbördes ordning var (enligt Hjorth, s. ii): 
i: Sara Lisa (se nedan), 2—3: Daniel och Johan, födda 1717, döda unga (Jo
han 1720), 4: Barbara f. 1718, f 1730, 5: Johan II (se nedan), 6: Anna Stina 
(d:o), 7: Per (d:o).

S. 821, r. 4 nedifr. Angående Sara Lisa Moræa, (f. 1716, f 1806), som 1739 
blev Carl Linnæus’ adlad von Linnés maka, hänvisas till den rika biografiska 
litteraturen om Linné.

S. 821, r. 1 nedifr. Johan Moræus d. y. (f. 1719, f 1773) blev bergsfiskal vid 
St. Kopparberg (J. A. Almquist, Bergskollegium, s. 244).

S. 822, r. i. Anna Stina Moræa (f. 1721) ingick 1745 äktenskap med asses
sorn med. d:r Olof Kalmeter (Sacklén, anf. arb., 2:1, s. 647).

S. 822, r. 3. Petrus (Per) Moræus (f. 1726, f 1793) blev rådman i Falun 
(Örnberg, Årg. 12, s. 265).

S. 822, r. 9 ff. Om Olaus Canuti (Helsingus) — omtalad av Broman även 
Glysisv. D. 2, s. 480 — hans levnad, familjeförhållanden m. m. se en utmärkt



utredning i G. Ekström, Västerås stifts hm., 1:2 (Västerås 1949), s. 497—504. Om 
barnen, som voro icke 4 ufan 9 (Harald, Daniel, Margareta, Israel, Erik, 
Samuel, Sara, Georg och Catharina) se ibid., s. 504. Någon son med namnet 
Esajas namnes sålunda icke här; Israel blev notarie i Svea hovrätt, Daniel 
ägare av Grängshyttan.

S. 822, r. 17. Om Sara Olofsdotters man Samuel Mathiæ Malmenius 
(f. 1574) se Muncktell, Westerås stifts hm., 2, s. 391 f. Här upptas från hans båda 
giften 6 barn, 3 från vartdera, därav från det senare (med Anna Michaelsdotter, 
borgmästardotter från Öregrund) dottern Anna gift 1639 med kyrkoh. i Väster- 
Färnebo (Västmld.) Nicolaus Prytz (Muncktell, 3, s. 114 ff.) samt sonen Samuel 
Hjort, lantbrukare i Tuna.

S. 822, r. 5 nedifr. ’Officeraren wid Dahlregement: Stork el. Sturck’ avser 
förmodligen Daniel Israelson Stork, förare vid Dalreg:tet 1655, fänrik 1657, 
löjtnant 1666, kapten-löjtnant 1674, avsked 1675 och samtidigt kapten för det
1 landet hemmavarande manskapet av regementet; se A. Pihlström (o. C. Wester- 
lund), K. Dalregementets historia; Avd. 2 (Sthm 1904): [bilaga:] Biografiska 
anteckningar rörande befäl och vederlikar . . . (1613) 1617—1682, s. 14.

S. 823—828. Att Broman i detta sammanhang upptagit Peder Eriksson 
Rosenskiölds biografi motiveras ju närmast därav, att denne var gift med den 
här ovan nämnde kyrkoherden Olaus Canuti’s dotter Catharina, men att detta 
av Broman utförts på sätt som här är fallet har måhända i någon mån föranletts 
därav, att Peder var en borgarson från Hudiksvall, som nått en viss grad av 
berömmelse.

Om mannen ifråga, hans släkt m. m. se Elgenstierna, 6, s. 513 f. Om den 
resa han på kungligt uppdrag företog 1625 i Upland, Bergslagen och Norrland 
för att åvägabringa ett penningelån åt kronan för bestridande av de dryga ut
gifterna för det polska kriget, och speciellt om den historieromantiska oration, 
som han härvid använde i agitatoriskt syfte, se Joh. Nordström, Historieromantik 
och politik under Gustav Adolfs tid. Peder Erikssons oration 1625 (i Lychnos, 1937, 
s. 378 ff.) med där anförda källor och litteratur; jfr även samme förf., Deyverbornas 
ö (Sthm 1934), s. 71 f. — Om hans verksamhet i president-ämbetet i Göteborg 
1636—50 se H. Almquist, Göteborgs historia, grundläggningen och de första 
hundra åren (Skrifter utg. till Göteborgs stads trehundraårsjubileum, I), D. 1 (Gbg 
1920), s. 150 ff., 156, 164, 191 f., 219, 341—356 osv. passim (se regist. i D. 2, Gbg 
!935, s. 589 f.). — Jfr även varia i Hist, tidskrift Årg. 20 (1900), s. 137 och Årg. 
25 (I9°5). s- 41; A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala univ:s bibi.,
2 (Upps. 1949), s. 639 f. osv.

Den relativt utförliga men ej slutförda teckning, som Broman här givit av 
Rosenskiölds liv och verksamhet och som åtminstone till åtskillig del tycks 
vara grundad på R:s egna anteckningar, torde nog böra underkastas en 
närmare granskning — ett och annat torde kräva korrigering, och en del moment 
ha förbigåtts. Här har det emellertid endast varit möjligt att hänvisa till den f. n. 
kända litteraturen och att erinra därom, att en behandling av antytt slag lämpligen 
bör ske i samband med en kommentering av Bromans verk överhuvud, lagd efter 
mera allmänna synpunkter än dem, som för denna kommentar gjorts gällande. Det 
kan tilläggas att Hægermarcks anteckningar och samlingar även för detta arbetes 
del innehålla varjehanda material, som därvid kan komma till användning.
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Rosenskiöld gick ur tiden 1656 eller 1657 och begrovs i Storkyrkan i Stockholm.
För hans giften och för barnen redogör Broman ävenledes, som synes, rätt 

ingående, och hans uppgifter kunna ytterligare suppleras efter Elgenstierna anf. 
st. (6, s. 514 f.).

Makan i i:a giftet, Catharina Olofsdotter, vars härkomst här ovan berörts, 
var född 1595 och avled 1647. Hon begrovs s. å. i Gustavi kyrka i Göteborg, och 
de två vid detta tillfälle hållna utfärds- och likpredikningarna, närmare angivna 
här nedan (s. 826, r. 4 ff. nedifr.), ha, som Hægermarck uppmärksammat, omtalats 
av C. W. Skarstedt (Predikoverksamhetens och den andliga vältalighetens 
historia, Lund 1879, s. 97) och av honom betecknats såsom »båda på sin tid mycket 
berömda».

Ifråga om de 13 barnen i detta äktenskap meddelar Broman för samtliga 
födelseår och -data samt födelseplats, ävensom för dem, som avlidit i späda år, 
liknande uppgifter om deras död och begravning. Vad som här meddelas gör ett 
absolut pålitligt intryck, och man torde icke misstaga sig, om man påstår, att hela 
detta parti utgör en avskrift av anteckningar, som med all sannolikhet successive 
införts av Rosenskiöld själv i en familjebibel el. Iikn. Redan det förhållandet att 
uppgifterna ifråga stanna vid det som här angivits och icke meddela något som 
hälst om barnens senare öden gör den angivna uppfattningen om deras karaktär i 
hög grad sannolik (jfr vidare nedan). Härav följer alltså bl. a., att den inbördes 
ordningen mellan barnen här hos Broman är den rätta. Elgenstierna har tydligen 
icke haft kännedom om vad Broman meddelar, har därför i åtskilligt en annan 
uppställning och saknar de tre syskon, som dött i barndomen: Maria (Broman 1), 
Harald (8) och Maria II (ii). Å andra sidan är det i väsentlig mån från Elgen- 
stiernas verk vi hämta vårt vetande om vad som senare hände de två yngre genera
tionerna av ätten Rosenskiöld — flera blevo nämligen icke dessa.

Johan Pedersson Rosenskiöld (Broman 2: Johannes) skrev sig liksom 
bröderna Olof, Gustaf och Gabriel till Forsvik (Undenäs sn, Vgl.), som de 
gemensamt ärvt. Han blev kopist i k. kansliet 1641 och dog ogift i Stockholm 
1665.

Erik (Broman 3) kom i krigstjänst under trettioåriga kriget 1637, alltså 
vid 17 års ålder, blev löjtnant 1642, sårad vid belägringen av Brieg s. å., 
blev kapten vid norrlandsregementet 1645 och utnämndes 1646 till rege- 
mentskvartermästare vid Tomas Gärffelts regemente, där han bl. a. 
organiserade dettas 41e kompani, som räknade manskap från Medelpad, 
Jemtland och Härjedalen. Om regementets överförande till Tyskland 1647 
inlade han stora förtjänster och torde överhuvud ha räknats som en av 
dess dugligaste officerare. I Anklam i Pommern råkade han i duell med 
regementschefens son Tomas Gärffelt d. y., löjtnant och hovjunkare 
(Elgenstierna, 3, s. 403), och fick därvid sätta livet till. Se härom utom 
Elgenstierna (6, s. 514) E- H. K:son Björn i Fornvårdaren, Bd 6 (1937 
—38), s. 23. Rosenskiöld var ogift.

Olof (Broman 4) uppges ha varit student och är den ende av bröderna, om 
vilken denna uppgift lämnas. Nu finner man emellertid i Upsala universi
tets matrikel (D. 1, s. 61) under den 22 Septemb. 1632 följande anteckning 
om då inskrivna alumner:
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Johannes Petri 
Ericus Petri 
Olaus Petri 
Petrus Petri 
Gustavus Petri.

fratres germ[ani]

vilket med den allra största sannolikhet innebär att det här är fråga om 
Peder Erikssons fem äldsta söner, nämnda i riktig äldersordning, vilka 
av sin fader sänts till universitetet, säkerligen med informator, och där 
inskrivits alla fem på en gång — fratres germani betecknar dem som 
helbröder, köttsliga bröder. Även tiden får sägas stämma rätt väl. Situa
tionen har här varit den — som man säkerligen kan finna många mot
stycken till — att den äldste eller måhända ett par tre av de äldre sönerna 
ansetts mogna att få sina studier förlagda till akademien — utan att dessa 
därför behövde bli i högre mening akademiska — och så ha de yngre 
fått följa med för att bilda vad vi väl närmast vore benägna att beteckna 
som ett skolhushåll. Och mogenhet för Upsalastudier i denna mening, dock 
förbundna med inskrivning vid universitetet, ansågs man som bekant vid 
här förevarande tid vinna mycket tidigt. Annerstedt understryker, att 
»föräldrar hitsände stundom barn vid den ålder, då man annars plägar 
sättas i skolan» (Ups. univ:s hist., Del i, Ups. 1877, s. 377) och framhåller 
att särskilt »de adliga ynglingarne vanligen kommo hit, förrän de lemnat 
barnaåren bakom sig» (ibid., s. 378). Och med denna kategori få vi väl snarast 
jämställa de unga Pedersönerna som i varje fall måst räknas som herre- 
manssöner med hänsyn till den ganska starka ställning deras energiske och 
tvivelsutan dugande fader var på väg att skapa sig inom den centrala ad
ministrationen. Och när det nu beträffande sönernas ålder visar sig före
ligga en latitud från drygt 13 1I2 år ned till ej fullt 7 år, så kan detta ej 
anses som någon orimlighet: Annerstedt nämner att en ung Lilliehöök, 
som miste livet genom ett vådaskott 1648, blott var sju år gammal.

Peder (Broman 5) till Gräshult (Mölltorps sn, Vgl.) blev hovjunkare 1643 
och — väl efter studier i Upsala — med tiden häradshövding i Kåkinds 
m. fl. härader i Vgl. 1653, f 1656. Han var gift 1648 med Christina Lode 
från Lifland (f. 1619, f 1689) och hade med henne en son Gustaf, som 
var ryttmästare och dog ogift (levde ännu 1701) samt en dotter Catharina 
(f 1729), som äktade kapten Olof Rudebeck (f. 1666, J 1700).

Catharina Pedersdotter (Broman 6) blev gift (efter 1647) me^ borggreven 
i Göteborg Daniel Lange i hans 2:a gifte, f 1653.

Gustaf (Broman 7) blev löjtnant vid Kronobergs reg:te 1651, kapten 1655, 
kallas 1696 överstelöjtnant och synes då ännu ha varit i livet.

Claes (Broman 9) till Årke (Gryta sn, Upl.), som han fick genom sitt gifte. 
Blev hovjunkare, senare officer, slutligen major vid Helsinge reg:te 1660, 
avsked 1675 med överstelöjtnants karaktär, f 1697; han var gift 1668 
med Anna Margareta Sabel i hennes 2:a gifte, dotter av översten Gustaf 
Sabel och Margareta Patkull . I detta äktenskap föddes med säkerhet 
4 barn: sonen Per, som blev kapten vid Uplands reg:te 1704 men stupade 
1709 i slaget vid Poltava och slöt ätten på svärdssidan; dottern Margareta
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gift 1:0 med komministern i Långtora (Upl.) Eric Paulander (f 1692) 
och 2:0 1702 med förste makens efterträdare Jacob Wigznelius (f 1724), 
vidare dottern Beata (f antagligen 1754) gift 1:0 med kommissarien 
Mårten Stiernhöök (f. 1643, f 1721) och 2:0 med översten Carl Gustaf 
Grissbach (f. 1663, f 1728) samt dottern Catharina, gift med fänriken 
Carl Nisbeth (se Elgenstierna, 9, s. 307). (Om ytterligare en son, 
Gustaf, som möjligen tillhör Claes Rosenskiölds äktenskap men där 
identitet med brodern Peders likanämnda son (se ovan) ej kan anses helt 
utesluten, se Elgenstierna, 6, s. 515.)

Samuel (Broman 10) fick i arvskifte efter modern (1648) två skattegårdar i 
Vgl., som han sålde 1651; f 1661 och begraven i sin faders grav i Stor
kyrkan i Stockholm.

Gabriel (Broman 12) skrev sig utom till Forsvik (se ovan) även till Ström 
(Hjärtum sn, Bohusl.) genom sitt gifte. Han begav sig 1650 till Tyskland 
vid 16 års ålder »för att skaffa sig tjänst under militien» och hade en lång 
och växlingsrik krigarbana bakom sig, när han 1677 nådde ställningen 
som överstelöjtnant vid dragonreg:tet i Bohuslän; f barnlös 1682. Han 
var gift med Dorothea Bielke i hennes 2:a gifte, dotter av Norges rikes 
kansler Jens Ovesen Bielke, och tidigare gift med danske överstelöjt
nanten m. m. Daniel Knutsson Bildt till Morlanda (f 1651), vars ätt 
senare naturaliserades i Sverige.

Carolus (Carl; Broman 13) sättes av Elgenstierna främst i syskonraden 
men var i verkligheten den yngste. Om honom är endast känt att han levde 
vid arvskiftet efter fadern 1657, men var död 1663, troligen redan 1661.

År 1648 12I12 ingick Peder Eriksson Rosenskiöld nytt gifte med fru 
Helena (Elin) Krabbe, som var dotter till Jöns Eriksson Krabbe till Rådö 
och Ölmenäs och Märta Store och som tidigare varit gift med regements- 
kvartermästaren Jost Bråkenhusen (f 1644). I detta Rosenskiölds senare 
äktenskap föddes 4 barn.

Den redogörelse, som Broman lämnar för giftermålet och för barnen, är 
fullt analog med den förutnämnda beträffande den första kullen, dock med den 
skillnaden, att nu även lämnas uppgifter om barnens faddrar. Att detta endast 
är ägnat att ytterligare styrka det ovan gjorda antagandet, att bakom Bromans 
framställning ligga anteckningar, som härröra från familjen och då snarast från 
familjefadern själv, torde få anses ligga i öppen dag.

Broman känner som synes 3 barn från detta äktenskap: 1. Beata, 
2. Lenard och 3. Adolph, och beträffande 1 och 3 är icke något mera känt 
överhuvud utöver det han meddelar. Ifråga om sonen Lenard vet man däremot, 
att han levde ogift och avled 1690 på Ärtekärr i Romsbergs sn (Vgl.), ävensom att 
han blev begravd i Mölltorps kyrka (Vgl.).

Förutom dessa tre barn känner Elgenstierna en dotter Cecilia, som levde 
vid arvskiftet efter fadern 1657.

Fru Helena överlevde maken i många år; hon gick ur tiden 1684.

S. 828, r. 8 ff. Över släkten Isæus är en släkttavla publicerad av G. Anrep 
i Sv. slägtboken, Bd 3 (Sthm 1875), s. 189—198 (med tillägg s. 496, 514). Ifråga



985

om de äldre släktleden överensstämmer den rätt väl med Bromans uppgifter, 
ehuru det knappast torde vara fråga om någon direkt användning av dessa.

S. 828, r. 10 ff. Om Laurentius Andreæ Isæus se Hm., D. 2, s. 58, Sehlberg, 
D. i, s. 126, 379. Ifråga om barnen befinnes det att Anrep känner de sex, som hos 
Broman upptas såsom no. 3—8 (däremot ej 1—2), och därutöver två döttrar 
Anna (f. 1662, gift Hilleström) och Margaretha (f. 1664).

S. 828, r. 9 nedifr. ff. Om Erik Larsson Isæus och hans familj se Hm., D. 2, 
s. 437 f. samt (bl. a. rörande barnen) här ovan s. 608 ff. med tillhörande kommentar.

S. 829, r. 2 ff. Om Dorothea Isæa, hennes giften och barn se ovan s. 608 
(med kommentar).

S. 829, r. 6 ff. Om Margareta Isæa och hennes familjeförhållande se ovan 
ibid. samt nedan s. 866 f. med kommentar.

S. 829, r. 10 ff. Om Petrus Isæus och hans familj jfr ovan s. 609 (med kom
mentar) .

S. 829, r. 14 ff. Om Catharina Isæa, hennes make och barn se ovan ibid.
S. 829, r. 17 ff. Om Erik Isæus (f. 1688, f 1766) se ovan s. 607 (med kom

mentar) .
S. 829, r. 22. Johannes L. Isæus är säkerligen identisk med den kapten 

Johan I., som upptas hos Lewenhaupt, Karl XILs officerare, 1, s. 324, ehuru 
födelseåret här anges vara 1648 (väl oriktigt med hänsyn till att Broman även 
känner datum).

S. 829, r. 10 nedifr. Dorothea Isæas make uppges av Anrep ha hetat Georg 
Fischer, och trots att Tuscher är så att säga en lectio difficilior, förefaller det 
ej osannolikt att detta är riktigt. Det fanns nämligen enligt andra källor på 1680- 
och 1690-talen en Jörgen (Jöran, Georg) Fischer, som var fältskär under 
Helsinge regemente och även »stadsbarberare» (dvs. -fältskär) i Gefle — han dog 
1698 och efterlämnade döttrar. Se härom en uppsats 'Läkare i Gefle på 1600- 
talet’ (i Meddel. af Gestrikl. fornm.-fören., 1904, s. 8—14), s. 13.

S. 830, r. 5 ff. Om Olaus Erici Brunnius och hans familjeförhållanden se 
Hm., D. 2, s. 39; om brodern superintendenten Erik Brunnius och hans maka 
Margareta Clo se ovan s. 772 med kommentar.

S. 831, r. 5. Engelbert (-brekt) Hanning nämnes av Brun i Hudiksvalls 
hist., D. i, s. 117 bland de rådmän, som efter kyrkans brand 1691 skänkte nya 
fönster till densamma.

S. 831, r. 17. Hans Rudman tillhörde en syskonskara — barn till Augustus 
Rudman (f 1708) —, vilken som medlemmar bl. a. räknade den kände teologen 
Anders Rudman, kyrkoh. i Wicaco i Nordamerika, superintendent (t 1708), 
samt de båda Gefle-guldsmederna Johan Rudman (f 1727) och Augustin Rudman 
(f 1748?); se genealogi över släkten hos Sehlberg, D. i, s. 353.

S. 831, r. 20. Rörande Jonas Lenæsius förete uppgifterna hos Sehlberg, 
D. i, s. 190 smärre avvikelser.

S. 831, r. 14 nedifr. Äktenskapet mellan Andreas Lenæsius och Catharina 
Lidgren upplöstes 1749 under omständigheter, som skildrats av Jensen, Söder
hamns hist., Bd i, s. 94.

S. 831, r. i nedifr. Angående J. Stakel berättas i K. Vetenskapsakadms 
Handlingar 1751, s. 237, hurusom han, »Factor vid Östanå pappers-bruk», då 
liksom året förut för akademien företett prov på gråpapper och karduspapper,
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för vars framställning han använt i ena fallet lövblad, i andra fallet sågspån 
som huvudingrediens. Jfr även beträffande Östanå, resp. Stakel (Stakell) Hist.- 
geogr. o. statist, lexikon för Sverige, Bd 7: 2 (Sthm 1868), s. 747 f.; S. Ambro- 
siani, Papperstillverkningen i Sverige intill 1850-talets mitt (i: Molae chartariæ 
Svecanæ, i (Sthm 1923), s. 63—198), s. 69 f., 95, 160, 179, 198 osv. (PI. XXI); 
Dokument rör. de äldre pappersbruken i Sverige (Sthm 1919—23), s. 27—36; 
K. H-k å omslag t. H 20 (D. 1: 7) av Glysisv.-editionen.

S. 832, r. 12. Rektor Olaus E. Hannings dödsår uppges av Helsinge nat:s 
matrikel ha varit 1733, vilket torde vara oriktigt. Om honom och hans familj 
se vidare J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola (1934). s. I9 (o. G. Hell
ström i Personhist. tidskr., 1934, s. 252).

S. 832, r. 13. Engelbert Hanning blev slutligen komminister i Enånger; 
gifte sig 1762 med Margareta Christina Burckhardt, men avled barnlös 1793, 
se Hm., D. 1, s. 356.

S. 832, r. 12 nedifr. Den mångfrestande Sven Hannings roll som barnalärare 
beröres av Brun, D. i, s. 231.

S. 833, r. 2 ff. Bromans uppgift att Elisabet Brunnera skulle ha äktat 
kyrkoh. Mårten Solander är alldeles felaktig och beror uppenbarligen på en 
förväxling å Bromans sida, ty Solanders maka hette Brita Bohlin, se härom 
Bygdén, Hernösands stifts hm., 4, s. 150. Elisabet Brunneras man var däremot 
kyrkoherden i Nordmaling (Ångerm.) Daniel Michaelis Solimontanus (f. 1621, 
f 1680 el. 81). Dessa makars barn — och bland dem dottern Elsa — kallade sig 
Solander. Se härom Bygdén, 2, s. 348 f.

S. 833, r. 7 ff. Om Elsa Solander, hennes make Jonas Bergqvist och deras 
barn se även nedan s. 855 ff.

S. 833, r. 15 ff. Om Catharina Brunnera, hennes man Peder Verfving 
och deras ättlingar se nedan s. 857 ff.

S. 833, r. 8 nedifr. Om Ericus Brunnius se Hm., D. 1, s. 162; B. G. Jonzon, 
Blad ur Bollnäs församlings kyrkohist. (1899—1900), s. 62—65.

S. 833, r. 3 ff. nedifr. Om professor Martinus Brunnerus, framstående 
grecist och lärd teolog, men för en senare tid väl främst känd för sin energiska 
kamp för en revision av det rättsliga förfarandet vid trolldomsprocesserna se 
särskilt R. Holm i Sv. biograf, lexikon, Bd 6 (1926), s. 530—535 med där anförd 
litt. •— Om hans maka Elsa Poppelman jfr även ovan s. 567 med kommentar.

S. 834, r. i. Om stadsläkaren Sebastian Poppelman (f 1709) se ovan s. 567.
S. 835, r. 12. Sebastian Brunner var född i Upsala 1663, inskrevs vid uni

versitetet 1672, men lämnade senare studierna för militäryrket. Det första spåret 
härav synes, så vitt för närvarande är känt, vara det, att han 1685 följde greve 
Nils Bielke till Ungern, när denne gick i kejsarens tjänst för att i kriget mot 
turkarna vinna ära och ryktbarhet genom en lysande tapperhet. Brunners be
fattning var säkerligen av blygsammaste art: Bielke tycks senare ha betraktat 
den som en ren drängtjänst. År 1688 är Brunner emellertid kvartermästare vid 
Pommerska kavalleriet, där han sedan passerade graderna som adjutant 1689, 
kornett 1693 ocI1 regementskvartermästare 1695 (se Elgenstierna, i, s. 638; 
Lewenhaupt, Karl XILs officerare, 1, s. 89). Hans nästa befordran, nämligen till 
ryttmästare, kom emellertid att bli förknippad med säregna omständigheter. Ty 
när den unge konungen 1697 befallde Bielke att såsom regementschef — han var ju
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också guvernör i Pommern •— utfärda fullmakt för Brunner, begick denne, som 
föreslagit en annan officer till befattningen och tydligen ej ansåg Brunner, den 
forne tjänaren, värdig, den djärvheten att till en början underlåta att utföra befall
ningen. Han föll visserligen snart nog till föga, men fick mottaga två ytterst skarpa 
och hotfulla handskrivelser från den 15-årige konungen — i den förra av dessa 
beröres Brunner direkt, i det att konungen uttryckligen befaller Bielke att bevisa 
»Rytmästaren Bruner all bewågenheet som hafwer strukit edra skoor och är nu 
wår Rytmästare och i måsten unnderdånigen honom lijda om wij dhet eder befal- 
ten» (Handlingar rör. Skandinaviens hist., D. 17, 1832, s. 283 ff.). Dessa brev 
visade tydligt, att Bielke ådragit sig ej blott sin herres onåd utan även hans 
misstro. Underblåst', av Bielkes fiender och ytterligare skärpt genom oförsiktiga 
steg från hans egen sida, ledde denna stämning snart nog därhän att Bielke 
arresterades och inför Svea hovrätt ställdes under åtal ej blott för sitt trots mot 
konungens bud utan för en mångfald moment i sin ämbetsutövning, den politiska 
och diplomatiska verksamhet han bedrivit m. m. Det kan alltså med ett visst fog 
sägas, att det var Brunners befordringsfråga som i sin mån utlöste den bekanta 
högmålsprocess emot Bielke, som nu följde och som ledde till hans fall. Denna 
har flera gånger blivit mer och mindre utförligt skildrad (särskilt av O. Malm
ström 1899, G. Wittrock 1917 m. fl.; jfr även redan Fryxell 1858).

Brunner adlades 1703 (von Brunner), blev major 1710, överstelöjtnant 1712 
och erhöll överstes titel 1719. Han avled 1732 i Greifswald. Han var gift med 
Anna von Stijpman (Lewenhaupt kallar henne N. von Steijpe), som levde som 
änka 1740. Elgenstierna (i, s. 638) ifrågasätter, att hon varit dotter till referen- 
darien vid hovrätten i Greifswald Franz Stijpman, adlad von Stijpman, men ej 
introducerad. I äktenskapet med Brunner hade hon en dotter Barbara Regina, 
som dog 1729. Från ett tidigare gifte med en Reisner medförde hon en son Carl 
Christopher och en dotter Barbara Christina; dessa adlades med styvfaderns 
namn. Carl Christopher von Brunner blev ryttmästare vid Västgöta kavalleri 
och dog ogift.

S- 835, r. 19. Om kyrkoherden i Lundby, Vgl. (ej Långnäs), senare i Säve (Bo- 
husl.) Göran (Georg) Schröder (f. 1653, f 1704) se Skarstedt, Göteborgs stifts 
hm. (ny uppl.), s. 335 f. (och passim); enligt samma källa voro hans döttrar sju.

S. 835, r. 23. Margareta Schröders (f 1773) make i i:a giftet var källar
mästaren i Stockholm Casten Standaert (Stanaert är tryckfel) f. 1670, f 1725, 
se Örnberg, Årg. 11 (1896), s. 424. Om maken i senare giftet, biskop Georg 
(Göran) Wallin d. y. (f. 1686, f 1760), ges det en omfattande litteratur; se särskilt 
T. Andræ, Minnesteckning över Georg Wallin d. y. (i Sv. Akad:s Handlingar ifrån 
år 1886, D. 45, 1934, s- 26—489; även tryckt som; Georg Wallin d. y. Resor, forsk
ningar och öden, Sthm 1936) med anförda källor och litteratur. Om hans familje
förhållanden, se bl. a. Lemke, Visby stifts hm., s. 51. De av Broman nämnda 
sönerna i Wallins 2:a gifte adlades 1756 under namnet Wallenstråle; Fredrik 
Ulrik (f 1795) blev tit. kansliråd, och Martin Georg dog 1807 som biskop i 
Kalmar, se om dem bl. a. Elgenstierna, 8, s. 669 f., om den sistnämnde även 
B. Olsson, Kalmar stifts hm., D. 1, s. 75—86. Jfr ovan kommentaren till s. 722.

S. 835, r. 4 nedifr. Emerentia Schröder var först gift med kyrkoh. i Abild 
(Hall.) Petrus Hermanni (Skarstedt, anf. arb., s. 78).

S. 836, r. i—10. Uppenbarligen har sammanhanget med den närmast före-
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renskrivning blivit överhoppat. Den dam, som var gift med 1:0 rådman P. Ödman, 
resp. 2:0 kyrkoh. A. Bornander, har icke blivit nämnd av Broman. Hon hette 
emellertid Elisabet Lander. Men inplaceringen här av hennes båda män före
faller onekligen något omotiverad. Det enda sammanhang, som i detta parti för 
närvarande kan skönjas, torde vara det, att Margareta Schröders enda barn 
med Johannes Trogelius, dottern Anna Maria — vars namn Broman ej känt 
eller i varje fall utelämnat (insatt av redaktionen s. 835, r. 1 nedifr.) —- i sitt 2:a 
gifte var förenad med den här s. 836, r. 3 ff. nämnde prosten o. kyrkoherden i 
Tanum (Bohusl.) Johan Ödman (Oedman), som ju var son till den förutnämnde 
rådman P. Ödman och Elisabet Lander; han är kanske mest känd för sitt arbete 
Chorographia Bahusiensis (1746; se om honom närmare Skarstedt, anf. arb., 
s. 547 ff.). Men varför Broman här upptagit också hans syskon och hur han i övrigt 
tänkt sig sammanhanget förblir alltjämt något dunkelt. Ytterligare tilltrasslade 
äro hans uppgifter såtillvida, som den dam, som (r. 7) upptas såsom gift med 
kapten Arrhén (Claes A., f. 1687, f 1771, kapten vid Bohus dragonreg:te) tydligen 
icke var dotter till rådman Ödman, utan hette Anna Elisab . Bornander (se Örn
berg, Årg. 4 (1888), s. 26) och alltså var dotter till Ödmans successor matrimonii.

S. 836, r. 12 ff. Om biskop H. Schröder (f. 1676) se B. Olsson, Kalmar 
stifts hm., i, s. 56—65.

S. 836, r. 21 ff. Om biskop D. Norlindh (f. 1662, f 1728) se Hagström, Streng- 
näs stifts hm., 1, s. 127—132. Den nämnde sonen hette Karl.

S. 836, r. ii nedifr. Om Sophia Norlindh och hennes make Matthias Steuch 
se nedan s. 876 med kommentar.

S. 846, r. 17 f. Om Wilh. Grubb (f. 1673, f 1739) se Hm., D. 2, s. 46; om 
hans familjeförhållanden se utförligare ovan s. 626 ff.

S. 849, r. 5. I Anna Päderdotters födelseår 1659 äro de två sista siffrorna 
halvt utplånade, men någon ändring har ej fullföljts.

S. 851, r. 3 nedifr. ff. På tal om Bromans svärfader Jonas Elg bör nämnas, 
att uppgiften om dennes svärfar Jacob Tunerius såsom komminister i Katarina 
församling i Stockholm upptogs på sin tid av J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiks
valls skola (1934), s- 4°> men dess riktighet sattes starkt ifråga av den främste 
kännaren av Stockholms prästerskaps personhistoria, arkivarien G. Hellström, 
som i en recension av Nordlunds arbete (i Personhist. tidskrift, Årg. 35, 1934, 
s. 252—254) påpekade dels att någon komminister med detta eller liknande namn 
ditintills ej vore känd, dels att komministerlängden ej heller gåve plats för någon 
dylik. När samme förf. några år senare fick anledning att sysselsätta sig med 
Bromans familjeförhållanden (i nämnda tidskr., Årg. 39, 1938, s. 124—127), 
återkom han till detta spörsmål och påvisade, att det tydligen måste vara fråga 
omskolmästaren i Katarina skola Jacob Tonnerus eller Tunnerus. Denne, som 
ursprungligen hette Jacob Bertilsson, var född i Stockholm 1633 som son till 
en tunnbindare, och efter dennes yrke valde han sitt namn under sin tid i Upsala, 
där han blev student 1652 och prästvigdes 1660. Åren 1661—63 var han lärare i 
Katarina skola — se härom även C. Björling, Katarina skola (Sthm 1913), s. 32 
ff. — och som prästvigd har han då säkerligen anlitats som predikobiträde på ett 
sätt, som ingivit dottern, Brita Tuneria, föreställningen, att han innehaft kom
ministertjänst. Själv blev Tonnerus icke gammal; det finns anledning anta, att
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han avlidit redan 1663, alltså vid 30 års ålder. Och då även makan, som hette 
Sigrid Stack, torde ha tidigt gått ur tiden (makarnas grav i Katarina kyrka 
omtalas 1666), ges det goda skäl för Hellströms antagande, att Brita tidigt blivit 
föräldralös och vuxit upp hos släktingar i Helsingland, där hon enligt Broman 
råkade sin make i i:a giftet, apologisten Jonas Elg. (Om hennes 2:a gifte, med 
Peter Rogstadius, se ovan s. 685.)

S. 852, r. 7. Om löjtnant Peter Römstedt se ovan s. 715 med kommentar.
S. 852, r. 18. Om Bromans familjeförhållanden (maka, döttrar, mågar och 

barnbarn) jfr ovan s. 571 f. (med kommentar); om Anna Margareta B:s födelseår 
(1707, ej 1709) se kommentaren till s. 572.

S. 852, r. 6 nedifr. Om Petrus Rogstadius och hans maka jfr ovan s. 685.
S. 853. Om de här förekommande familjerna Rogstadius gäller detsamma.
S. 854, r. 4. Konterfej aren Petter Erikssons tillnamn var Berg (Hm., D. 1, 

s. 154; Nordlund, Lärare vid Hudiksvalls skola, s. 39), och det är tydligen han 
som avses i den lilla notis, som vårt nya, stort anlagda ’Svenskt konstnärslexikon’, 
Bd 1 (Malmö 1952) s. 138 presterar: »Berg, P. Målare. Verksamsomkonterfejare 
i Falun 1654 och 1661 påvisbar i Forssa socken, Hälsingland.»

S. 854, r. 15. Om apologisten, senare kyrkoh. Gulich Bergqvist (nämnd här
ovan s. 760) se Hm., B. 1, s. 134 (uppgiften om dödsåret felaktig), Nordlund, 
anf. arb., s. 39 f.; G. Hellström i Personhist. tidskr., Årg. 35 (1934), s. 253. Be
träffande hans barn påpekar Hellström, att en son Petter avled som sekund
fänrik vid 26 års ålder 1715 i Bergsjö.

S. 854, r. 12 nedifr. Om kyrkoh. Olof Montén jfr ovan s. 668 (med kommen
tar).

S. 854, r. 9 nedifr. Om kyrkoh. Eric Montén (f 1757) jfr ovan s. 668 (med 
kommentar); Broman upptar här en son Olof, f. 1734; annars anger Hm. (D. 3, 
s. 88); »Barn: enda dottern Christina.»

S. 854, r. 6 nedifr. Om Margareta Montén, hennes make Lars Schalin 
och deras barn se nedan s. 859 (med kommentar).

S. 854, r. 2 nedifr. Om Sigrid Krok och hennes giften se ovan s. 668.
S. 855, r. i. Om kollega Marcus Sjöling (f 1719) och hans maka (f 1716) 

se Nordlund, anf. arb., s, 66; Hellström, anf. upps., s. 253 f.
S- 855, r. 5. Erik Bergqvist-Norn fick (enligt Lewenhaupt, anf. arb., 2, 

s. 483) 1724 pension som kornett vid Upplands tremänn.-kav.-reg:te.
S. 855, r. ii. Sonen Peter (f. 1681) fick, efter återkomst 1722 från sin fången

skap i Ryssland (fr. 1709), avsked som fänrik och mönsterskrivare (se ibid.).
S. 855, r. 13. Gustaf Norn fick enl. samma källa avsked 1707 som konduktör 

vid Fortifikationen. — Carl och Erik (d. y.) upptas ej av Lewenhaupt.
S. 855, r. 17. Om Matthias Bergqvist se Hm., D. 1, s. 324.
S. 855, r. 4 f. nedifr. Elsa Solander var, som ovan i kommentaren till 

s. 833, r. 2 påvisats, väl dotter till Elisabet Brunner men ingalunda till kyrkoh. 
Mårten Solander, som icke var gift med denna; hennes make och Elsa S:s fader 
var kyrkoh. Daniel Michaelis Soiimontanus.

S. 855, r. 2 nedifr. Om Axel Norelius och hans familj se även ovan s. 678 f. 
med kommentar.

S. 856, r. 14. Om kyrkoh. Dan. Wickmans familjeförhållanden och om hans 
barn Wikmark se Hm., D. 1, s. 478.
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S. 856, r. 10 nedifr. ff. Om Petrus Bergqvist (d. ä.), komminist. i Järvsö, och 
hans familj se Hm., D. 2, s. 155. När han här (i Hm.) uppges i sitt i:a gifte ha 
äktat »Brita Wickman, Pastorsdotter i Gnarp», beror väl detta på förväxling 
med brorsonen P. Bergqvist, adjunkt i Gnarp (se Broman).

S. 856, r. 6 nedifr. Om Andreas Bergqvist se Hm., D. 2, s. 394 f.
S. 856, r. 4 nedifr. Om Olof Lockner se Hm., D. 2, s. 155.
S. 857, r. 12. Om komminist. i Sånga, Upl., And. Morin (f 1715) se Hm., 

D. 3, s. 81.
S. 857, r. 12 nedifr. Över släkten Werfving — vars namn företer flera olika 

stavningar — föreligger hos Sehlberg (D. i, s. 600) en släkttavla, som av allt 
att döma till avsevärd del synes vara uppgjord på grundvalen av Bromans här 
lämnade uppgifter. (Om Bromans meddelande till A. A. von Stiernman se straxt 
här nedan.)

S. 857, r. 11 nedifr. Om Peder Jonsson Verfving och hans maka Catharina 
Brunnera, dotter till kyrkoh. Olof Eriksson Brunnius, se även ovan s. 833.

S. 857, r. 3 nedifr. ff. Till de förhållandevis utförliga uppgifter, som Broman 
lämnat om Jonas Werwing, kan ju tilläggas en erinran därom, att hans placering 
1685 som assessor i Antikvitetskollegium (resp. -arkivet) var förknippad med det 
honom lämnade uppdraget att fortsätta den serie av historiker över Vasakungarna, 
som påbörjats av Tegel, Ægidius Girs, Arnold Johan Messenius, Johannes Vide- 
kindi m. fl. genom att författa Sigismunds och Karl IX:s historier, vilket han 
också utförde. Hans verk förblev dock otryckt fram till mitten av 1740-talet, då 
det utgavs av A. A. von Stiernman i två band (Sthm 1746, 47). När Stiernman 
var sysselsatt med detta editionsarbete, vände han sig till Broman, med vilken 
han tidigare haft förbindelser, med begäran om upplysningar om Werwings släkt. 
Med brev av den 11 mars 1746 (orig. i UUB ms. G 265) tillställde Broman honom 
också dylika, i huvudsak överensstämmande med vad han här i sin Ættqvisl 
sammanställt rörande Jonas Werwing och hans närmaste anhöriga. Stiernman 
återger också det mesta härav i sitt 'Förrspråk’ till editionen (ark e 1) och erkänner 
uppgifternas proveniens genom att i en not ge uttryck åt en förmodan, att ytter
ligare upplysningar om släktens medlemmar »lärer med nöje läsas i den lärde 
Probstens i Hudwigswald, Mag. Olof Bromans Ättqwiszel af de förnämsta stamträ
1 Helsingeland, enär det utkommer i det allmänna dagsliuset» (Om det namn, som 
här användts för B:s arbete, se närmare nedan s. 1003 Tillägg o. rättelser).

Vad åter Jonas Werwing beträffar så får det nog sägas, att den nimbus av 
samvetsgrann och självständig historisk forskare och författare, som på grundvalen 
av hans nämnda verk tillagts honom, detta bl. a. av Fryxell, numera tämligen 
fullständigt förbleknat efter den kritiska analys, som Verner Söderberg under
kastat arbetet och arbetsmetoderna och som givit vid handen, att stora partier 
helt enkelt avskrivits ur Arnold Johan Messenii arbete, att andra utgöra över
sättningar ur Johannes Messenii Scondia och att de tillsatser författaren själv 
gjort tillkommit skäligen lättvindigt, vadan verket ifråga kommit att framstå 
som en i hög grad osjälvständig kompilation. — Av litteratur rörande Werwing 
må nämnas Biograph, lexicon, Bd 20 (1852), s. 195 f.; V. Söderberg, Historie- 
skrifvaren Arnold Johan Messenius (akad. afh. Ups. 1902), s. 91 ff. och passim; 
H. Schück, Kgl. Vitterhets hist. o. antikvitets akademien, dess förhist. o. hist.,
2 (Sthm 1933), s. 87 f., 220 f., 228, 245, 250 ff., 258 f., 261; 3 (1935), s. 38, 249;
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4 (r935)> s- 11 f-; Elgensxierna, 8, s. 755. Jfr även för ovanstående S. Bergh, 
Ur Anders Anton von Stiernmans brefväxling (i Personhist. tidskr., Årg. i8, 
1916, s. 34—53), s. 46 f.

S. 858, r. 3. Jonas Werwings maka Sara Brodina var dotter till biskop 
Joh. Brodinus i hans i:a gifte, med Elisabeth Emporagria, se Muncktell, 
Westerås stifts lim., D. 1, s. 40. När hon efter makens död avlämnade hans manu
skript, som infordrats, gjorde hon 1704 framställning om att detsamma skulle 
befordras till trycket och bereda henne någon ekonomisk vinst, men med hänsyn 
till de granskningar m. m., som måste föregå publiceringen, ställdes tryckningen 
på framtiden. Emellertid gjorde Fru Sara en ny framställning och det så sent 
som 1728, men trots att medgivande då utverkades på vissa villkor, kom tryck
ningen ej till stånd, förrän Stiernman som nämnt 1744 tog saken i sin hand (se 
V. Söderberg, anf. arb., s. 92 f.).

S. 858, r. 10 ff. Jonas Werwings son Peder blev, som Broman anger, officer, 
se om honom Elgenstierna, 8, s. 755, ävensom A. Lewenhaupt, Karl XII:s 
officerare, 2, s. 751.

S. 858, r. 13 ff. Sonen no. 2 Johan Gabriel Werwing (f. på 1670-talet) blev 
kanslitjänsteman och diplomat; hans verksamhet som sådan, liksom hans levnads
öden överhuvud, har utretts av Sten Landahl ,’Johan Gabriel Werwing. Bidrag 
till en 1700-talsdiplomats biografi’ (i Personhist. tidskr., Årg. 42, 1943, s. 44—69) 
med där anförda källor och litteratur. — Han gjorde sig även ett namn som skald, 
högt skattad av sin samtid; Hanselli har i sin serie Samlade vitterhetsarbeten af 
svenska författare, D. 4 (Ups. 1866), s. 305—330 sammanställt vad som då var 
känt av hans poetiska alstring, men hans egenhändiga samling finnes i UUB:s 
handskr.-samling (ms. V 40). Om denna och om författaren se särskilt E. Lewen
haupt i Samlaren, Årg. 1 (1880), s. 5—57, vidare E. Wrangel, Det carolinska 
tidehvarfvets komiska diktning (akad. afh. Lund, tr. Wexiö 1888), s. 208 ff.; samme 
förf., Frihetstidens odlingshistoria (Lund 1895), s. 218 f.; H. Schück i Schück o. 
Warburg, Illustr. sv. litt.-hist., 31e uppl., D. 2 (Sthm 1927), s. 387-—389 (o. passim, 
se regist. i D. 5); M. Lamm, Olof Dalin (akad. avh. Upps. 1908), s. 70—78 och 
passim (se regist.). Även G. Castrén berör Werwings diktning i olika samman
hang i Stormaktstidens diktning (Sthm 1907), så t. ex. s. 19, 109, 146, 166.

S. 858, r. 16. Om Olof Werfving se Hm., D. 1, s. 163.
S. 858, r. 20. Om Lars Werfving jfr ovan s. 682.
S. 858, r. 12 nedifr. Om lantmätaren Joh. Werfving och hans maka i i:a 

giftet se ovan s. 788 med kommentar.
S. 858, r. 5 nedifr. Lars Gæver var förmodligen en broder till Johan G. 

(f. 1668, J 1723, Hm., D. 2, s. 485), som var »född i Segersta af bondfolk» och blev 
kyrkoh. i Årsunda (Gestr.); han nämnes här ovan s. 608 och 829.

S. 859, r. 6 ff. Om Lars Schalberg och hans maka jfr ovan s. 854.
S. 859, r. 12. Sonen Olof Schalberg (f. 1733, f 1804) blev student i Upsala 

1753, mag. i Åbo 1757, docent därst. 1758, adjunkt i fil. fakulteten 1771, biblio
tekarie 1778 och professor i logik och metafysik 1779. Vann emellertid ej något 
större anseende vare sig som filosof eller universitetslärare. Se Åbo akademis 
studentmatrikel å nyo upprättad av V. Lagus, Avd. 2 (Hfors 1895), s. 114; Th. 
Rein, Filosofins studium vid Åbo universitet (Hfors 1908; Åbo univ:s lärdomshist., 
10), s. 193, 196 f.
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S. 859, r. 19 ff. Om Sara Werfving och hennes män Lars Andersson Gris 
och Nils Wikegren se ovan s. 711 och 792 (i senare fallet med kommentar).

S. 859, r. 14 ff. nedifr. Rådman Jacob Larsson Werfving (f 1737) åter
kommer jämte sin familj här nedan s. 871 f.

S. 860, r. i ff. Peter Werving blev student i Upsala 1734, men begav sig 
hösten 1737 till släktingar i Östersjöprovinserna, där han anslöt sig till den herrn- 
hutiska rörelsen. Detta föranledde honom att bege sig till Jena och Marienborn, 
den senare orten ett av brödraförsamlingens högsäten. Här blev han snart nog 
prästvigd och verkade, som Broman känner, någon tid som församlingsföre
ståndare i Peislo, men mest som lärare vid pedagogien i Weissenborn. Så små
ningom drogs han med i den starkt svärmiska riktning, vari rörelsen vid denna 
tid — den s. k. sållningstiden — urartade med en hart när otroligt frossande sårkult 
m. m. Och när han med sin i Tyskland vunna hustru 1745 återvände till Sverige, 
kommo dessa makar att starkt medverka till att denna osunda riktning fördes 
över på de svenska kretsarna. Här blev så Werving ledare för rörelsen i huvud
staden och i östra Sverige alltifrån 1745 till 1751 och utövade denna ledning på 
ett sätt, som icke kan sägas ha länt rörelsen till båtnad. Åtal undgick han visser
ligen men var vid flera tillfällen föremål för de kyrkliga myndigheternas miss
tankar. Detta blev — jämte hans sjuklighet — anledning för honom att lämna 
Sverige på våren 1751 och bege sig till Herrnhut, där han efter några år gick ur 
tiden (1755). Av litteraturen må nämnas N. Jacobsson, Från en forskningsresa 
till Herrnhut (Upps. 1903; särtr. ur Kyrkohist. årsskr. 1903), s. 53—67; samme 
förf., Den svenska Herrnhutismens uppkomst (Upps. 1908), s. 128 ff.; H. Pleijel 
i Sv. kyrkans hist., Bd 5 (1935), s. 453—456 och passim (se regist.); Karin Dov- 
ring, Striden kring Sions sånger (Lund 1951), 1, s. 72 (med not 82), 76 f. 214, 23g jf.

S. 860, r. 6. Helena Brodin (f. 1697) var dotter till handlanden i Gefle 
Anders Johansson Brodin (f 1702) och hans maka Brita Svenonia (f 1738). 
Se Sehlberg, D. i, s. 564.

S. 860, r. 14 nedifr. Om kyrkoh. Laurentius Andreæ (Gavelius) Salthe- 
Nius och hans familj se Hm., D. 1, s. 386.

S. 861, r. 4 Om kyrkoh. Joh. Wallenius och hans släkt se ibid., ävensom 
här ovan s. 766 ff.

S. 861, r. 10. Om kyrkoh. Nils Bång och hans tre giften se Hm., D. 1, s. 387.
S. 861, r. 17 ff. Om kyrkoh. And. Netzelius och hans son Olof Ulfsberg 

(Ulsberg) se Hm., D. 1, s. 134. Om den senares maka Catharina Wallenia, 
ävensom beträffande yngre generationer av släkten Ulfsberg se närmare här ovan 
s. 751 f. med kommentar. (Netzelius hade i yngre år varit apologist vid skolan i 
Enköping och medföljt vid dennas flyttning till Hudiksvall 1650, se Nordlund, 
Lärare vid Hudiksvalls skola (1934), s. 39.)

S. 861, r. 9 ff. nedifr. Om Andreas Ulfsberg och hans maka Eleonora 
Sophia Fraser samt deras barn se ovan s. 752 med kommentar.

S. 862, r. 5 ff. Här förekommande uppgifter om Catharina Ulfsberg, hennes 
gifte m. m. förefinnas även här ovan s. 752.

S. 862, r. 15 ff.—s. 864, r. 9. För Johan Salthenius och Magdalena Grubb 
samt för deras ättlingar inom släkterna Warg, Löfdal, Wixner, Höglund, Oxell, 
Hög, Högvall etc. har redogörelser lämnats redan ovan s. 630—632. En del 
notiser föreligga i kommentaren till detta parti.
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S. 864, r. 16 f. Om kyrkoh. i Markim (Uppl.) Lars Salthenius se Hm., 
D. 2, s. 267.

S. 864, r. 18 f. Om Andreas Salthenius säger Hels. nat:s matr.: »Militiam 
elegit»; hos Lewenhaupt finnes han ej upptagen.

S. 864, r. 20 ff. Om Daniel Salthenius och hans beryktade förskrivning 
(1718) m. m. se Hm., D. 2, s. 268 samt särskilt E. Lewenhaupt, Anteckningar om 
Uplands nation (Ups. 1877), s. 63—70 med där anförd litteratur, ävensom samme 
förf., Studenten som försvor sig till djäfvulen (Ups. 1893; ur Fyris 1893); Anner- 
stedt, Upsala univ:s hist., D. 2: 2, s. 408 f., osv.

Han uppges ha varit född 1703 och inskrevs tillsammans med den förut
nämnde brodern Andreas vid universitetet 27 jan. 1712. Då han i de ovan nämnda 
skrifterna betecknas ha tillhört Roslags nation, motsäges detta redan av universi- 
tetsmatrikeln, som anger honom liksom brodern såsom »Hels.». Och till yttermera 
visso återfinnas båda också i Helsinge nations matrikel under 1712: Febr. Även 
i nämnda nations protokoll förekommer Daniel Salthenii namn vid flera tillfällen 
under de närmast följande åren, så 1714: 11 dec., 1715: 24 maj och 1717: 29 maj; 
vid detta sistnämnda tillfälle höll han t. o. m. en »Oration de Statu religionis Populi 
Judaici ante Christum natum». (Det torde emellertid böra anmärkas, att den 
förväxling, som skett ifråga om Salthenii nation, med all sannolikhet samman
hänger med det förhållandet, att Gestrike och Helsinge nationer understundom 
(ibland endera, ibland båda) hade gemensam inspektor med Roslags nation. Se 
härom en notis av K. H-K å omslaget till H. 2 (Del II: 1), s. 4.)

Hans dåraktiga tilltag att förskriva sig åt djävulen inträffade i januari 1718 
och uppfattades av samtiden som ett fasansfullt brott, och redan i februari tycks 
häradsrätten ha dömt honom från livet. Först i september upptogs saken av den 
akademiska j urisdiktionen, men när domen även här kom att lyda på dödsstraff, 
förordade konsistoriet hos hovrätten med hänsyn till den dömdes ungdom och 
oförstånd lindring i domen: i konsistoriet hade ifrågasatts en månads fängelse 
och uppenbar kyrkoplikt, vilket också fastställdes som hans definitiva straff. 
Sedan han utstått detta, lämnade han 1719 Upsala för att under den följande 
tiden uppehålla sig med konditioner i Göteborg och Stockholm, varvid han även 
kom att ansluta sig till den pietistiska rörelsen, som nu på skilda håll börjat gripa 
sinnena. När han så i samband med en ansökan om rätt att predika (venia con- 
cionandi) av Upsala-konsistoriet blivit tillrådd att förlägga sina studier till ett 
utländskt universitet, lämnade han landet 1724 och begav sig till Halle, där han 
trädde i förbindelse med Francke m. fl. av den nämnda riktningens förgrunds
gestalter. Här fick han snart fast fot, blev väl mottagen och erhöll fast anställning, 
och 1728 blev han efter disputation promoverad till filosofie magister. Härpå 
följde kallelse till Königsberg, där han först blev e. o. professor i filosofi men slutligen 
avancerade till ordinarie professor i teologi 1733, då han också erhöll teologie 
doktorsgrad. Ehuru han i denna ställning hade att utstå ett par hårda angrepp 
av vedersakare, som med stöd av hans ungdoms förvillelser sökte att störta honom, 
lyckades han att hävda sin position, och sin lärostol behöll han till sin död, som 
inträffade 1750.

S. 864, r. i nedifr. Om Isaac Bröms (f 1649), student 1615, den förste skol
mästaren i Söderhamn, komminister i Forssa, kyrkoh. där 1638, se Glysisv., D. 2, 
s. 257, 432; Hm., D. i, s. 385; Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, s. 638.

Glysisvallur II 63
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S. 865, r. 6 ff. Bland styvbarnen, dvs. I saac Bröms barn i förra giftet, märkas — 
förutom den av Broman nämnde sonen, vars rätta namn var Petrus (ej Eric) —• 
Carl, borgmästare i Gefle (f 1674; se närmare Meddel. af Gestrikl. fornm.-fören., 
1902, s. 22), Eric, kronofogde i Helsingland, och Christina gift med handelsman 
L. Hvitkop i Hudiksvall (jfr ovan s. 673; Hm., D. 1, s. 385 felaktigt Hartkop).

S. 865, r. 7 ff. Den här nämnde Petrus Isaaci Bröms, som prästvigdes 1658, 
var icke komminister i Forssa men väl i Riddarholmen (som han blev redan 1664). 
Kyrkoh. i Vendel (Uppl.) blev han 1686. Hans dödsår är 1698. Han gifte sig 1666 
med Helena Ericsdotter Canthera, borgmästaredotter från Örebro (Hm., 
D- 3. s- 371; Hellström, Stockholms stads hm., s. 545). Rörande dessa makars barn 
se bäst Hellström, anf. st. och jfr här nedan.

S. 865, r. 13. Om kyrkoh. Nils Bröms (f 1708) se Hm., D. 3, s. 66.
S. 865, r. 14. Om kyrkoh. Isaac Bröms (f 1707) se ibid., s. 371.

S. 865, r. 15. Uppgiften om att Carl Bröms skulle ha varit med. d:r och 
professor i Åbo, som måhända ytterst återgår på en anteckning i Helsinge nations 
matrikel (s. 63, ett senare tillägg till faderns biografi) men sedan, antagligen genom 
Broman, förts vidare till Hm., Leijonhufvud m. m., får betecknas som oförklarlig. 
Ty mannen är okänd för Sacklén, och någon akademisk dissertation med Carl 
Bröms som auctor eller respondent tycks icke stå att upptäcka. Och någon medi
cine professor med detta namn känner varken Åbo-matrikeln eller Åbo universitets 
lärdomshistoria (1: Medicinen, Hfors 1890). (Även den son Magnus, som upptas 
av Hm. och Leijonhufvud såsom fil. magister, torde få anses okänd.)

S. 865, r. 14 nedifr. En förträfflig utredning rörande ’Släkten Phragmén 
(Phragmenius)' av I. Wallenius föreligger i Personhist. tidskr., Årg. 40 (1939—40), 
s. 218—236. För denna har Bromans verk med all säkerhet kommit till använd
ning, men å andra sidan kunna hans uppgifter korrigeras och än mer suppleras 
därav på många punkter. Detta gäller redan ifråga om de äldre släktleden.

S. 865, r. 13. nedifr. Beträffande läsningen Vernic JopsSon här i vår edition 
får det nog sägas att farsnamnet bör ändras till Jonsson, ty det streck, som kommit 
att förlänga första stapeln i », kan icke gärna antas ha åsyftat en ändring till p, 
utan får betraktas som en tillfällighet.

S. 865, r. ii nedifr. Jonas VernicsSon (Vernici, även Varenij) blev student 
i Upsala 1599 in classe physica och sedermera uppflyttad i högre klasser 1601 och 
1605 (Upps. univ:s matrikel, Bd 1, s. 4, 8, 11), blev vidare i:e komminister i Skel
lefteå 1613 (Bygdén, Hernösands stifts hm., D. 3, s. 318), slutligen kyrkoh. i 
Hagby och Ramsta (Upl.), där han avled 1656; se Hm., D. 2, s. 11 f. och Wallenius, 
anf. upps., s. 218. Med sin maka Margareta (enl. Wallenius; Catharina enl. Bro
man och Hm.) Nilsdotter Sepelia, dotter till företrädaren i Hagby pastorat 
Nicolaus Jonæ Bothniensis, hade han ett stort antal barn, enligt en uppgift 
14 söner och en dotter (många söner döda i späd ålder). Av dessa har Broman 
endast upptagit de två söner, som »utwidgade Familien», nämligen Jonas (f. 1639, 
f 1702) och Gabriel (f. 1648, f 1T0S)- Wallenius har däremot medtagit samtliga 
barn, som nått vuxen ålder, dvs. ytterligare två söner Nils (f. 1628) och Vernic 
(f. 1630) — båda alltså äldre än de tvenne förutnämnda — samt dottern Sofia 
(f. 1643).

Nils inskrevs som student i Upsala 1645 under namnet: »Nicolaus Jonæ
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Hagman», men antog senare namnet Phragmenius; prästvigd 1660, blev han slut
ligen kyrkoh. i Munsö (Upl.) 1671 (Hm., D. 2, s. 283); han var gift (hustruns namn 
okänt) men avled barnlös 1690,

Vernic — vars utelämnande hos Broman anmärkts av en senare hand 
(s. 865, r. 5 nedifr.) — blev samma år som brodern student under namnet: »Vernicius 
Jonae Hagman» men kallade sig senare likaledes Phragmenius, blev fil. mag. 1661, 
prästvigd 1663, kollega vid trivialskolan i Stockholm 1659, senare konrektor där; 
avled ogift 1665 (Wallenius, s. 219).

Sofia Vernicia blev, som ovan s. 624 omtalats, gift med kyrkoh. i Jerfsö 
(Hels.) Jacob Grubb (f. 1631, J 1701); hon dog 1696 (se Wallenius, anf. st. och 
ovan s. 624 med kommentar).

S. 865, r. 3 nedifr. Om kyrkoh. i Delsbo Jonas Phragmenius (f. 1639, J 1704) 
se Hm., D. 1, s. 280 f.; Wallenius, s. 219 (1692 som år för mag.-promotionen 
måste vara tryckfel för 1672).

S. 866, r. 2. Den här hos Broman och annorstädes förekommande missupp
fattningen, att Jonas Jonsson Phragmenii maka Elisabeth (f. 1630, f 1706) 
skulle tillhöra den kända lärdomssläkten Aurivillius (bördig från Örby hus), har 
kommit en del oreda åstad. Så t. ex. ha Erik Sehlberg (Gefle och dess slägter, 
D. i, s. 4) och Anrep (Svenska slägtboken, Bd 1, Sthm 1871, s. 423) placerat fru 
Elisabeth såsom yngsta dotter till Olaus Christopheri Aurivillius (f. 1603, 
f 1688) sist kyrkoh. i Gefle, vilket är alldeles obefogat. Ty i själva verket tillhörde 
hon en helt annan släkt, nämligen prästsläkten Agrivillius (från Åkerby i Upl.)
•— detta framgår ovedersägligt av den gravskrift på latin och svenska, som för
fattats till hennes jordfästning av Nils Celsius (sedermera professor) och hennes 
systerson rektor Ol. Enecopiander (jfr ovan s. 679). Hon antas ha varit dotter 
till kyrkoh. i Åkerby Olaus Magni (om vilken Hm., D. 3, s. 477 dock ej känner 
något närmare). I ett i:a gifte var hon förenad med akademifogden Per Bengts
son Noræus på Edeby i Upsala-Näs, f 1667. Jfr härom Wallenius, s. 219 f.„ 
ävensom B. Hillgren i Från flydda tiders Delsbo (Sthm 1942), s. 19 ff.

S. 866, r. 4. Bromans uppgift »ende Sonen» om Jonas Jonsson Phragmenius 
(d. y.) är förmodligen riktig, ty Hm:s uppgift (D. 1, s. 281) om ytterligare en son, 
som skulle ha varit kyrkoh. i Gudmundrå och hetat Nils Wallenius är uppenbart 
felaktig: någon kyrkoh. med detta namn har aldrig funnits där. (Om kyrkoh. 
Magnus Nicolai Wallenius, stud 1633, kan ju ej vara fråga, se Bygdén, Hernö- 
sands stifts hm., D. 1, s. 276 f.; om hans härkomst se ibid., D. 4, s. 394.)

S. 866, r. 5 ff. Om kyrkoh. i Segersta (Hels.) Jonas Phragmenius (f 1740) 
se ovan s. 605 f., 829 samt Hm., D. 2, s. 438; J. O. Nordlund, Lärare vid Hudiks
valls skola (1934), s. 15 f.; Wallenius, s. 222. Att hans maka i i:a giftet hetat 
Rök (Röök) och ej Krok, som Hm. uppger, framgår redan av Bromans initierade 
uppgifter om hennes härkomst (jfr även Wallenius).

S. 866, r. 16. Elisabeth Phragmenia avled i Övertorneå 1752 och begravdes 
i Hietaniemi kyrka (H-K enl. gravskrift i Flintenbergska samlingen Vol. 3 in fob, 
Hudiksvall). Hennes make Jacob Turdfjell avancerade senare till kapten vid 
Västerbottens reg:te; han var »en tapper krigare och riddare af svärdsorden, född 
[1695] i Nyenskans [Ingermanl.], hade varit med i Carl XILs krig 1718 och afled 
[i785 "/9] 9i-årig i [Neder-jTorneå» (Bygdén, anf. arb., D. 2, s. 258. Uppgiften 
här, att han efter Elisabeth Phragmenias död skulle ha gift om sig med en dotter
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till prosten E. Brunnius måste bero på förväxling med hans äldste son, se här 
nedan.)

S. 866, r. 17. Johan Henrik Turdfjell blev slutligen major och var gift 
med Eva Brunnia, f. 1747, t 1824, dotter till prosten och kyrkoh. i Neder-Torneå 
Erik Brunnius (f. 1706, f 1783), se Bygdén, D. 2, s. 251 f.

S. 866, r. 20. Barbara (Barbro) Margareta Turdfjell var enl. Bygdén, 
D. 2, s. 48 född 1741, gifte sig 1:0 1763 med kyrkoh. i Jukkasjärvi Nils Olof 
Gran (f. 1721, f 1774) och 2:0 1785 med komministern i Neder-Torneå Nils Wik- 
lund (f. 1732, f 1785), se Bygdén, D. 2, s. 263 ff.

S. 866, r. 14 nedifr. Om Jacob Turdfjell, som född 1736 blev komminister 
i Neder-Torneå 1774 och 1784 utnämndes till kyrkoh. i Över-Torneå men avled 
före tillträdet 1785, se Bygdén, D. 2, s. 258 f. Han var gift 1:0 med Elisabet 
Junelia (f. 1739, t 1766), 2:0 1768 med Christina Grape och hade i senare giftet 
9 barn.

S. 866, r. 13 nedifr. Beträffande komminister Jonas Phragmenius (f 1743) 
och hans maka Brita Stenbit m. m. jfr ovan s. 608 och 650. (När Hm., D. 3, 
s. 113 ger honom förnamnet Johan, är detta med all sannolikhet felaktigt, ty i 
Upsala univ:s matrikel under år 1719 (Bd 2, s. 126) nämnes han Jonas, och på andra 
håll förekomma namnen Jon och Jöns. I. Wallenius har Jonas.)

S. 866, r. 9 ff. nedifr. För barnen i detta äktenskap, som omnämnts redan 
ovan s. 650, redogöres tämligen väl i de här s. 866 f. återgivna tilläggen till Bromans 
uppgifter. Se dock vidare Wallenius, s. 224 f. och här följande:

Dottern Barbro Margareta (Bromans Brita är här liksom ovan s. 650 
ändrat till Greta, som det förefaller av en yngre hand) avled 1786; hennes i:e 
man And. Westerborg var född 1721 och dog 1760; om maken i 2:a giftet F. 
Sjöqvist (f. 1735, f 1790), som haft tvenne föregående äktenskap, se Levertin 
m. fl., Sveriges apotekarhist., Bd 3, s. 1706. Om sonen i detta gifte Gustaf Sjöqvist 
(f 1837), apotekare i Örebro, assessor, bruksägare, se Levertin m. fl., anf. arb., 
D- 3. s- 1435-

Dottern Brita Catharina (ovan s. 650: Brita Caissa), f 1803, blev som 
nämnt 1760 gift med Per Castorin (f 1794), om vilken se ovan s. 647 och 673 
med kommentarer.

Sonen Daniel (f 1740) blev handelsbokhållare i Stockholm.
Utöver de 5 barn, som Broman upptar (t. o. m. s. 867, r. 5) känner Walle

nius s. 225 en dotter Anna Christina f. 1742, f 1746.
S. 867, r. 2 f. Om de Castorinska barn, vilkas namn här befinnas tillagda av 

senare hand, må nämnas att sonen Pehr (f 1808) blev faderns efterträdare som 
bergsfogde, se J. A. Almquist, Bergskollegium, s. 183, och att dottern Catharina 
Ulrica (f 1818, födelseåret uppges olika: 1767, 68 o. 69) 1788 blev gift med över
direktören vid Kontrollverket Bengt Reinhold Geijer (f. 1758, f 1815), en 
märkesman på bergsvetenskapens och även porslinstillverkningens områden, om 
vilken kan ses bl. a. Almquist, anf. arb., s. 205; Sv. män o. kvinnor, 3 (Sthm 
1946), s. 30 med där anf. litt. osv.

S. 867, r. 7. Om Jacob Phragmenius, som 1719 blev student, annoteras i 
Hels. nat:s matrikel: »Ad Castra Martis se recipiens Svet: Fältwäbel factus 1743.» 
Wallenius, som uppger hans olika befordringar vid Hälsinge reg:te, ändrar sist
nämnda årtal till 1742 och omnämner, att Phragmén deltagit i finska kriget 1741—-
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43- Tiden för hans giftermål fastställes till 1736 äl/5, makans namn var Helena 
Larsdotter (f. 1711, f 1774); hon var dotter av bonden Lars Olofsson i Väster
byn i Hanebo (Hels.) och Anna Jansdotter. Genom giftet blev Phragmén med 
tiden ägare av svärföräldrarnas gård, som kom att stanna i hans släkt till år 1933 
och ännu kallas Phragmén-gården.

Av barn i detta äktenskap upptar Wallenius endast en son Lars Jacob, 
f. 1743, t 1800, bonde, och för hans efterkommande, bland vilka märkas den kände 
skolmannen rektor Lars Jacob Phragmén i Örebro (f. 1832, f 1893) och hans 
son den berömde matematikern, professorn och överdirektören Lars Edvard 
Phragmén (f. 1863, f 1937) m- fl-» redogöres ingående s. 226—233.

S. 867, r. 13. Anna Phragmenia Htira äktade 1725 sergeanten Carl Vin
berg (f. 1697, f 1718); hon avled i Stockholm 1749. Jfr Wallenius, s. 223.

S. 867, r. 20 ff. Hänvisningarna rörande Segersta-kyrkoherden Jonas Phrag- 
MENH maka i 2:a giftet Margareta Isæa (f. 1681, f 1752) avse s. 608 f. och 829 
här ovan. Jfr om henne även N. C. Humble, Två Hälsingesocknar (.1934), s. 261.

S. 867, r. 15 nedifr. Om nämnda makars dotter Barbro Margareta Phrag- 
menia (f 1790) och hennes make Per Johan Lindström (f. 1703, f 1788), kommi- 
nist. i Segersta och Hanebo se Wallenius s. 223, ävensom Hm., D. 2, s. 442 f. 
och Humble, anf. arb., s. 267, där också en del av deras barn nämnas.

S. 867, r. 10 nedifr. Om Johan Gabriel Lindström (f. 1738, f 1804), kom- 
minist. i Bollnäs, se Hm., D. i, s. 165.

S. 867, r. 8 nedifr. Om Eric Magnus Lindströmer (f. 1754, t 1804), student 
1774 (Lindström), prästvigd 1782, konsistorienotarie i Stockholm 1789, suspenderad 
1803; ogift; se Hellström, Stockholms stads hm., s. 35 f.

S. 867, r. 6 nedifr. Om Johan Gæver (f. 1741, f 1790), komminist. i Mo och 
Rengsjö, se Hm., D. 2, s. 281.

S. 867, r. 4 nedifr. Catharina Christina (Cajsa Stina) Lindström avled ogift 
enligt Hm., D. 2, s. 443.

S. 867, r. 3 nedifr. Om Eric Phragmenius upplyser Hels. nat:s matrikel 
bl. a., att han efter prästvigning i maj 1737 och åtskilliga förordnanden drunknade 
i Södra Dellen 1772. Närmare uppgifter lämnar Wallenius, s. 223, ävenså om 
hans giftermål 1764 med Maria Christina Westman (f. 1728, f 1812), komminis
tersdotter från Estuna (Upl.).

S. 867, r. 2 nedifr. Johan Chrysostomus Phragmenius (f 1768), blev slutli
gen 1763 komminister i Färentuna och Hilleshög (Upl.) se (Hm., D. 1, s. 437 
samt) Wallenius, s. 233, där upplysningar lämnas jämväl om hans giftermål 
1763 med Eva Beata Östmarck (f. 1738, f 1824), dotter till kyrkoh. i Film 
(Upl.) And. Östmarck och hans i:a hustru Magdalena Bruzelia, liksom även 
om makarnas 3 döttrar.

S. 867, r. i nedifr. Olof Gabriel Phragmenius blev enligt nationsmatrikeln 
köpman: »Musis valedictis mercaturæ se dedit»; enligt Hm. »Handelsbetjent», men 
Wallenius (s. 224) uppger mantalsskrivare. Han dog ogift 1790.

S. 868, r. i. Catharina Hedevig Phragmenia (enl. Wallenius, ibid.: Hedvig 
Catharina) avled ogift 1756.

S. 868, r. 4. Christina Maria Phragmenia (Wallenius: Maria Christina) 
gifte sig 1765 med sockenskomakaren i Segersta Per Persson Segerberg på 
Born (f. 1735, t 1809) i hans i:a gifte. Hon avled 1768.
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S. 868, r. 5- Hen(d)rik Magnus Phragmenius blev mönsterskrivare och dog 
■ogift 1788 (Wallenius, s. 224).

S. 868, r. 7 ff. Om Gabriel Phragmenius, yngste son till Jonas Vernicsson, 
student i Upsala 1667: »Gabriel Jonæ Phragmenius», fil. magister 1679, kon- 
rektor vid trivialskolan i Gefle s. å., Iogices & phys. lector vid gymnasiet där 
1686, rektor vid trivialskolan 1691, kyrkoh. i Västerlövsta och Enåker (Upl.) 1694, 
kontr.-prost 1695, se Hm., D. 2, s. 259 och utförligt Wallenius, s. 233 ff., som 
också redogör för makan Catharina Fontelia (f. 1660, Bromans uppgift 1669 
kan ju ej vara riktig; f 1736) samt hennes och hennes andre mans kyrkoh. Olof 
P. Noræus’ (f. 1652, f 1720) släktförhållanden. Om Noræus jfr även Hm., D. 2, 
s. 289 f. Om fru Catharinas föräldrar, professorn, sedermera kyrkoh. i Gefle P. 
Fontelius och hans maka Catharina Bure, den förres konflikter med sin kom
minister P. Gavelin m. fl. och makans vanskligheter såsom anklagad för trolldom 
och Blåkullafärder se P. Elfstrand i Sveriges kyrkor, Gästrikland, s. 19 ff.

S. 868, r. 16 ff. Om Margareta Phragmenias make i i:a giftet, kyrkoh. i 
Grundsunda (Ångerm.) Eric Diupedius (Djupaedius), f. 1664, se Bygdén, Hernö- 
sands stifts hm., D. 1, s. 260. Hänvisningen här och nedan hos Broman till Ånger
manlands] Herd[a]M[inne] avser det utdrag ur Hans J:son Tunæus’ handskrivna 
verk, som är avtryckt av Abr. Hülphers, Samlingar til en beskrifning öfver 
Norrland, Sami. 4: Ångermanland (Westerås 1780).

S. 868, r. 20. Om Eric Diupedius (d. y), faderns efterträdare i pastoratet, 
som till efternamnet fogade Ström (efter styvfadern, se nedan), se Bygdén, anf. 
arb., D. 1, s. 261.

S. 868, r. 22. Gabriel Diupedius avled icke, som Broman uppger, 1702. Han 
blev under sin gymnasisttid 1714 inblandad i en rättegång angående flera mord
bränder, som förekommit i Hernösand 1710 och 1714 och som befunnits ha varit 
anlagda av skolynglingar. Det blev en långvarig process, som slöts först 1717, 
för Diupedius’ del med hovrättens fullständiga frikännande. Om denna förklarligt 
nog livligt uppmärksammade affär se Bucht, Härnösands hist., D. 1, s. 186—192; 
D. 2, s. 479 f. Diupedius antog senare namnet Diupenström och blev ombudsman 
vid sjötullen i Stockholm.

S. 868, r. 23. Petter (Per) Ersson Diupenström torde ha varit född 1701 
(Bucht 1702), vann burskap som köpman i Hernösand 1723, fungerade som 
ordinarie rådman åren 1750—74 och avled sistnämnda år. Han omnämnes av 
Bucht, anf. arb., D. 2 åtskilliga gånger, dock ej i mera märkliga sammanhang 
(se regist.).

S. 868, r. 24. Catharina Diupedia blev gift med en löjtnant Peldan och 
dog i Finland 1776. En Jakob Peldan, f. i Österbotten omkr. 1695, erhöll löjtnants 
avsked 1723 (se Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 2, s. 502). Kan möjligen 
tänkas vara den ifrågavarande maken.

S. 868, r. 10 nedifr. Margareta Diupedia avled ej 1710; hon blev 1734 gift 
med tullinspektören Petr. Nyländer.

S. 868, r. 9 nedifr. Jonas Diupedius Ström (f 1747) blev komminister i Piteå 
1743 (se Bygdén, anf. arb., D. 3, s. 89 1).

S. 868, r. 8 nedifr. Magnus Diupedius Ström (f 1761) blev kyrkoh. i Östra 
Ryd (Uppl.) 1735 och i Torp (Medelp.) 1757; se om honom Hm. (Ups.), D. 2, 
s. 431 f.; Bygdén, anf. arb., D. 4, s. 126.
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S. 868, r. 6 nedifr. Olof Diupedius är ej upptagen av Bygdén.
S. 868, r. 4 nedifr. ff. Orn kyrkoh. i Nora (Ångermani.) Petrus Mich. Ström 

(f. 1682), hans gifte och barn se Bygdén, anf. arb., D. 2, s. 298.
S. 869, r. i. Om Michael Ström, f. 1711, fil. mag. 1740, teol. lektor, f 1787, 

se Bygdén, anf. st.; namnes av Bucht, D. 2, s. 382.
S. 869, r. 3. Christina Margareta (f 1780) gift 1:0 1738 med kyrkoh. i Tuna 

(Medelp.) Petrus Tigerstedt (f. 1672, f 1742, Bygdén, D. 4, s. 180 f.) och 2:0 
1745 med kyrkoh. i Själevad (Medelp.) Petrus Holmbom (f. 1705, f 1763, Bygdén, 
D. 3, s. 281 f.).

S. 869, r. 7. Bromans här utsatta »B. . . .» torde få anses visa, att han saknat 
närmare kännedom om de barn Gabriel Phragmenius ägt förutom dottern 
Margareta, nämligen döttrarna Catharina och Elisabeth samt sonen Pehr.

Catharina (f. 1683, j 1753) äktade 1704 faderns efterträdare som kyrkoh. 
i Västerlövsta Abr. Printz (f. 1672, f 1745);

Elisabeth (f. 1686, t 1Ji8) blev gift 1:0 med fältprosten Nils Segerroth 
(f. 1676, f i Polen 1710), 2:0 1714 med komminist. i Tillinge och Svinnegarn (Upl.) 
Olof Hernodius (f. 1676, f 1724), 3:0 1725 med efterträdaren där komminist. 
Gustaf Fredr. Lillman (f. 1685, f 1731);

Pehr Fragmén, f. 1689. Övergick efter skolstudier i Upsala till militäryrket 
och blev sekundkorpral vid Livregementet till häst 1709, blev löjtnant 1718, satt 
på expektans (som kapten?) 1722, f barnlös 1739; gift 1:0 1718 med Helena 
Gustaviana Fechtenberg (f. 1689, dotter av majoren Gust. Fechtenberg och 
Anna Catharina Svinhufvud af Qvalstad); efter skilsmässa 2:0 1737 med Brita 
Sofia Krok (f. 1709, j 1759, dotter av jägerifiskalen Jacob Krok och Brita 
Sofia Reenhielm) i hennes 2:a gifte. Se Lewenhaupt, Karl XILs officerare, 1, 
s. 207; Elgenstierna, 2, s. 675; 8, s. 78 samt särskilt Wallenius s. 235 f. (med 
bl. a. redogörelse för Fragméns 2:a hustrus 4 giften).

S. 869, r. 16 nedifr. ff. Om kyrkoh. i Harmånger (Hels.) Olof Pedersson 
Hoffman se Hm., D. 2, s. 40.

S. 869, r. 13 nedifr. f. Om kyrkoh. i Väddö (Uppl.) Joh. Hoffman (f 1679), 
som tidigare varit predikant hos riksrådet greve Nils Brahe, se Hm., D. 3, s. 440. 
Han var gift med Elsa Halenia, men barnlös, jfr ovan kommentaren till s. 658.

S. 869, r. ii nedifr. ff. Om Petrus Hoffman och hans familj se Hm., D. 2, 
s. 40 och ovan s. 597.

S. 869, r. 7 nedifr. »Verfvingen Mågen» se ovan s. 859.
S. 870, r. ii. Om Anna Brehmer och hennes man J. Vahlman samt barnen 

se ovan s. 607 (med kommentar).
S. 870, r. 17 nedifr. Om Johan(nes) Petri Bremer, som 1771 blev kyrkoh. i 

Elvkarleö och avled 1788, se Hm., D. 1, s. 333. Hels. nat:s matr. innehåller en 
utförlig redogörelse för hans tidigare öden.

S. 870, r. 12 nedifr. Petrus Bremer studerade i Upsala medicin och natur
vetenskap (disputerade 1758 under Linné), gick 1758 ut som fältlasarettsmedicus 
till armén i Pommern och praktiserade sedermera i Hudiksvall, där han avled 
redan 1765; jfr Sacklén, Sveriges läkare-hist., 2:1, s. 45.

S. 871, r. i. Om Joh. Hoffman se Hm., D. 1, s. 128 f.; om hans maka i 2:a 
giftet Ester Tungelfelt, som tidigare varit gift med löjtnant Erik Hult, jfr 
Elgenstierna, 8, s. 393; om makan i y.e giftet jfr Hm., D. 3, s. 464.
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S. 871, r. 13 nedifr. Om Jacob Larsson Verfvings familj jfr ovan s. 859 f.
S- 873, r. 12. Om domprosten Matthias Georgii Ilsbodinus (f. 1578, f 1641) 

jfr Glysisv., D. 2, s. 297 f. och se närmare Hagström, Strengnäs stifts hm., D. 1, 
s. 229, 230; D. 3, s. 587 ff. Broman antyder hans ställning inom Strengnäs stift, 
där han enligt Hagström med bibehållande av Jäders pastorat av prästmöte i 
Strengnäs valts till domprost och fungerat såsom sådan 1627—41.

S. 873, r. 6 nedifr. Om Petrus Steuchius (f. 1605, f 1683) se Bygdén, Hernö- 
sands stifts hm., D. 1, s. 3 ff. (med där anförd litt.); Elgenstierna, 7, s. 603 m. m.

S. 874, r. 2 f. Om Ericus Petri Steuchius (f 1671), som ej tycks ha blivit 
promoverad magister, se Bygdén, anf. arb., D. 3, s. 9 f.

S. 874, r. 5 f. Om Christina Steuch, hennes make Nicolaus Plantin 
(f. 1629, f 1685), sist kyrkoh. i Luleå, samt deras 15 barn se Bygdén, anf. arb., 
D. 2, s. 207 f. Makan trädde senare i nytt gifte med Plantins efterträdare kyrkoh. 
Esaias Graan (f 1695).

S. 874, r. 8 f. Om Matthias Steuchius, vars data i det stora hela äro riktigt 
angivna (blev dock logices lector 1671, tillträdde påföljande år och då prästvigd, 
teol. lektor 1678) se vidare Hm., D. 1, s. 39 f.; Bygdén, D. i, s. 7 ff. med där anförd 
litteratur; G. Åsbrink o. K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (Sthm 1935), 
s. 315 ff. osv.

S- 875, r. 2. Rörande Johannes (Jöns) Steuch äro Bromans uppgifter både 
ofullständiga och delvis oriktiga (Steuch var sålunda aldrig biskop i Göteborg). 
Se om honom bl. a. Hm., D. 1, s. 40 f.; Hammarin, Carlstads stifts hm., D. 1, 
s. 54 f-i Westerlund o. Setterdahl, Linköpings stifts hm., D. 1, s. 84 f.; Åsbrink 
o. Westman, anf. arb., s. 323 L; Elgenstierna, 7, s. 604 osv.

S. 875, r. 17 ff. Om Christina Maria Steuch (f. 1708, f 1739) och hennes 
man i i:a giftet (1727), kammarherren frih. Reinh. Cedercreutz (före adlandet 
Tersmeden; f. 1691, f 1729) se Elgenstierna, 1,3.778. Den i detta äktenskap 
födde sonen Johan Reinhold Cedercreutz avled som barn. Om maken i 2:a 
giftet (1730), lagman Carl Johansson Wattrang (f. 1689, f 1749), och barnen i 
detta äktenskap — utom Fredrik (f. 1730, f 1751), kammarherre, döttrarna 
Christina Charlotta (f. 1732) och Ulrika (f. 1736) — se Elgenstierna, 8, s. 696.

S. 875, r. ii nedifr. Om Ulrika Eleonora Franc, som född 1687 äktade 
sederm. ärkebiskopen Jöns Steuch i hans 2;a gifte 1724, se Elgenstierna, 2, 
s. 808. Om hennes föräldrar, landshövding Peder Franc (f. 1642, f 1714) och hans 
maka Catharina Johansdotter Oljeqvist (f. 1656, f 1714), se Elgenstierna 
ibid.

S. 875, r. 7 nedifr. Om Jöns Steuch d. y. (f. 1725, f 1769), kammarherre 
(!750) och hans familjeförhållanden se Elgenstierna, 7, s. 604.

S. 875, r. 4 nedifr. Elof Steuch (f 1772) blev e. o. professor i fil. fakulteten i 
Lund 1710 samt ord. professor i grekiska (ej i matematik) 1713 därstädes. Han 
var stor godsägare i Skåne och Småland. I sitt i:a gifte hade han en son Matthias, 
f. 1716, f 1717; i 2:a äktenskapet föddes två döttrar: Anna Hedvig, f. 1733, f s. å., 
och Sofia Elisabet, f. 1738, t 1818, gift 1756 med överstelöjtn. greve Carl Gustaf 
Mörner af Morlanda (f 1784). Se (Weibull o.) Tegnér, Lunds univ:s hist., 2 
(Lund 1868), s. 202; Elgenstierna, 7, s. 606; B. Hildebrand, Den gamla Oby- 
släktkretsen o. dess minnen (=Varendsbygder 1941), s. 26 ff. (passim), osv.

S. 876, r. 2 ff. I protokollsekreteraren Matthias Steuchs äktenskap med
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Sophia Catharina Norlindh (f. 1698, f 1754), som nämnts även ovan s. 836, 
föddes 1715 postumt en dotter Anna Sofia (f 1740), som 1735 blev gift med 
sekreteraren i Kanslikollegium Abraham Bruncrona (f. 1693, f 1739), se Elgen- 
stierna, 7, s. 606 och i, s. 634. Steuchs änka trädde 1717 i nytt gifte med Christof- 
fer Christoffersson (f. 1682, | 1743), statskommissarie, och dessa makar blevo 
stamföräldrar för ätterna Adlersparre; se Elgenstierna, 7, s. 606 och 1, s. 50.

S. 876, r. 8 f. Att ärkebiskop Matthias Steuchius ägt en son Petrus, som 
Broman uppger här och ovan s. 874, är okänt för Bygdén, Elgenstierna m. fl.

S. 876, r. 18 nedifr. Om Elisabet Steuch (| 1758), hennes make superinten
denten Petrus Asp och deras barn se särskilt Bygdén, anf. arb., 1, s. 15 f.

S. 876, r. 10 nedifr. ff. Om Matthias Asp, som blev i:ste teol. professor och 
domprost i Upsala 1756 och avled 1763, se Gunhild Bergh i Sv. biogr. lex., Bd 2 
(1919—20), s. 380 ff. (med litt.). Hans maka Margareta Catharina Waldia dog 
1788.

S. 876, r. 7 nedifr. Vid sin bortgång var Petrus Asp fil. magister och utnämnd 
lektor i Härnösand.

S. 876, r. 5 nedifr. Johan Asp (f 1779) blev 1739 hovkvartermästare och 
adlades 1758 under namnet von Asp; se Elgenstierna, i, s. 183.

S. 876, r. 2 nedifr. Carl Asp (f 1782) var professor i filosofi i Upsala från 
1755; se om honom Annerstedt, Ups. univ:s hist., D. 3: 1—2 passim (se regist.).

S. 877, r. i ff. Om Erik Alstrin, som 1748 blev biskop i Strängnäs och avled 
1762, se bl. a. Sv. biogr. lex., Bd 1 (1918), s. 550 ff.; Arcadius m. fl., Växjö stifts 
hm. [1], s. 69—75; Hagström, Strengnäs stifts hm, D. 1, s. 138 ff.; Hellström, 
Stockholms stads hm. (Sthm 1951), s. 439 f.

S. 877, r. 10 f. Den här omnämnde var möjligen Marcus Engelsman, som 
dock avled redan 1718 (se Annerstedt, anf. arb., D. 2: 1, s. 431; D. 2: 2, s. 256).

S. 877, r. 13 ff. Om Anna Steuchia (f 1737) — Broman har förväxlat systrarna 
Anna och Brigitta — och hennes make i i:a giftet Bonde Humerus, domprost 
(ej biskop) i Lund, se S. Cawallin, Lunds stifts hm., D. 1, s. 228 ff. Äktenskapet 
var barnlöst.

S. 877, r. 20 ff. Om Anna Steuchias make i 2:a giftet friherre Jonas Wulf- 
venstierna (f. 1681, f 1762), kammarråd m. m. se Elgenstierna, 9, s. 91, som 
också lämnar närmare uppgifter om styvsönerna Gustaf (f. 1714, f 1758), kam
marherre, kansliråd och envoyé, samt Johan (f. 1711, | 1758), kammarråd m. m.

S. 877, r. 2 nedifr. Om Nicolaus Barchius (f. 1676, f 1733) se bl. a. G. Walli 
i Sv. biogr. lex., Bd 2 (1919—20), s. 732 ff. med där anförd litt.; Muncktell, 
Westerås stifts hm., D. 1, s. 48 ff.; G. Hellström, Stockholms stads hm., s. 437 f.

I sitt äktenskap med Maria Steuchia hade han utom sonen Lars (Laurent), 
f 1745, ytterligare två söner; Matthias (f. 1713, f 1721) och Samuel (döpt 1715, 
f ung) samt två döttrar: Anna Brigitta (f. omkr. 1709, f 1740), gift med löjtnanten 
C. A. Cederholm von Schmalensee (f. 1701, f 1785), och Maria Elisabeth 
(t !738), gift 1735 med kommendören Joh. Gripenstedt (f. 1706, f 1762). I 
Barchii 2:a äktenskap, med Maria Eufrosyna Franc (f. 1682, f 1751; Elgen
stierna, 2, s. 808), föddes sonen Pehr f. 1724, f 1728.

S. 878, r. 10. Om Brigitta Steuch (f 1710) och hennes make Thomas Ihre 
(f. 1659, f 1720) se bl. a. Cawallin, Lunds stifts hm., D. 1, s. 402 ff.; Westerlund 
o. Setterdahl, Linköp. stifts hm., D. 1, s. 188 ff.; Weibull o. Tegnér, Lunds
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univ:s hist., D. i, s. 114 ff., 172 f. (0. passim), D. 2, s. 70; jfr även A. Grape, Ihreska 
handskriftssamlingen i Upps. univ:s bibi., D. 1, s. 10—19 o. passim; D. 2 passim 
(se regist.). Utom de av Broman nämnda barnen märkes sonen Matthias (f. 1697, 
f 1710) samt ytterligare 2 söner och 1 dotter döda i barnaåren. Ihre ingick 1713 
nytt gifte med Petronella Catharina Bille af Dybeck (f. 1680, J 1746), vilket 
äktenskap blev barnlöst.

S. 878, r. 13. Johan Ihre är den frejdade språkforskaren, som ännu saknar 
en fullt genomförd levnadsteckning; ett omfattande material till en sådan — med 
vissa sidor av hans verksamhet mer och mindre ingående behandlade — föreligger 
i A. Grapes nyssnämnda arbete, där även tämligen uttömmande uppgifter om 
den tidigare litteraturen kunna erhållas. Senaste översiktliga framställning torde 
vara den som föreligger i Svenska män o. kvinnor, 4, s. 5 f.; för l:s familjeförhållan
den — efter i:a makans död (1758) trädde han 1759 i nytt gifte med Charlotta 
Johanna Gerner (f. 1728, f 1822) — se Elgenstierna, 4, s. 6 f.

S. 878, r. 18. Om Andreas Rhyzelius (f. 1677, f 1761) se Biskop A. O. R:s 
anteckningar om sitt förflutna Iif (Upps. 1901) med J. Helanders inledning till 
denna utgåva; Westerlund o. Setterdahl, Linköp. stifts hm., D. 1, s. 89—103. 
Om hans familjeförhållanden se även Elgenstierna, 5, s. 528.

S. 878, r. 9 nedifr. Om Johan Hermansson (f. 1679, f 1737) se Annerstedt, 
Ups. univ:s hist., D. 2: 1—2, 3: 1—2 passim (se regist.); (Weibull o.) Tegnér, 
Lunds univ:s hist., D. 2, s. 217 ff.; Biograph, lexicon, Bd 6 (1840), s. 106 f. med 
där anförd litt.; H. Schück [Historik över Skytteanska professuren] (i Inbjud
ningsskrift t. prof. J. R. Kjelléns och prof. E. H. C. Reuterskiölds install.-före- 
läsn:ar, Upps. 1916, s. 1—88), s. 58—66 (passim).

S. 878, r. 5 nedifr. Matthias von Hermansson (f 1789) gjorde som bekant 
en lysande karriär och blev riksråd, president, greve osv., se härom t. ex. Elgen
stierna, 3, s. 564. Hans namn kan sägas tillhöra frihetstidens och den Gustavianska 
tidens historia och möter sålunda såväl i kända översiktsarbeten (Malmström, 
D. 4—6, Odhner m. fl.) som åtskilliga specialundersökningar.

S. 878, r. 2 nedifr. Om Johan von Hermansson (f 1793), som valde den 
militära banan och slöt som generalmajor, generalkvartermästare o. chef för 
Fortifikationen, kan särskilt ses L. W:son Munthe m. fl., K. Fortifikationens 
historia, 4: 4 (Sthm 1942), s. 62—65 m. m.; se även (om hans familjeförhållanden) 
Elgenstierna, 3, s. 563.

S. 879, r. i. Olof Kjörning (f. 1704, f 1778) blev student i Upsala 1721, 
fil. mag. 1731, prästvigd 1732, komminister vid Fransk-lutherska församl. i Stock
holm s. å., företog en utländsk resa 1734—39, kyrkoh. i Fransk-lutherska församl. 
1737, teol. d:r i Helmstädt 1741, kyrkoh. i Jakob o. Johannes i Sthm 1742, super
intendent i Härnösand 1746, biskop därst. 1772. Se vidare (även om familjeför
hållandena) Bygdén, D. i, s. 18 ff.: Hellström, s. 191 f.

S. 879, r. 5. Nils Rosén (f. 1706, f 1773), 1762 adlad Rosén von Rosenstein, 
blev med. adjunkt i Upsala 1728, med. d:r i Harderwijk 1730, med. professor i 
Upsala 1740 (tf. 1731), livmedikus 1738, arkiater 1746 osv. Med anledning av sin 
grundläggande verksamhet för den medicinska undervisningen har han blivit 
kallad »den svenska medicinens fader» och har jämväl genom sitt banbrytande 
författarskap på barnsjukdomarnas område vunnit europeisk ryktbarhet såsom 
en av pediatrikens främste grundläggare. I sin krafts dagar kan han med fullt
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fog sägas ha som läkare åtnjutit ett anseende i skilda kretsar, som näppeligen 
kommit någon annan samtida svensk medicus till del. Av den omfattande littera
turen rörande Rosén von Rosenstein anges det viktigaste i Sv. män o. kvinnor, 6, 
s. 344 f. Härutöver torde dock bl. a. böra nämnas O. E. A. Hjelt, Svenska o. 
finska medicinalverkets historia, D. i—3 (Hfors 1891—93), passim; Annerstedt, 
Ups. univ:s hist., D. 3: 1—2 (passim, se regist.); B. Hildebrand, K. Svenska 
Vetenskapsakademien (Sthm 1939), s. 516—521, 745 samt för hans familjeförhållan
den Elgenstierna, 6, s. 434 ff.

S. 879, r. 7. Eberhard Rosén (f. 1714, t !796), 1770 adlad Rosenblad, var 
yngre broder till Nils Rosén von Rosenstein och bedrev under dennes ledning 
sina studier fram till med. doktorsgrad i Upsala 1741, blev assessor i Collegium 
medicum 1743 och med. professor i Lund 1744. Detta ämbete uppbar han seder
mera i 40 år på ett sätt, som gjorde honom till en av lärosätets allra främsta pryd
nader, och vid sidan av sin betydelsefulla lärarverksamhet och sitt medicinska 
författarskap utövade han en omfattande läkarpraktik i Skåne, som ställde 
honom i främsta ledet bland tidens praktiker. Se vidare (Weibull o.) Tegnér, 
Lunds univ:s hist., D. 2, s. 145 ff. I hans äktenskap med Ulrica Eleonora von 
Hermansson föddes tio barn, däribland Elof generallöjtnant och friherre och 
Matthias justitiestatsminister, en av rikets herrar, greve m. m.

Av professor Johan Hermanssons barn har Broman tydligen saknat känne
dom om tvenne: dottern Elsa Maria f. 1719, f 1794, gift 1756 med biskopen i 
Strängnäs Jakob Serenius (f. 1700, f 1776) samt sonen Jöns (f. 1734, t 1785), 
officer med överstelöjtnants avsked.

Tillägg och rättelser.

Ifråga om det här föreliggande arbetet råder det egendomliga förhållandet, 
att det hitintills visserligen snart sagt undantagslöst betecknats som Bromans 
Ættqvist men att det dock av åtskilligt att döma får anses som osäkert, ja rent 
av osannolikt att det verkligen varit författarens mening, att den titel han själv 
givit detta sitt arbete skulle så uppfattas. Allt beror härvid på, hur man tolkar 
den sista bokstaven i det huvudord, som i originalhandskriften inleder titeln, 
sådan den framträder skriven av författarens egen hand. För att klarlägga situa
tionen återges här huvudordet ifråga fotografiskt:

Härav får det väl anses framgå, att den omtvistade bokstaven obestridligen 
kan läsas som ett t. Att denna läsning, — Ættqvist alltså — väl också ligger när
mast till hands får väl anses bestyrkt av det faktum, att den uppträder genom 
tiderna alltifrån den avskrift av handskriften, som utfördes under 1700-talets
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senare hälft (nu i Kungl. Biblioteket; jfr ovan s. 883), och senare, som det vill 
synas, regelbundet återkommer hos de forskare, som tagit närmare befattning med 
originalhandskriften, såsom Erik Sehlberg (f 1842; jfr ovan s, 885 med n. 7), 
Bernhard Risberg (1890), Knux Barr (1897, 98) och framför allt Karl A. 
HaeGERMARCK1 den eminente Bromanskännaren (1900 och senare; härom vidare 
nedan), m. fl. Då härtill kommer att de personer, som användt Stockholms-kopian 
— såsom G. Anrep och andra — ju icke haft någon anledning att närmare reflek
tera över namnet, har den angivna formen som antytt blivit den hävdvunna och 
detta som det förefaller under inemot 200 år. (En reservation måste dock göras 
härvid, nämligen den att det icke har givits tillfälle att undersöka den akademiska 
disputationslitteraturen i äldre tid, men utsikterna för att detta Bromans verk i 
nämnvärd utsträckning skulle där ha kommit till användning få nog anses vara 
mycket små.) Säkerligen kan det också ha haft sin betydelse, att titeln i fortsätt
ningen talar om ’Stam-träen’, vilket kunnat medverka till att just Ættqvist 
förefallit att passa väl i sammanhanget.

Vad nu angår den här föreliggande, på en avskrift av Hægermarck grundade 
editionen så har dess redaktion tyvärr först vid tidpunkten för tryckningens nära 
förestående fullbordan kommit till klarhet om att här föreligger ett spörsmål, 
som kräver en närmare undersökning.1 Den iakttagelse som gjorts innebär nämli
gen, att det icke låter sig förnekas, att den omtalade sista bokstaven sådan den 
formats av författaren kan vara avsedd att utgöra ett l och icke ett t. Bokstavens 
form är i så fall något ovanlig och ter sig som synes såsom ett stort L. Det kan 
emellertid konstateras, att Bromans sätt att skriva l i slutet av ord ej sällan företer 
vissa egendomligheter i antydda riktning, och ehuru det ej lyckats ad hoc att 
påvisa någon fullvärdig motsvarighet, möter det icke någon svårighet att peka 
på ansatser. Accepterar man här ett l — och man är nog nödsakad härtill — blir 
det fråga om ett fornvästnordiskt ættqvist f. ’Slægtlinie, Gren af en Familie', i äldre 
tid känt både från fornnorskan och fornisländskan och ännu alltjämt gångbart i 
modern isländska, liksom även det tämligen synonyma kynkvisl, f. 'Slägt, Stamme; 
Slægtled’, vid vars sida man intressant nog finner ett kynkvistur m. 'Afkom'. 
Broman hade ju som bekant en stor förkärlek för isländska ord och uttryck — 
det mest påtagliga beviset är ju, att han åt sin hemprovins och därmed också åt 
sitt förnämsta lärda verk gav namnet Glysisvallur. Ehuru hans insikter i språket 
torde ha varit skäligen ytliga, tycks han — åtminstone att döma av den tryckta 
katalogen över hans boksamling (Sthm 1757) — ha ägt en viss förtrogenhet med 
den isländska litteraturen, sådan denna förelåg i editioner och översättningar av 
P. J. Resenius, O. Verelius, P. Salan, herrarna Peringskjöld, far och son, 
m. fl. Hans förnämsta hjälpreda var nog Verelii bekanta 'Index lingvæ veteris 
Scyto-Scandicæ’ (Ups. 1691), och här fann han ordet Ættquisl anfört 3 gånger 
som uppslagsord med översättningar som 'Ramus genealogicus, Teelning af 
Slächten’, 'propago generis”, 'Slächts afföda’ m. m. I den titel han utformade 
lyckades han förutom Glysisvallur inflicka ytterligare några isländska ord, sålunda 
ættbogi, som Verelius med hänvisning till Trojamanna saga och Islendinga saga 
återger med 'propaginis diductio’ och Fritzner och Blöndal med 'Slægt, Slægt-

1 Det ges visserligen i Hægermarcks anteckningar ett och annat, som synes ge vid han
den att han varit inne på tankegångar i olika riktningar men ändock bestämt sig för att 
vidhålla det hävdvunna namnet.
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linie’ o. Hkn., vidare flokkur, som Broman råkat fatta som en pluralform (!), var
jämte han betecknar sig själv som 'Heimhamur i Valesheim' dvs. kort sagt: hemma
hörande i Välstad (Verelius översätter: 'Den som har sin Hambn hema . . . och 
triffz intet borta’). Under dessa förhållanden borde man ju ha väntat, att även 
titelns huvudord borde ha fått en isländsk touche och uppträtt som Ættqvistur. 
Invändningen är icke avgörande, då Broman nog kunde blanda isländska och 
svenska ord om varandra, men en viss udd mot läsningen Ættqvist ligger dock 
däri. Nämnas må för övrigt att i J. Swedbergs Schibboleth (Skara 1716) före
kommer s. 408 ätteqwister, som översättes med 'posteri' (efterkommande).

Långt tyngre som argument mot namnet Ættqvist väger emellertid det för
hållandet, att Broman själv vid ett par tillfällen omtalat sitt verk under beteck
ningen ättqwiszel. Ett fall föreligger här ovan i titeln på 'Tilsatsen eller Bihanget' 
(s. 766). Ett annat fall möter man, då han med brev till A. A. von Stiernman av 
den ii mars 1746 tillställer denne en förteckning på sina i handskrift föreliggande 
arbeten. Här upptar han som No. V sitt genealogiska verk under namn av 'Stam- 
gårdar' etc. men tillägger så uttryckligen: »Titulen är Ättqvissel af förnämste 
Stam trä i Helsingl.» Och så betecknades arbetet också av brevets mottagare, när 
han hade anledning att omnämna detsamma (se ovan s. 990).

Det i är väl ganska osäkert, om Broman hade reflekterat närmare över den 
senare sammansättningsleden och haft något klarare begrepp om ordet kvisl, dess 
ursprung, dess innebörd m. m. Ehuru eljest rätt vanligt i ortnamn, tycks ordet 
för Helsinglands del blott kunna påvisas i ett enda fall nämligen Kvisselbäcken i 
Färila-Kårböle sn. Och även appellativet tycks vara främmande för Helsinge- 
målet. Allt som rör detta ord har numera grundligt och allsidigt utretts av H. 
Ståhl i hans gradualavhandling »Kvill och tyll» (Upps. 1950). Grundbetydelsen 
är tydligen 'något tudelat, tvekluvet’ med en senare utveckling i olika riktningar 
bl. a. hän mot 'förgrening, de grenar i vilka en släkt delar sig’ o. likn.

Men vilken Bromans ställning härvidlag än må ha varit, torde det med hän
syn till vad här anförts få anses fastslaget, att han obetingat har rätt att för fram
tiden få sitt arbete nämndt med det namn han själv avsett nämligen Ættqvisl.

S. 883, r. 8 ff. Den här omnämnda avskriften i Kungl. Biblioteket har nu
mera undergått en mera ingående undersökning. Denna synes ge vid handen, att 
den med all sannolikhet utförts av Peter (Pehr) Sundin G: son, tydligen identisk 
med den bärare av namnet, som född i Hudiksvall 1753 blev student i Upsala 
1774 (Hels. nation), skolmästare i födelsestaden 1778, prästvigd 1779 samt slut
ligen komminister i Lagga (Uppl.) 1804 och död 1817 (se Hm., D. 2, s. 175). Av 
allt att döma har denne kunnat få tillgång till originalhandskriften under sin vis
telse i Hudiksvall (väl knappast redan under Upsalatiden), och det är också han 
som på insidan av kopians frampärm infört uppgifter om de personer, som inlöst 
vissa släkttavlor (se s. 883 not 4). Detta har ju skett först efter kopieringens slut
förande, och det är möjligt att avskrivningen, som nog tagit en avsevärd tid i 
anspråk, utförts något tidigare än här ovan antagits.

S. 883, not i. Hänvisningen till Carlander gäller D. 3 (ej D. 2).
S. 883 ff. I inledningen här ovan hade möjligen, i samband med den där givna 

karakteristiken av Bromans verk, bort nämnas något om den metod han följt vid 
uppställningen av sina genealogier. Härom torde nog åtskilligt kunna vara att
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säga, men att i detta sammanhang ingå i detalj härpå låter sig av flera skäl icke 
göra. Endast mera antydningsvis torde möjligen följande kunna sägas härom 
såsom karakteristiskt för Bromans sätt att gå till väga.

Efter att inledningsvis ha uttalat sig om en släkts ursprung och dess namn 
redogör Broman för den eller de äldsta generationerna fram till den tidpunkt, då 
släkten klyver sig i olika grenar genom den första uppträdande syskonkretsen. 
Envar av dennas medlemmar, manliga som kvinnliga, sättes i spetsen för en class, 
och dessa klasser ordnas efter vederbörandes ålder och förses med latinsk sifferbe- 
teckning. I de klasser, som inledas av de kvinnliga medlemmarna, blir det i händelse 
av giftermål och barn partier av nya släkter, deras mäns, som här meddelas. Och 
denna princip tillämpas även inom klasserna ifråga om de kvinnliga descendenterna, 
deras makar och avkomlingar. Allt inryckes så att säga omedelbart på ett ställe. 
Man förstår att det på detta vis med dylika täta inskott i huvudsläkten ofta nog 
blir fråga om en ganska brokig samling av brottstycken av varjehanda släkter med 
skilda namn. Att denna anordning icke är ägnad att befordra överskådligheten säger 
sig tämligen självt. I samma riktning verkar också det förhållandet, att det ifråga 
om i släkten ingifta kvinnor i förekommande fall ofta nog redogöres även för 
deras barn i andra giften, alltså sådana som ingåtts före eller efter äktenskapet 
med medlemmen av huvudsläkten. Resultatet kan understundom bli något konglo
merat-artat, men å andra sidan bör detta vägas emot den rikedom av uppgifter, 
som sålunda lämnas. Denna avspeglar sig bl. a. i den myckenhet av släktnamn, 
som Bromans verk innehåller, uppgående till över tusentalet enligt det här nedan 
meddelade registret, låt vara att däri också ingår en del i kommentaren tillkomna 
namn.

S. 885, not 8. Den här nämnde Peter (Pehr) Sandin och uppgifterna om 
honom bör helt utgå, enär en förväxling skett med den härovan i tillägget till s. 
883, s. 8 ff. nämnde Peter (Pehr) Sundin G:son. Att åter denne varit i tillfälle 
att tillhandagå med uppgifter och utdrag ur Bromans verk blir ju så mycket mer 
förklarligt, eftersom det, såsom där gjorts gällande, med all sannolikhet är han 
som utfört K. B.-kopian.

S. 942 (S. 720, r. 13 ff.). Ifråga om Daniel Diurberg d. ä. bör vid sidan av 
H. Pleijels åberopade levnadsteckning i Sv. biograf, lexikon och den rika litte
ratur, som däri redovisas, nämnas fil. dr Ingeborg Nordin-Grips förtjänstfulla 
uppsats om Diurberg, betitlad »Ett 200-årsminne», alltför lätt att förbise såsom 
publicerad i Program för Hälsingestämman i Söderhamn . . . 1936 (Söderh. 1936), 
s. ii—13; däri ges nämligen bl. a. en förhållandevis ingående redogörelse för D:s 
författarskap rörande Helsingland, föreliggande handskrifter m. m.

S. 950, r. 5 nedifr.: Läs: Elgenstiernas m. fl. skrivningar.



Släktnamnsregister
Upptar endast släktnamn anförda i genealogiskt sammanhang. Namn på -son och 
latinska fadersnamn i genetivus äro i regeln utelämnade såsom vid här förevarande 
tid ännu gemenligen utgörande individuella beteckningar. Det samma gäller i viss 
mån ursprungsnamn bildade på ortnamn o. likn. (av typen Gestricius etc.), dock 
ej undantagslöst, då dylika beteckningar stundom övergått till släktnamn och 
ej sällan visa tendens i dylik riktning.

Till den ymnigt förekommande variationen ifråga om namnens stavning 
(med i, j och ij, med fv, v och w osv.) har endast i begränsad utsträckning tagits 
hänsyn, vilket även gäller om vissa ortografiska egenheter hos Broman.

Abore 848.
Adlerberg 730, 731, 769, 947, 960. 
Adlersparre iooi.
Adrian 926.
Agerman 760, 945, 9.57.
Agrivillius 640, 678, 742, (866), 918,

953, 995-

Ahlbom 623, 624, 911.
Ahlborg 685.
Ahling se Aling.
Ahlqvist 972.
Ahlström 592, 936.
Albogius 564—569, 571, 613, 624,

625, 628, 630, 660, 663, 664, 714, 737, 
834, 885 n. 8, 887, 889, 903, 927. 

Alcén 933.
Alftin 646, 669, 723, 735, 780, 807, 

808, 883 11. 3; 929, 949, 967, 973. 
Algren 688.
Alin 706.
Aling, Ahling 751, 783, 784, 955, 968. 
Alinus 676, 932.
Alm 672.
Almgren 801, 918, 944.
Alphin (felaktigt för Alftin) 973. 
Alrot 729, 947.
Alstrin 877, 1001.
Altberg 933.

Altén 916, 958.
Altzin 846, 847, 913.
Ammorin 917.
Anckarheim 971.
Androf (förnamn?) 725.
Anthelius 773, 962.
Apel, Appel 727, 946.
Arberg 680.
Arborg 853.
Arctædius 621, 908.
Arenander 798, 917.
Arenberg 945.
Arenfelt 913.
Arenius 945.
Arnæsius 700, 746, 754, 784, 937, 953, 

956, 968.
Arnell 730—733, 769, 882, 947—948. 
Arner 590, 780.
Arrhén 836, 988.
Arrhenius 946.
Asp 876, 877, 941, 1001. 
von Asp iooi.
Astner 639, 799, 800, 915, 917, 918. 
Atzelius (felaktigt för Arctædius) 621. 
(von) Aulævill 732, 948.
Aurivillius 581, 582, 656, 812, 866 (fel 

för Agrivillius), 893, 910, 936, 995. 
Avander 623.
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Avelius 756, 956.
Axner 945-

Back 572.
Backhaus 574.
Backman 574, 604, 621, 667, 748, 898, 

978.
Backmark, -marck 565, 628, 668, 748, 

749, 75°. 887, 913, 954 f., 978.
Bæck se Bäck.
Bæckner se Bäckner.
Bælter se Balter.
Bagge 809, 974.
Bahde 604, 898.
Balck, Balk 577, 598, 601, 606, 607, 

899.
Barchius 877, 1001.
Barck, Bark 621, 725, 877, 878. 
Becchius, Beckius 820, 980.
Behm 718, 787, 942, 968 f.
Bennet 963.
Benzelius 732, 947.
Berclam 972.
Berg 572, 577, 579, 597, 605, 614, 628, 

707, 708, 725, 741,757, 780, 808, (854), 
891, 892, 898, 919, 923, 930, 939, 940, 
945, 967, 971, 989- 

Bergelius 778.
Berger 891, 917.
Berggraf 637, 638, 792, 797, 798, 799,

915—917-

Berggren 652, 922.
Berghamn 705.
Berglin, Berglind 668, 748, 854. 
Berglund 744.
Bergman 587, 894, 980.
Bergqvist 600, 679, 760, 833, 854—857, 

897, 933, 986, 989 f.
Bergvall 595, 597 f., 896.
Beronius 815, 978.
Berzelius (tryckfel för Benzelius) 

732, 947- 
Betulin 652.
Biberg 950.
Bielke 984.
Bilborg 690, 936.
Bildt 984.

Bille af Dybeck 1002.
Binett (Binnet) 957. 
von Bippen 924.
Bistedt 656, 923, 924.
Biugg 814.
Biur, Bjur 921.
Biörk 610, 806, 858, 860.
Biörkman 820, 980.
Björling 948.
Biörner 638, 743, 799, 915, 917, 953. 
Biörnklo 772, 962.
Blix 868.
Blom 572, 857.
Blomberg 585, 749, 954.
Bobeck 810.
Boberg 578, 588, 749, 895, 945, 954 f. 
Bohlin se Bolin.
Bohm 627, 852, 914, 949.
Bohman se Boman.
Boije 916, 962.
Bolander 617, 905.
Boldnæsius 822.
Bolin, Bohlin 916, 944, 986.
Bolinder 681, 933, 934.
Bollerman 725, 898.
Boman, Bohman 649, 674, 692, 741, 

784, 858, 931, 936, 951.
Bomark 945.
Bonnat (Bonat) 808.
Boos (Booze) 650 f., 921; jfr Bose. 
Bornander 836, 988.
Bosæus, Boseus se Bozæus och Bose. 
Bose (Buse, Boze, Bozæus) 689, 762— 

765, 882, 958, 959.
Boström 923.
Bothniensis 622, 909, 910, 994. 
Bourvig 809, 974.
Bozæus (Bosæus) 932, 958; jfr Bose. 
Boze se Bose.
Brahts 977.
Brandberg 782, 943, 967, 968. 
Brander 721, 725, 782, 945, 967. 
Brant 570.
Bratt 836.
Brauner 878.
Bremer, Brehmer 607, 635, 795, 870, 

915, 999-
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Bro, Broo 742, 788, 952, 969.
Brodin, Brodinus 858, 872, 991, 992. 
Broman 568, 569—576, 591, 640, 645, 

646, 647, 656, 663, 667, 685,707, 812, 
852, 889—891, 988, 989.

Brun 759, 786, 957.
Bruncrona iooi.
Brun(n)elius 604, 898.
Brunner 830, 833, 835, 855, 986 f., 989, 

990.
von Brunner 835, 987.
Brunnerus 567, 722, 830—836, 857, 

888, 986.
Brunnius 772, 830—836, 866, 962, 985, 

986, 990, 996.
Bruzelius 997.
Brynjal(s) 849.
Bråkenhusen 984.
Bröms 673, 703, 704, 717, 787, 789, 864, 

865, 937, 942, 957, 993 f.
Buchan 623, 911, 972.
Buller 590.
Bullernæsius 817—821, 979, 980. 
Bunander 748.
Bunstad 640.
Bunsted 781, 967.
Bunstedt 640, 967,
Buræus (jfr Bure) 771.
Burckhardt, Burchardt 656, 986. 
Bure 620, 642, (767), 771, 809, 868, 906, 

907, 908, 909, 911, 918, 932, 959 f., 
961, 974. 979, 998.

Burgeman, Burgenman 607. 
Burgerus 579, 668.
Burman 690, 936.
Busch, Busck, Busk 619, 643, 662, 778, 

906.
Buscherus 619, 720, 778, 906, 966. 
Buse (jfr Bose) 762, 763, 882.
Bång 611, 702, 861, 992.
Bårman 566.
Bäck, Bæck 717, 787, 788, 949. 
Bäckberg 805.
Bäckman 636, 738, 765, 796, 915, 916. 
Bäckner, Bæckner 636, 637, 765, 796, 

915, 916, (951), 959.
Bäckström 936.

Bäfverfeldt 775.
Bältare se Bälter.
Bälter, Bzelter 576—579, 606 f., 637, 

765, 797, 882, 891, 892, 899. 
Bärstad 749, 750.
Bölenius 969.
Börstell 775.

Cadovius 756, 956.
Cahman 579.
Calenius 668.
Camel (möjl. fel för Campbell?) 631, 

862, 863, 914.
Campanius 608, 620, 906.
Campbell (»Camel») 631, 914. 
Cantherus 994.
Carlsköld 722, 944.
Carlsten 665, 928.
Casten 816.
Castorin 587, 647, 672, 673, 867, 920, 

931, 996.
Cederberg 969.
Cedercreutz 875, 1000.
Cederhamn 712, 792, 793, 940, 971. 
Cederholm von Schmalensee iooi. 
Cederström 731, 947.
Cedritz se Zedritz.
Celenius 635, 765, 959.
Celsius 566, 657, 810, 925. 
Christiernin 656, 924, 943.
Chytræus 622, 910.
Clarevallius (Claravallensis) 619, 

906.
Clo (Klo) 772, 773, 830, 962 f., 985. 
Columbinus 919.
Corbelius se Korbelius.
Cordel 840, 841.
Crælius 587, 673, 894 f., 931.
Crell se Krell.
Cronmarck 949.
Cronstedt 731, 947.
Cronström 773, 774, 962.
Cupp 623.

Dahlberg(h) 652, 654, 788, 819, 979. 
Dahlesköld 956.
Dahlin 627, 846.
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Dahlmark, Dalmark 609, 615, 901, 
904.

Dahlström 941.
Dalbohm (-bom) 646, 812, 914, 976. 
Damin 626, 686.
Danckwardt , Dankwardt 770, 945. 
von Danckwardt 961. 
Danckwardt-Lillieström 961.
Delin 693.
»de Mycschi» (för Timitsky?) 627, 913. 
Depken 584, 728, 802, 946, 972. 
Deyen (Deijen) el. Deyer (?) 761, 

9.57-
Dikman, Dijkman 773, 962.
Dil 667.
Dilsbo 573, 667, 706, 938.
Diupedius, Diupædius 763, 868, 998 f. 
Diupenström 998.
Diurberg 655, 658, 668, 676, 718, 719, 

720, 721, 778, 819, 932, 942 f., 967. 
Djurman 972.
Diurström 840.
Douhan, Duhan 710, 910.
Dragman 596, 896.
Drake 587, 588, 648, 673, 674, 779, 

788, 858, 894, 895, 931, 967. 
Drakenstierna 713, 940.
Drissel 721, 943.
Drufroth 724.
Duan se Dwan.
Dufva 577, 716, 744.
Duhan se Douhan.
Duhre (Dure) 808, 974.
Dunder 936.
Du Rietz 770, 961.
Dwan (Duan) 622, 910.
Döf 570.
Döhling, Doling 726, 945.

Edenius 707.
Edin 574.
Edsenius 615, 904.
Ehnlund 588, 648, 674.
Ehrenberg 972.
Ek, Eek 685, 714, 724, 725, 853, 934, 

941, 944 f., 963.

Ekberg, Ekeberg 609, 625, 691, 716, 
748, 793, 829, 901, 912, 957, 971- 

Ekenberg 617, 901.
Ekermann 920.
Ekerot 814.
Ekholm 658.
Ekman 891, 909.
Elf, Elff 588, 742, 780, 895, 952 f., 

967.
Elfvik (-wik) 581, 582, 625, 893, 912. 
Elg 572, 715, 836—853 (släkten; nam

net egentligen först 851—852), 890, 
949, 988 f.

Elgmark 842.
Elis 761, 958.
Elvius 706.
Emporagrius 858, 991.
Enagrius 605, 899.
Enander 672, 769—770. 
Enecopiander 679, 856, 933.
Eneroth 977.
Engelb[erg?] 680.
Engelsman 877, 1001.
Engman 593, 711, 782, 856, 944.
Enman 648, 723, 786, 944.
Enstadius 925.
Enström 653, 709.
Erdtman 967.
Esbiör 674.
Esping 893, 912.
Eurenius 592, 656.

Faberin 576.
Fahlberg 662.
Falck 596, 832.
Falcke 618.
Fast 820, 979.
Faxén (Faxen) 723, 807, 898, 973. 
Fechtenberg 999. 
von Feiger 605.
Felter 572.
Fernstedt (felaktigt för Hernstedt) 

893-
Fernæus 580, 584, 624, 678, 679, 709, 

710, 751, 892, 894, 912, 933, 939, 940. 
Fick 721, 943.
Figrelius 962.
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Finke (fel för Linke) 809, 974. 
Fischer 985.
Fleman 810.
Flincker 662.
Flint 646, 845.
Flodalin 874.
Flodman, Floman 580—585, 594, 728, 

882, 892, 893, 894, 946.
Fluviander 570.
Flyman 712, 792.
Fock 805.
Folcker, Folker, Folcher 567, 757, 

802, 889, 919, 926, 957, 972. 
Fontelius 868, 998,
Forbes 964,
Forell 606, 749, 815, 899, 955, 978. 
Forsbo(h)m 630 f., 862.
Forselius, Forsselius, 763, 958. 
Forsell, Forssell 728, 946.
Forslöf, Forsslöf 756, 956.
Forss 705.
Forssius 605, 609, 793, 794, 901, 971. 
Forssman 690, 785.
Fort(h)elius 603, 614, 618, 897. 
Fragmén 999 (jfr Phragmenius). 
Franc 875, 878, 1000.
Frans 804.
Franzin 977.
Fraser (ej Frase) 752, 861, 955, 992. 
Fredenstierna 949.
Fresk (felaktigt för Tresk) 949. 
Frisell 869.
Frisk 565, 566, 585—601, 640, 701, 

745, 890, 894, 895, 896.
Frodlin 664, 693, 695, 696, 698, 927,

937-
From 687.
Froman 831.
Funck 731, 947.
Fundell 671.

Gaccharæus, Gacchræus 783—786, 
968.

Gadd 675, 676, 719, 783, 932, 942, 968. 
Gæfver (Gæver, Gafver etc.) 608, 

668, 829, 858, 867, 991, 997. 
Gallenius 608, 829, 900.

Gammal 712, 772, 792, 810, 961.
Garney 904.
Garp 666, 787—788, 928, 968, 969.
Gavel 714, 941.
Gavelbo 782.
Gavelius 645, 709, 860, 911, 920, 939, 

966, 976, 978, 992.
Gedeur 725, 945.
Geijer 996.
Geist 724.
Genberg 616, 708, 723, 808, 939.
Gerdzlovius, Gertzlovius 578, 606, 

891.
Gerken 652.

Gerner 1002.
Gestricius 602, 611, 774, 902.
Gestrinius, Gestrin 565, 566, 601—- 

620, 628, 655, 663, 677, 708, 714, 715, 
716, 750, 751, 774, 811, 828,867, 884, 
887, 888, 897, 900—906, 925, 927, 932, 
933. 939, 941, 975-

Gevalin, Gefvalin 572, 645, 646, 745, 
808, 811—816, 852, 890, 898, 920, 
973. 976.

Gevalius 645, 646, 747, 764, 811—816, 
860, 864, 885 n. 5, 890, 914, 920, 959, 
976.

Gezelius 732, 948.
Gierdfelt (felaktigt för Gärffelt) 

808.

Gille 703, 704, 712.
Gilnæus 582, 894.
Glasmästare 586, 588, 592, 593, 894.
Goffeng (Gauffin?) 866.
Gradman 973.
Grafström 607, 870, 899, 949.
Gramsdorff 905.
Gran, Graan 662, 707, 708, 866, 922, 

938, 996, 1000.

Granlund 686, 935 f.
Grape 996.
Gregorius 567.
Grip 757, 957.
Gripenhielm 773, 962.
Gripenstedt iooi.
Gris, Grijs 622, 632, 635, 711, 712,



1012

789—805, 8i4, 850, 915, 939, 969— 
972, 978, 992, Jfr nästföljande.

Grise, Gruse 603, 638, 711, 794, 799, 
898, 915. 939. 970 f.

Grissbach 984.
Grop 640.
Gropman 572, 591, 640 f., 649, 740, 

742, 852, 883, 890, 895, 918, 921, 951, 
953-

Groth 680.
Grubb (Grubbe) 565, 567, 568, 589, 

620—633, 642, 651, 663, 675, 685, 
686, 695, 748, 776, 789, 801, 846, 862, 
882, 887, 889, 895, 900, 902, 906— 
915. 919, 922, 932, 934. 946, 954, 965, 
969, 979. 988, 992, 995.

af Grubbens 909.
Grundberg 634—641, 672, 743, 765, 

790, 794. 795. 797. 799, 870, 915, 917, 
953. 97°. 971-

Grundel 578, 892.
Grupenius 579.
Grå 602, 612, 897.
Grönbohm 567.
Grönlund 692, 694, 937.
Gyllenadler 769, 770, 960, 961.
Gäfver (Gäver) se Gæfver.
Gärffelt (felaktigt Gierdfelt) 808, 

974, (982).

Hagel 617, 905.
Hagelbeck 927.
Hagelberg 661.
Hagelsten 616, 657, 678, 679, 810— 

811, 904, 925, 933, 975.
Hagman 995.
Haldin 613, 903.
Halenius, Hallenius, Hallen, Ha- 

leen 603, 620, 621, 641—658, 718, 
721, 734, 735, 776, 778, 812, 908, 910, 
918, 919—926, 943, 965, 966, 999.

Hall 726.
Hallberg 643, 672, 673, 919, 931.
Hallencreutz 923.
Hallencreutz af Vedevåg 924.
Hallenstedt 657, 925.
Halling 738.

Hambræus 581, 705, 706, 785, 882 n. i, 
893. 921, 938, 968.

Hambrinus 906.
Hamerman, (Hammerman) 651. 
Hammar 629, 691, 936, 972.
Hammarin 622, 661, 910, 926.
Hamnell (Hamnel) 668 f., 929. 
Hanelius 681, 934.
Hanell, (Hannel) 761, 958.
Hanning 831, 832, 985 f.
Hansen 61 i.
Hare, Hara 675, 710, 939.
Hartkop (felaktigt för Hvitkop) 994. 
Hartman 638, 798.
Hase 744, 745, 953.
Hassel 686, 935.
Hasselhuhn 726, 916, 945.
Hasselman 686, 935.
Hatzelius, Hazelius 645, 687, 812, 

813. 919, 920, 935, 976 f.
Hedberg 856.
Hedenberg 655, 656, 923.
Hedsander 902.
Hedsin 713, 714, 940, 941.
Hekling 936.
Hellberg (Helberg) 598, 599, 744. 
Hellström, Hällström 761, 901, 957 f. 
Hellman 674, 675, 717.
Hellmutt 804, 973.
Helsing, Hellsing 586, 621, 627, 703, 

708, 709, (713), 781, 782, 847, 911, 
912, 939, 967-

Hermansson, von Hermansson 878, 
879, 1002 f.

Hernelius 612, 903.
Hernodius 999.
Hernstedt 893.
Heroid 691.
Hierpe 617, 764, 815, 905.
Hillberg, (Hilberg) 603, 604, 644, 

897 f., 919, 945.

Hillerström, Hilleström 658, 926. 
Hillström 914.
Hiohlman 658, 926.
Hjort 981.
Hiorter 566, 887.
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Hoffman 592, 597, 859, 869—872, 896, 
926, 999.

Hoffnerus 684, 706, 938.
Hofwén 652.
Hofverberg 665, 928.
Högberg 594, 595.
Holm 582, 784, 846.
Holmbom 999.
Holmdorff (?) 975.
Holmer, Holmerus 582, 717, 942. 
Holmgren 814, 978.
Holmqvist, (-quist) 643, 729.
Homman 869.
Honing 725.
Honon (Honnon) 724, 725, 944. 
Hont(h)erus, Honxer 622, 623, 911. 
Horn 587.
Hudvikius 622, 684, 910.
Hult 999.
Hulte 844.
Hultén 750, 955.
Hultman 722, 944.
Human 81 i.
Humerus 877, 1001.
Hvitfot se Wittfooth.
Hvitkop (-köpf?) 673, 994.
Hülphers 904.
Hütter 665.
Håfstedt 687.
Hägerman 909.
Hällström se Hellström.
Hög 632, 671, 806, 858, 863, 864, 915, 

973-
Höglund 631, 863, 915.
Högmark 595.
Högvall 632, 863, 864, (914), 915. 
Höjer 650, 788.
Hök 604, 738, 782, 950.
Hörling 618.
Hörning 589, 651, 652, 921 f., 966.

Ihre 878, 1001 f.
Ilsbodius 873, 1000.
Isæus 607, 608, 609, 610, 828—829, 867, 

899—901, 984 1, 997.
Isleben 592.

Jerf, (Jerff) 578, 592, 635, 636, 637, 
724, 747, 750, 765, 795—797. 892, 
915, 916, 959.

Jerfgren 600.
Junelius 996.
Jung 975.
Justus 695, 742, 937, 943, 952, (975)- 
Juul 875.
Järenman 957.

Kahlström 946.
Kalmeter 980.
Kalsenius 903.
Kammecker 722, 944.
Kanik, (Kanick) 564, 569, 659—665, 

698, 737, 887, 889, 926—928, 950. 
Kempe 687.
Kenicius 620, 642, 771, 772, 774—777, 

919, 961, 963 f.
Kiäder se Tjeder (811 ).
Kiälberg (Kiel-) 583, 584.
Kiölling se Kiörling.
Kiöpman 828.
Kiörling, von Kiörling, Kiölling 

607, 630, 900.
Kjörning 879, 1002.
Klangberg 647, 920.
Klangman(?) 647.
Klefberg 925.
Klement 805.
Klingenstierna 770, 961.
Klingius 770.
Klo se Clo.
Klockare 570.
Knagge 713.
Knoge 643.
Kock 774, 962, 963.
Kolstadius 706.
Korbelius, Corbelius 747, 758, 759, 

953, 957-
Krabbe 827, 984.
Kraft 632, 658, 756, 926, 956.
Krakou 888.
Kram 654, 922.
Krapp 690, 936.
Krell (Crell) 742, 952.
Kringberg 814.
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Krok 666-—669, 704—706, 776, 779, 
788, 807, 854, 900 (felaktigt för Röök), 
929, 938, 964, 967, 989, 995, 999. 

Kropp (felaktigt för Krapp) 936.
Krum (felaktigt för Kram) 654, 922. 
Krus(e) 648, 778, 921, 966. Jfr Kruus. 
Krutenius 777.
Kruus 950.
Kut, Kuuth 777, 966.
Kålkåp 621.

Lagercrona 770, 961.
Lagerholm 742, 952.
Lagerlund 804.
Lagerskiöld 775, 964.
Lagerstam 616, 884, 904.
Lampa 635, 870, 915.
Lander 988.
Lang 575, 899.
Lange 983.
Laurelius 775, 776, 964.
Laurenius 930.
Laurentz 675.
Laurin 637, 915, 917.
Ledin (felaktigt för Sidén) 691, 936. 
Leijonfelt 960.
Leijonsvärd 611, 902.
Lekat 758.
Lemoine 925, 941.
Lenæsius 567, 662, 736, 737, 738, 755,

831. 950- 985-

Lenæus 771, 772—775, 830, 961—963. 
Lenander 775.
Lenning 623.
Lenström 599.
Lerberg 610, 901.
Leuchovius 819, 820, 979.
Leufstadius 962.
Leyel 61 i, 858.
Leyman 600.
Lidgren 831, 985.
Lidh 625, 912.
Lidman 676, 806, 932, 973.
Lidner 929.
Lilja 813.
Lille 848.
Lillman 999.

Limnelius 608, 610, 657, 901.
Lind 582, 583, 588, 590, 592, 593, 594, 

641, 650, 690, 735, 740, 741, 893, 896, 
921, 946, 951.

Lindberg 726, 727, 937, 946. 
Lindbohm 679, 680, 933.
Lindeblad 811.
Linder 740.
Lindgren 744.
Lindmarck 618, 905.
Lindroth (»Lindroh») 809, 974. 
Lindström 867, 997.
Lindströmer 867, 997.
Lindvall (-wall) 594, 641, 649, 674, 

740, 741, 883 n. 3, 890, 921, 951. 
Linke 809, 974.
Linnæus, von Linné 821, 980. 
Linnerius 769.
Liten (Litén?) 627.
Lithen (Lithén?) 747.
Lithman 772, 773, 806, 962.
Liung 810.
Liurenius 670.
Lo (Lod) 764, 815, 959, 978. Jfr Lode. 
Lobach 784.
Lockner 856, 990.
Lode 764, 815, 816, 959, 983. Jfr Lo 

(Lod).
Lorentz, Lorens 788, 969.
Lund 565, 566, 712, 714, 715, 792, 888. 
Lundahl 945.
Lundberg 583, 590, 654, 700.
Lundek (?) 928.
Lundelius 928.
Lundén 913.
Lundman 949.
Lundqvist 856.
Lundström 725, 945.
Luther 758, 759.
Lütkeschwager (Lutkenschwager, 

Lyckenswager m. fl. skrivningar) 
788, 969.

Lång 565, 628, 887, 913.
Lärck 749.
Löfberg 655.
Löfda(h)l 630, 759, 862, 914, 957. 
Löfgren 624.



lois

Löfling 749.
Löfman 899.
LÖFSTADIUS 773.
Lönbohm 589.

Mackky (Machey) 662, 737, 738, 756,
927, 950, 956 f-

Mairenius 889.
Majman 569.
Malmenius 822, 981.
Malmström 665, 726, 763, 945.
Martin 599.
Medvik 648.
Mehmer 917.
Meijbom (Mejbom) 809, 975.
Mejer 724.
Melander 720, 942, 943. 
Melanderhielm 942.
Melytz 726.
Menlös 616.
Meurling 574, 891.
Micrander 657, 923.
Milles (Millies, Melis, Melijs) 777, 

966.
Moberg 572.
Modén (Moden) 687.
Modin, Modinus 649 f., 706, 710, 711, 

790, 938, 939. 97°- 
Molin 652.
Montén (Monteen) 668, 854, 859, 891, 

929, 989.
Moræus 821, 980.
Morberg 748, 954.
Morén (Moren) 675, 832. 
Morgonstierna 809, 810, 974 f.
Morin 857, 990.
Muhr 595, 597, 689, 896. 
von Mullen (felaktigt för von Wullen) 

611.
Munck, Munk 599.
Myr, Myra 569, 664, 927.
Märd (felaktigt för Mört) 922.
Möller 641, 737, 740, 749, 918, 951,

954-
Mörch 627.
Mörner af Morlanda 1000.
Mört 600, 601, 654, 803, 922, 959, 972.

Natt och Dag 574.
Nauclerus 656, 924.
Nenzelius, Nenzel, Nenzell 666,928 f. 
Nerbelius 625, 643, 669—676, 681, 

682, 714, 719, 778, 784, 806, 929—932, 
934. 939. 966- 

Nerberg se Närberg.
Netzelius 751, 861, 955, 992.
Nisbeth 808, 809, 974, 984.
Niure 711, 781, 782, 967.
Niurenius 775, 830, 964, 967.
Noræus 585, 601, 868, 995, 998. Jfr 

Noréus.
Nordberg 698, 937.
Nordel, Nordelius 628, 686, 913. 
Nordenelf 898, 900.
Nordenlind 922.
Nordenlöf 636, 765, 796, 915, 916. 
Nordin 684, 755, 756, 936. 
Nordlinder 581, 582, 625, 626, 893. 

Jfr Norlinder.
Nordling 653, 654, 922, Jfr Norling 

och Norlind(h).
Nordmark 684, 934.
Nordstedt 773, 962.
Nordvall 738, 950.
Norelius 616, 671, 676—682, 808—810, 

811, 856, 857, 858, 885 n. 5, 904, 916, 
932—934. 946, 975. 989- 

Norell 933.
Norenius 901.
Noréus 918. Jfr Noræus.
Norgren 688.
Norin 801, 972.
Norlander 587.
Norlind(h) 836, 922, 988, 1001. 
Norlinder 936. Jfr Nordlinder. 
Norling 856. Jfr Nordling.
Norman 587, 653, 654, 739, 745, 749,

794. 916.
Norn 855, 989.
Norström 648 f.
Nybelius 765, 959.
Nyberg 727.
Nylander 998.
Nyström 593.
Närberg (Nerberg) 949.



ioi6

Odelstierna 776.
Odelström 776.
Odhelius 776, 964.
Oedman se Ödman.
Oldekop, Oldenkop 772, 962. 
Olderman 769.
Olivecreutz 948.
Oljeqvist (Oljoqvist) 770, 961, 1000. 
Ollendorff 810, 975.
Opsopæus 622, 909.
Orbien 904.
Orre 944.
Osander 892.
Oxel, Oxell 631, 632, 863, 915. 
Oxenstierna 617.

Pagander 657, 776, 810, 925, 965, 975. 
Paladin 914.
Palm 705, 938.
Palmborg 639, 640, 800, 801, 915, 918. 
Palmgren 722.
Palmroot, Palmrot(h) 676, 718, 722, 

835, 932. 943 f- 
Patkull 983.
Paulander 984.
Paykull 943, 979,
Peldan 998.
Perman, Permandh 685, 853, 934. 
Petræus 614, 903.
Phragmenius, Phragmén 608 f., 650, 

763, 829, 865—869, 900, 911, 921, 
958, 994—999. Se även Fragmén. 

Pihl, Pjhl, Pijl 687, 688.
Pihl(e)felt 661.
Pipping 945.
Pira 973.
Plantin 775, 874, 964, 1000.
Planting 809, 810.
Planting Gyllenbåga 975.
PoNTELius 603, 644, 711, 791, 898, 925, 

970.
Poppelman, Popelman 567, 568, 624, 

663, 729, 833 f., 835, 888, 889, 947, 
972, 986.

Portuan 712, 760—762, 793, 884, 955, 
957, 958.

Possert 714.

Prætorius 775, 963 f.
Printz 616, 801, 904, 972, 999. 
Prosperin 605, 898.
Prytz 822, 981.

Qvast 635, 643, 653, 660, 671, 672, 
673. 786, 795, 920, 931. Jfr näst- 
följande.

Qvaster 686, 687, 726, 784, 785. 
Qvistberg 918.

Ragge 975.
Rahm 712 f., 940.
Rahnhielm 664, 927.
Ramberg 680, 822.
Ramström 945.
Rant 832.
Reenhielm 999.
Regensdorf(f) 580, 585, (892), 893, 

894.
Regnander 883 n. 3.
Reimert 705.
Reisner 987.
Reuterstierna 810, 975.
Reuther 784.
Rhen 777.
Rhyzelius 878, 1002.
Ridderhierta 810.
Ridderstrale (-stråle?) 784, 968. 
Ringelberg 630.
Riselius 632, 656, 924.
Risell 923.
Rivelius 756, 956.
Robsahm 774 (»Ropsam»), 918, 963. 
Rockman 714.
Rodde 717, 888.
Rogstadius 595, 629, 630, 682—703. 

813, 852, 853, 885 n. 5, 896, 914, 934, 
935. 977, 989. 

von Rohr 961.
Roland 658, 926.
Rolin 573, 693.
Rolinder 573, 891.
Roman 699.
Romstad 715.
Römstedt (Rumstedt) 715, 852, 941, 

989.
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Roos 57s. 637, 797, 916.
Rosén (Rosén von Rosenstein) 879, 

1002 f.
Rosén (Rosenblad) 879, 1003. 
Rosencrantz 875.
Rosenhielm 703, 704, 937. 
Rosenmüller (Rosemöller) 658, 926. 
Rosenskiöld 823—828, 981—984. 
Rotenburg 910.
Rot(h)ling 610, 901.
Rudbeckius 622, 910, 964.
Rudebeck 983.
Rudman 725, 831, 941, 944, 985. 
Rudolphi 901.
Rumstedt se Römstedt.
Rundberg 786.
von Ruschau 860, 872, (992).
Ruta 959.
Rutberg 596.
Ruth 596 f., 623, 784, 910 f., 968. 
Rynning 639, 800.
Rytter (Ryttare) 801, 971 f.
Rålamb 933.
Rödbäck 950.
Röngren, (Rönn-) 636, 637, 724, 765, 

796, 797. 915. 916, 944- 
Rönmark 980.
Rönqvist 708, 757, 937.
Röök (Rök) 573, 609, 866, 900, 995.

Sabel 983.
Sadurstadius se Säderstadius.
Sæf se Säf.
Sahlgren 909.
Sahlner, Salner 761, 958.
Sahlstedt 726.
Sahlström 763, 958.
Salovius 696.
Salthenius 630, 631, 632, 759, 860— 

865, 914, 953, 992 f.
Sandberg 651, 653, 654, 745.
Sandin 946.
Sandström 700, 937.
Sarff 965.
Savander 626.
Schalberg 787, 854, 858, 859, 991. 
Schalin 611, 615, 616, 667, 703—717,

755. 756, 757. 782, 790, 902, 904, 
938—941, 967, 989.

Scherdin 883 n. 3.
Schiller 600.
Schilling 591, 813, 895 1, 916, 976, 977. 
Schilt 624.
Schirman 595, 896.
von Schmalensee se Cederholm von S. 
Schnack 611, 902.
Schog 653, 654, 745, 787, 969.
Schoug 778, 966.
Schroderus 690, 910, 936.
Schröder 604, 606, 690, 722, 723, 728 

(?, förkortat Sch.), 797, 835, 836, 944, 
946, 987 f.

Schult 622.
Schultin 858.
Schultz 619.
Schunck se Skunck.
Schvardz (Swardtz) 617, 905. 
von Schwartzenhoff 755, 956. 
Schütte 969.
Schütz, Schytz 736, 949.
Schöling 724.
Schönberg 755, 782, 956, 967. 
Sefström 891.
Seger 657, 810, 925, 975.
Segerberg 997.
Segerholm 579.
Segerroth 999.
Segerstadius 897.
Selljmer 936.
Sepelius 994.
Serenius 1003.
Sidén 936.
Sidenström 738, 950.
Silfverström 741, 742, 951, 952. 
SlLJESTRÖM 709.
AF SlLLÉN 617.
SlMMING, SlMING Ô22, 72I, 817---820,

910, 943, 979, 980.
SlMMINGSKIÖLD 820, 980.
Sipelius 865.
Sixtus 810.
Siöberg 645, 668, 707, 938.
SlÖBLAD 73I.
SlÖLING, SjÖLING 855, 989.
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Siöqvist 866, 996.
Siöström, Sjöström 579, 936. 
Skarpenfeldt 938.
Skrika 586, 598, 894.
Skunck (Skunk, Schunck) 773, 962. 
Skytt 575.
Skånberg (felaktigt för Schönberg)

755-
Sköldarm 970.
Smedberg 668, (929),
Sohm 909.
Solander 833, 855, 986, 987. 
Solimontanus 986, 987.
Sorre 727.
Spegel 875.
Spering 630.
Spiegel 605, 899, 901.
Sporenborg, Spornborg 742, 952. 
Staberg 764, 815, 955, 978,
Stack 632, 949, 989.
Staf 662.
Stakel 831, 832, 985.
Standaert 835, 987,
Stang, Stange 567, 889.
Starck 571.
Stare 717.
(von) Stegling 770, 961.
Steinmetz 590.
Steinmez 652.
Stenbit 587, 648, 649, 650, 674, 734 f., 

740, 778, 866, 895, 921, 948 f., 966, 
996.

Stenfelt 713, 714, 895, 940 f., 944. 
Stenklyft 932,
Stering 649, 650.
Sterner 735, 736, 949. 
von Steslou 927.
Steuch, Steuchius 836, 872—879, 988, 

1000 f.
von Stierneman 910.
Stiernhöök 984.
Stiernman 622, 910, 936, 979. 
von Stiernman 910.
Stijpman, von Stijpman 835, 987. 
Stillman 793, 971.
Stockenström 752, 862.
Stocklin 727, 946.

Store 984.
Stork 822, 981.
Stormefeldt (?) 938.
Strandberg 595, 641, 689—692, 764, 

857, 885 n. 5, 918, 935, 936, 958. 
Strandel 736, 949.
StrAlin 937.
Ströberg 715.
Ström 592, 607, 640, 673, 678, 681, 751, 

762, 763, 868, 869, 900, 909, 933, 955, 
958, 998 f.

Strömbeck, Strömbäck 604, 637, 674, 
798, 898, 917.

Strömberg 615.
Sturck 822.
Sturm 618, 905.
Stålsvärd 975.
Sund 611, 653, 726, 902.
Sundberg 598, 662, 690, 743, 744, 815,

936, 978-
Sundelius 954, 957,
Sundell 943.
Sundius 565, 566, 604, 898, 916, 923. 
Sundnär 743.
Sundström 898.
Suthof 723.
Svan 804.
Swardtz se Schvardz.
Svart 784, 785, 794.
Svartshoff se von Schwartzenhoff. 
Svebel (Swebel) 71 i, 790, 939, 970. 
Svebilius 71 i, 730, 769, 790, 939, 960. 
Swedberg 821, 836, 980.
Svedman 578, 579, 892.
Svenonius 992.
Svinhufvud 678, 808, 809, 933, 974,

999-
Sylthenius 860.
Sylvén 916.
Sylvest 900.
Säderstadius (Sadurstadius) 703, 

704, 712.
Säf (Sæf) 716, 941.
Söderberg 972.

Tandberg (Thanberg) 708, 938. 
Taufenwieser se Teufenwieser.
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Taxéen (felaktigt för Faxen) 807, 948.
Tegmarck 574, 891.
Tellbom 791, 970.
Terserus 874.
Tetting 972.
Teufenwieser (Teuffen-, Taufen- 

wieser) 579, 892.
Tham 909.
Thanberg se Tandberg.
Thel 568, 624, 636, 676, 718—729, 

778, 797, 807, 808, 885 n. 5, 889, 916, 
942, 944—947, 973.

Thelaus 609, 614, 615, 720, 829, 900, 
942 f.

Thet 705.
Thun 871.
Thörje (Thörgius, Thyris) (806), 973.
Tigerstedt 999.
Tjeder (Kiäder) 81 i, 975.
Timitsky (»de Mycschi») 627, 913.
Tollsten(ius), Tolsten(ius) 645, 646, 

647, 673, 778, 812, 890, 919, 920, 966, 
976.

Tonnerus (jfr Tunnerus, Tunerius) 
949, 988.

Torger 669, 734, 749, 757, 780, 787, 
929. 957. 969-

Tottie 909.
Touscher 803. Jfr Tuscher.
Transehe von Roseneck 964.
Tresk 564, 648, 649, 650, 660, 662, 

733—738, 755, 778, 787, 807, 882, 
921, 927, 948—950, 966.

Trodianus 614.
Trogelius 835, 988.
Troilius 818, 979.
Trolle, af Trolle 791, 970.
Trotzenfelt 774, 962 f.
Trotzig 962.
Trälod 639, 799, 800, 915, 917.
Tröne 693.
Tunadensis 821.
Tunedalensis 822.
Tunerius (jfr Tunnerus, Tonnerus) 

685, 851 1, 890, 934, 949, 988.
Tungelfel(d)t 871, 999.

Tunnerus (jfr Tonnerus, Tunerius) 
949, 988.

Turdfiäll (-fiell) 866, 995 f.
Tuscher (felaktigt för Fischer?) 829, 

985. Jfr Touscher.

Tvärre 719, 778, 779.
Törling 921.
Törne 588, 590, 779, 780, 781, 807, 965.
Törngren 605.

Ubman 679, 933.
Ulfsberg (Ulsberg) 751, 752, 861, 862 

955, 992.
Ullberg (Ulberg) 804, 957.
Unander 963.
Unger 592.
Unonius 972.
Urlander 952.
Utter 596, 597, 757, 869.

V och W användes av Broman tämligen 
nyckfullt (med viss förkärlek för V). 
Här föredras W-skrivningar i namn, 
där sådana överhuvud förekomma, 
och varianter med V anmärkas icke.

Wadensteen 964 f.
Wadenstierna 964 f.
Wahlman 565, 603, 604—608, 610, 629, 

794, 829, 870, 885 n. 5, 897—899, 
901 971, 999-

Wahlström 941.
Walberg, Wallberg (jfr s. 950, r. 8 

nedifr.) 594, 638, 640, 739—745.
799, 917. 918, 950—953-

von Walcker 777, 966.
Valdenius 783, 968.
Waldius 876, 1001.
Waldman se Vallman.
Waldner 565, 626, 887, 912 f.
Vallander 640.
Wallberg se ovan Walberg (med där 

gjord hänvisning).

Vallbohm 653.
Wallencreutz 952.
Wallendal 791, 970.



1020

Wallenius 6ii, 746—752, 759, 861, 
862, 953—955. 957. 992. 995-

Wallensson 954.
Wallensteen 923.
Wallenstrâle 944.
Wallin 594, 595, 645, 685, 722, 835, 853, 

944- 987-
Wallius 771.
Vallman (Waldman) 590, 895.
Wallmo, Valmo 816—817, 978 f.
Wallqvist 589, 593, 594, 653.
Wallström, (Val-) 572, 589, 646, 745, 

812, 883 n. 3, 895, 899, 953.
Walltiärn, Walltiär, Walltier 661, 

927.

Wannberg 936.
Vardner (? för VArdner) 895.
Warg (Varg, Wargh) 630, 658, 709, 

736, 753—762, 862, 885 n. 5, 6; 914, 
926, 939, 950, 955—957.

Vaselius 590.
Vasse 757.
Vatling 758.
Vattling 601.
Vattman 672.
Wattrang 875, 1000.
Waxbom 917.
Weifert, Weifwert 817, 979.
Wendtin, Ventin 802, 803.
Vennerstedt 813, 976.
Werfving, Werwing (m. fl. stavningar) 

682, 711, 788, 790, 806, 833, 857—860, 
871, 872, 885 n. 6; 934, 969, 971, 986, 
990—992, 999 f.

Wergel 972.
Werner 871.
Vernicius, Vervecius 624, 911 f.,

994 f-
Veslander 658, 926.
Wessman 905.
Vest 691.
Vestadius 651, 652, 751.
Vester 596, 597, 896.
Westerborg 866, 996.
Westman 652, 750, 751, 883 n. 3; 969, 

997-

Wetterhof(f) 600, 897.
Vetterman 599.
Wettersand 897.
Viberg 589.
Wibling 813, 978.
Vibäck 693, 937.
Wickman se Wikman.
Victorin 923.
Widlund 903.
Wigznelius 984.
Wik, Wijk (Vjk) 565, 625, 887,912. 
Vike(n)gren 71 i, 792, 859, 940, 971, 

992.
Wiklund 813, 977, 996.
Wikman (Wickman) 598, 599, 600, 601, 

632, 710, 793, 856, 863, 896, 897, 939, 
989, 990.

Wikmar(c)k 600, 856, 897, 989.
Wiman, Vjman 721, 943.
Wimmerstedt 976.
Vinberg 867, 997.
Winblad, Wijnbladh 964, 973. 
Vindeblad 776.
Winnerstedt 976.
WlTTFOOTH, WlTHFOT, HwjTFOT 689,

764, 935- 
Vix 667.
Wixner 570, 630, 631, 632, 862, 863, 

914.
Wode 820, 980.
Vogt se Vougt.
Wohlgemuth 756, 956.
Wolimhaus 944.
(von) Wolker 777, 965 f.
Volter (fei för Wolker) 777.
Vougt (Vogt) 604, 898.
Wright 925, 971.
Wrintz 925.
Wudd 808, 809, 810, 973—-975.
Wulf 956.
Wulfvenstierna 877, 1001. 
von Wullen 61 i.
Wünerberg 764, 815, 959.
Wählberg, Wälberg 604, 898. 
Värdner 589, 895.
Vännerberg 764, 815.
WÄNNERSTEDT 976. Jfr VeNNERSTEDT.
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Zedritz, Cedritz 641, 787, 951. 
Zelling 806, 973.
Zellinger 671, 806, 931, 973. 
Ziegler 617 f., 905, 952.
Ziervogel 606, 899.
Zynth, Zynthius 803, 814, 972, 978.

Åberg 786, 968.
Ådal 748.
Åker 794.
Åkerman 773, 788, 962.
Ångerman 908.

Ödman 637, 727, 728, 836, 916, 934, 
946, 988 (även Oedman).

Öjer (Öijer) 581, 582, 584, 625, 893, 
(894), 912.

Öman (jfr Ödman) 728, 797, 934, 946. 
Örlander 584.
Örnberg 917.
Östberg 688, 691.
Österling 769, 960.
Östling (769), 960.
Östman 736, 755, 950.
Östmarck 997.
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Glysisvallur, 
Saint

Ættbogi Sötljang 

ûf
XXI [ÿfücfur 

Skorne

01: Ioh: Broman
Heimhamur

Valesheim
1735.

Cicero:
Caritates omnes complexam esse patriam

— Lib: III: de Oratore:
Edidi qvæ potui, non ut volui, fed ut me temporis anguftiæ coegerunt.



Sal: ^reb: I: 4.

Stn 0lßd)t fårgås, tben anbra Fomcr til.

Hieron: in L: c:
Aliis morientibus, nafcuntur alii; et qvos videras, non vides, incipis 
videre, qvi non erant.

£>iob: S3: 8: 8. 9. to.
<Ey fråga tpe |låd>ter, font t fSrttben want paftua, od> tag tig 
fSrc at fråga tpcrae fabcr; ty tri are fåfom t går /.-npföbbe ocf) 
elättbe./ tourne, roårt Ijf år en (Tugge på jor&ene; tl>e ffola Iara 
od> fåja tig tbet, od> gtftra ft t tal fåre utaf piartat.

Sal: Orbfp : 17:6.
ITbt' gamlas Frona åro barnabarn, 
oct) barnens åra, åro tberas fåfcer.

Generofæ arboris generofi funt fruetus; et in fqvilla non nafeitur 
hiacintus.

* • * • ■*

ÜHXtaç lleylttoc Secpcx; ai texvwv yovai

Generofi animus viri in Generofa Uxore, et Generofæ animus Uxoris 
in Viro Generofo, animatur.

Stiernbielms Hercules.
,,Slcdngen af nebertrdbb rot, od) Oacptanbe fnöftotte ftubba 
„Spritter pär ut, ffiuter op, får löf, od) fontnter i blomma; 
,,Slcdngen af fattigt blob, utlomen ur taflöfa ffåtor,
„Stiger alt up dt, od) up, genom bpgb od) berömlige Slater,

D. Iesp: Svedbergs Sab: Igelg : I: $el: 20: ißr: §: 8. p: 202. 
„Safta flädjten od) förloanbtffapet är ioara @ubé> barn, od) $efu brober 
„ocp fpfter; epuru fattig od) ringa od) föraeptab en !an toara för toärlbene.



OR: JOH: BROMANS

GR Y$I|3V ARRUR
TA t \ ^ £ »*, - ^ ? J j {

UTGIFYEN AF

GESTRIKE-HELS1NGE NATION
I UPSALA.

2 HÄFTET DEL. II: 1.



i HMLenuergSKa samimgarne.
Att flertalet af de Bromanska handskrifterna efter några årtiondens 

ois logrmg kommo att sammanföras i Helsinge nations bibliotek i Up- 
sata, dartor har man troligen i främsta rummet att tacka J. D. Flinten- 
>eig, denne var från 1781 Helsinge nations kurator och det var tvifvels- 

o an genom hans nitiska bemödanden som under de närmast följande tio 
aren en del innehafvare af Bromanska manuscript förmåddes att öfver- 
lemna dessa som gåfva till nationsbiblioteket.
hl f Jf°ran,DaIid Flintenberg, född i Stockholm 1762, promoverades 1785, 
, .f,. ,'Van e arel docerJt i lärdomshistorien, amanuens vid universitets- 
uio e re /90 och riksantiqvarie 1793; på grund af sjuklighet fann 
an sig c ocr efter ett par år föranlåten att afsäga sig denna befattning, 

nan aog 1819 efter alt under de senaste åren af sitt Iif hafva varit rek1 
tor vid Stockholms katedralskola.

, liIl Innne Slna akademiska läroprof hade han tagit Socknarne i 
Wv SmI and. .(Del 1 1784> Del 11 1785). Emellertid synes han 
Hoi0; ia ,i 01, f Slkt alt utarbeta en utförligare beskrifning öfver hela 
tont n^ îi.rl ocb flans hopskaffade material till detta verk bildar »de Flin- 
mnn^r^S-Vai sambnSarnes; till omfånget kunna de mäta sig med Bromans- 
Mi *‘IP en’ -rnetlI är° ej bearbetade. Det var troligen i anledning af 
medSo! pata"kta arbete som Abraham Hiilphers beslöt sig för att ej 
nr ,,7011 beskrifning om Helsingland bland de kända norrländska
provmsskiidrmgarne.
.- fa ™otsats till Broman Iiar1 Flintenberg ej i högre grad intresserat 

? ,,r Vad som anSlck befolkningens dagliga Iif utan i stället lagt an 
nirwnrn am a 611 manSd bidrag till kännedomen om de kamerala inrätt- 
l 3no%Samt den ekonomiska och befolkningsstatistiken. Bland sam- 
foS! - T en?ellertld mycket som torde vara af intresse för blifvande
rpdnoÄr-oi 1 r-6 -0I socknarnes historia och torde därför en .kortfattad 
redogörelse for innehållet ej vara utan sin nytta.

an s n.tecna iHförlifvades 1875 med Helsinglands fornminnesföre-
plats 1 ' 1V * dudlksvad ocb synas således hafva kommit på sin rätta

SamHngarne bestå af 6 band in folio och 2 band in 4:o.
1er- Wrlor--IT \0' >>HelsinSlands Gameralverk 1541 — 1650» innehål-
_Igel nf.iens ap6j 1541 1650, kungabref angående HelsingIand 1556
markollégii 1601 “A 650 5 »Ut detta liämtadt ur kam-

från wAr f0li°\ Ä,Cameral Saker.» 1696 års copiebok; Handlingar 
bihâllnWen«110“1!^, kornitén. > Gefle 1792 »till jordbrukets och landt- 
från olika Sdol uppbjalPpndes jämte referat af 23 inkomna betänkanden 
___________ar a provinsen> riksdagsrelationer angående Helsingland af

språk på desamm-i^oS8^dallS^r erneHerHd Upsala domkapitels arkiv gjort an- 
därmed har den förmodan iS1?*0« delvis tidiSare börande dit. I samband 
tnentsbref oeli andra sällsvnt! Ir ^ atn deSiv samllnSar Sklllle lnneh.älla Per^j 
påvisas utgöras emellertidysflm1; 5ma ba^d lngar’ Som bär neda" kolZime It
brefväxling med kvrknhorl^ ' farne’ om man h'ânser Flintenbergs bevarade 
gande del af afskriW ^o K3f (J°Ch andra PerSoqer i Helsingland, till öfverva- 
lokala arkiv ' °Ch utdraS- som at' F- hämtats ur en del centrala och



1781 och 1786; utdrag af en del äldre handlingar i länsstyrelsens ar
kiv; tionde- och mahtalslängder ; tullspecialer från städerna.

N:o 3 in folio. »Allmänna beskrifningar». Diverse promemorior 
och förslag angående den planlagda helsingbeskrifningen ; excerpter ur 
Hiilphers m. fl. författares arbeten ; början till en ordlista öfver helsing- 
målet (efter Ihres dialektlexicon) ; kungabref i afskrift från Karl XI:s tid ; 
soldatkontrakt; Comminister Phragmenius’ handlingar från 1731 års riks
dag; skriftväxling angående en i Jättendal 1794 funnen antik guldring; 
ofullbordad lefnadsteckning öfver kyrkoh. Olof Bergman i Bollnäs ; tryckta 
och handskrifna grafsånger m. m.

N:o 4 in folio. »Speciella beskrifningar.» Hudiksvall: byggnader; 
utdrag af handlingar m. m. Tuna: diverse; Enånger och Njutånger : ut
drag ur kyrkböcker; Långvinds bruk; Harmånger och Jättendal: utdrag 
ur kyrkböcker; kyrkoherdelängd; årsväxten 1774 — 1796 m. m. Bergsjö 
och Hassela: utdrag ur kyrkböcker; »om Bergsiö kyrkas ålder»; pastores; 
sjöar, berg och elfvar; m. m. Norrbo: L. Biur: de Norrbo; kyrkan 
och där befintliga handlingar; årsväxten 1752—1795. Delsbo: Socknens 
attest i original af 1657 angående Herr Willems förhållande; afskrift af 
permebref; diverse; Ljusdal: diverse; Färila: Edvall: En liten beskrif- 
ning öfver F. Sochn, 1783; Svar på frågor ang. F.; kyrkan; pastores; 
copior af bref m. m.; Högdal: copior af kungabref m. m.; Söderhamn: 
beskrifning; kyrkobok 1643 —1692 m. m.; »Om gevärsfactoriet» jämte 
en 16 sidor omfattande, synnerligen fullständig förteckning öfver hand
lingar rörande faktoriet (en del meddelade i utdrag) ; stater, taxor m. m.; 
handlingar angående tullqvarnen och surbrunnen; riksdagsbesvär 1769; 
om Faxehus ; grafskrift öfver borgm. Isr. Arnell ; Söderala : husesyn i 
prästgården .1706. Segersta och Ilanebo: ur kyrkböckerna; dombref m. m. 
TrÖne: sockenbeskrifrjing. -— Dessutom en mängd befolkningstabeller 
från provinsen och dess särskilda socknar.

N:o 5 och 6 in folio: befolkningsstatistik.
N:o 1 in 4:o. »Samlingar rör: södra Helsingland, Tom: I.» inneh: 

tryckta protokoll vid Landstingen i Helsingland 1777; utdrag rörande 
Helsingland ur Peringskölds, Örnhjelms, Broocmans och Palmskölds di
plom-samlingar; i kyrkorna bevarade pergamentsbref ; excerpter ur åt
skilliga författares arbeten samt ur finska tidningar; tullspecialer; »om 
handeln i södra Helsingland»; klimatet 1757 — 58; en mängd href till 
F. från präster och andra.

N:o 2 in 4:o »Samlingar rörande södra Helsingland. Tom II.» inneh: 
svensk text till F—gs disputationer om södra Helsingland; »Anmärkning 
öfver Arberåd Församling» (af Waldner, 1721?); d:o öfver Undersvik (af 
dens.?); Öman: »Beskrifning öfver Arbrå» (1784); Berättelse om Larsbo 
sågverk; Forsslöf: Beskrifning öfver Norrala; Relationer om Kungsgården 
och om Wågbro tegelbruk i Norrala m. fl. kortare sockenbeskrifningar ; 
tryckta invitation«- till intressentskap i Östanbro och Flors Linnemanu
fakturverk ; bref från kyrkoherdar m. m.

K. H-k.

Andra delens 2:a häfte kommer att innehålla religions- eller salig- 
hetslärans första ankomst till Helsingland (forts.); mässa och mässu-klä- 
der; orda-lista på de ting och ord som finnas och brukas i kyrkorna. — 
De speciella kyrkobeskrifningarne påbörjas i 3:e häftet; afbildningar af 
kyrkorna och af där befintliga grafhällar komma att bifogas till texten.



En nationssammanslutning på 1700-talet.
. i reff af de ^ Gestrike-Helsinge nations avkiv förvarade äldre pro- 
oco en inner man en enstaka notis om en naüonsfäst som någon gäng 
i mi en af 1700-talet firades tillsammans n ed Roslags nation, utan 

eu man a sammanhanget kan utfinna orsakt i till denna gemenskap. 
.t, man sedan, kommer underfund med, att ue tre nationerna under 
oire een af århundradet hade samma inspe .tores, väcker det förvå- 

mng att dett^ förhållande ej kommer till synes i de bevarade nations- 
ran ingarne. Något mera härom kan man d. ck inhämta af Roslags 
nahons protokoll såsom det framgår af den af E. Lewenhaupt utgifna 
historiken ofver Uplands nation.

Helsingarne utsågo 1698 sin landsman, professor Djurberg till in- 
pector ; tem år senare följdes deras exempel af gestrikarne samt 1712 

at roslagu. Vid Djurbergs död 1736 valde gestrikar och helsingar prof. 
eiomus ( cyrkoherdeson från Hudiksvall) och eher att förgäfves hafva 
anat sig till ett par andra professorer, enade sig snart äfven Roslags 

11 °m lonom’ ett vat som dock ej vann konsistoriets gillande, dä 
h;. . numera. ansåg att en professor borde få utöfva inspektoratet öfver 
nogs tva nationer samtidigt. Roslags nation bänvände sig emellertid till 
cnsiern; men det var först sedan Riksens ständer fäst sin uppmärksam- 

vnif iTi 6n £ch Påyrkat’ att nationerna, måtte bibehållas vid sin gamla 
TIn'", V-u0ma Beronius erkändes som inspector. Vid hans afflyttning från 

psaia toll de tre nationernas val på helsingen prof. Halenius (1746—
• ’’ 1 denne hyrde de tillsammans en kammare för att där läsa

i gemensamt anskaffade avisor; äfven afhöllos där gemensamma fäster. 
«Horr,Sarr?7^; / ^lafva eSt mm under hans efterträdare prof. Benzel- 
bekW C175^ -1760). Efter dennes utnämning till biskop förenade sig 
177fkgar r0S agl‘ °m de förras landsman prof. Clewberg (1760— 
H At SesIrikarne söndrade sig emellertid från de ändra, och valde prof.
mnQu en gång (1803—1808) hade dock de tre nationerna en 

Srkl LnSIïCî0r’ Prof- AlmfIVist. Kort efteråt, 1811, sammanslogos 
sått 0~C ..esmSe nationer till en; Roslags nation hade då redan 

p- i0*30 Vag,,..0C1 uPP8ick senare, 1830, i Uplands nation, 
som «Vpn i Si°-n Aardedde Sestl'ikar, helsingar och roslagii att så länge 
nirip- Jjnaa tillsammans är numera svårt att utreda, då ingen antyd- 
Ier "lid ctå Am 0AleIla handljngar; någon formlig förening kom ju ej hel- 
besaenade äo- 1AAar em.ellertid att rätt många ynglingar från Roslagen 
det ömcpoiTT ö a undAisnmgen Vid Gefle gymnasium. Därtill kommer 
9 roshsii A AriAA PrasterI så finner man under tiden 1650—1800 
L l °ch 10 1 klålsingland, och i Roslagen ej mindre
de infödd» ^ ?r..°A,.^9 helsingar. Dessa blefvo väl mestadels ingifta i 
kretsar sm ?raS anilJerna octl He täta släktförbindelserna iuom just de 
liafva äsfaHtrnai 6 ,sforsta tillskottet till de studerande nationerna töra 
särskildt <lrao-m^-n A deSSas medle™mar såsom befryndade" kände sig
ÄÄäjrt*’ •* de“a “mer ”■<ie —pa **

K. H-k.

TJpsala, Bflv1 Berlings Boktryckeri, 1913
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H el si ngica.
Stenklyfts karta öfver Helsingland.

Forts.
Söderala: 3. Gabeltjärn (jfr Gabbeln); 4. Lötfjärden (= Flaket), 

Sandlände (= Sandarne), Fäbovik (= Nyhamn), Lusnäs udd (= Ljusne 
Näset), Killholms Vika, Marfjärden, Lillmarsfjärden; 5. Stor- o Lill käll- 
skär (nu landfasta), Krokskär (=Stubbskar?), Lillkänningen ( = Lilljung- 
frun), Wattnhararne Orrskäre (= Ala m. fl?). Skobgryte (= Storgrytan), 
Killingholrn (= Stenarna?), Fårskär, Slorskäre (= Färskär), StorJungfrun 
el:r Stor Kenningen; 6. Berg (= Bers), Våkärna (= Vedtjära), Lusnaby, 
Lusne Bruk.

Skog: 1. Mosisten, Busbäcken (Possewiksbäck 1327 enl Broman); 
3. Lottsjön (= Flottsjön i Hanebo), Öraljärn, Lill Gäls'ön (= Yttersjön), 
Drogga (= Draggan), Svarttjär, Furutjärn (= Förtjärnj, Geslingep (= Lill- 
sjön), Flugan, Wrångtjärn, Svarttjärn (= Bredtjärn?), Antjärn ( = Änd- 
tjärn); 4. Sunnäs Fjärden (=Storboviken), Tamnäsudd; 5. Klongerskär, 
Granosgatan, Granön (nu landfast), Färskar* Bollöo; 6. Norrgård, Kall
berg (= Kallbäck).

Segersta : 1. Emingskälla.
Hancbo: 3. Igeltjärna, Fretnesjön (= Fräckensj.), Sillsjö (= Bälse- 

sjön), Boltjärna (= Rödtjärn), Sundsjötjärn, Igeltjärn (= Molntjärn?), Neum- 
sjön ( = Nannsjon), Djupsjön, Hvitnosttjärna, Bosjön, Troksjön ( = Kroksjon).

Bollnäs: 1. Nyröre (= Skättegberget), Löfåsen (= Stafsberget?), Klöf- 
hälla (= Klyfberget), Gröntufva; 2. Magesberge; 3. Wäxbo Tjärn (= Ves- 
tersjön), Aggtjärna, letllingen (= St. Gässlipgen), Österåsen ( = Ö. Ösen), 
Ecklingen (= Puklingen). Mynt Tjärn (= Myrtjärn), Myhvästa (= Mevassen), 
Höktjärna, Risjön (= Grytsjön), W. o. Ö. lunsjön (= V. o. Ö. Jönsen), 
Myngsjön ( = Mödängsljernl; 6. Näsby (= Hamre?), Kolsmyra, Eldstu^a 
(= Edstufva), Svillöga? (= Frelluga), Hambre (n. v. om Veflinge), Stocks
åker (= Stocksäter), Ierpbo (= Görlsbo), Björsbo (= Jon Görtsbo?), Myng- 
sjötorp, Bågsjö Fintorp (= Bocksjö).

Alfta: 2, Narfåsberg ( =- Gilleberget?), Prestberge; 3. Klöfkerna, 
Stormörtsjön (= Hästbosjon?), Glyttsjön (= Glittern). Flottjärna (= Flät- 
Ijärn), Flåttn (= Fläten), Gullbergs Tjär, Stäfsmyran (= Trynjemyren),
I laxna, Gränjan (= Gräningen), Edeskärna (= Öfverasen?), Ösjön ( = Lern- 
masmyren), Långljärna, Storstafljärna ; 6. Eskja (= Hässja), Nordstbyn 
(- Näsbyn), Stan, Elgered (= Elfkarhed), Transjö Torp (= Häsbo?, 
Grannäs?). J

Ofvanåkér: 2. Alderkull (= Målaberget ?), Aspesnyfle (=Aspekull); 
3. Imsten, Rocken (= Råken), Myrtesjön (= Mörtsjön); 6, Kollberg? ( = 
Roteberg), Ytter Berge (= V. Roteberg).

Arbrå: 1. ICirvillsåsen (= Kyrvisås i Nianfors). 2. Prestberge (Kyrk- 
erget n. om Galfven); 3. Nordansjö (= Mörtsjön), Mörtlian (= Norr 

Maskmsjön?), Orrvattne (=Oravattnen), Bjelkan (= Bjerken), Borrtjärna;
Svedlker?)BaCka F'nt0rp (= Öfver Galfven?), Sanna, Svea, Suråker ( =

Undersvik: 6. Glötbo, Tå.
Jerfsö- 3. Byrken (= Björksjön), Mörttjärna (=Lill Stråsjö), Björ- 

stamen, Södertjärna (= Sortvattnet), Abbortjär, Hogabergs tjerna (= Hög-,



bergs Ij.), Tafkerna, Stråsjön ( = Vålsjön?), Alstjerna, Prestvalltjärna, An- 
dersjön ( = Gluggtjärn), Vinfar; 6. Elgsätra (* Elfsätra), Bäckänge (= Lör- 
äng?), Svaglock (= Svedjelock), Tafkerna (= Sörby?), Lockegård, Wäs- 
tanå Fintorp ( = Andersvall eller Hästberg), Homelköl ( = Wintjerns F:r 1. 
Björk-kölen ?).

Ljusdal med Ramsjö: 2. Skornberget (=Skannberg?), Mogasberget 
(=Moasberget), Käringberg, Almåsen (=Trotvallsklacken?); 3. Ijösjön 
(=! Juvatsjön), Fiskbosjön (= Mellansjön). Elfva, Fisksjön (= Siksjön), Ox
sjön (= Ursjön?), Wåsjöri bar hos S. aflopp äfven till Enån, Mogasjön 
(= Moasen m. fl.), Torringsjön (= Tväringen), Ramsjösjön (= Vestersjön), 
Sundet, Suntjärna ( = Valltjärn), Gudsjön, Mört Tjärna (= Blitjärn?), 
Burssån, Vålån, Gisatjäfna, Storsjön (= Klockarsjön?), Klockarån, Alm- 
sjön (= Ahlsjöarne), Sunna (= s. delen af Bäckesjön), Edsmyran, Bjart- 
sjön (= Gunnarbosjön) ; 6. Häflingholm (= Mållång?), Brecke (= Bäckebo), 
Yrigela (= Ede), W. o. Ö. Onsäng ( = Råggärde o. Ängsäter?), Kolsäng 
(=KoIsvedja), Kinsta? (= Norrkämsta), Tegelhäll (=Tegeltjar), Halln 
(n. v. om Embarbo), Lisbo (= Letsbo o. Norsbo).

Fmlla (med Loos): 1. Alderkull (= Målaberget?), Hässjöhälla ( = 
Hässjaberg); 3 Ensjön (= Enskogssjöarne), Bredåsen (= .Breasen), Song- 
sjön (men Sorgberget), Viggatjärn (v. om N. Weckebo), Karlsvallsjön, 
Duasen, Ryttarljärna (=Rotsjon?), Huiman (=Hundsjon), Gästbotjärn 
(= Svarttjärn?), Skälsiösjön (= Gällsjön); 6. Vigge (= S. Weckebo?), Ri- 
serveri (= Risarfs fäbodar), Lotorp (=Ryggskog), Lootorp (=Loos kyrkby).

Ytter Eogdal : 3. Thoresjön (= Ensjön 1. Björnsjön i Hafverö), Sua 
(= Humilssjön), Axsjön (= Acksjön).

Äfven i de nästgränsande trakterna af Medelpad, Jämtland, Härje
dalen och Gestrikland. finnas åtskilliga namn upptagna på berg, sjöar 
och byar.

Af landsvägar saknas vägarne efter Ljusnans och Voxnans dalgångar, 
antagligen beroende på glömska vid kartans kopierande, ty broar finnas 
markerade öfver Voinan öster om Mödänge och vid Borr samt öfver 
bäcken norr om Vexbo i Bollnäs.

Kustlandsvägen viker af till spakvattnet väster om Bergviksström- 
men (färjeled?), följer därefter sockengränsen mellan Söderala och Mo 
fram till Galgberget, där Norrala stöter till; går väster om detta berg 
fram till en punkt strax väster om Kungsgården och Närby; därefter öfver 
Losjömyran fram till Ormkällan på Enångersgränsen, vidare fram till Ytter- 
ujöte i Niutångef (med bro) samt öfver broar vid lggesund och Delåqvarn 
och därefter fram till Hudiksvall. Därifrån går den förbi Sanna och Fläs- 
bro fram till Välsta och sedan vidare norrut till Njurunda. Broar äro 
markerade vid Hallstaån samt i Harmånger och Gnarp. En biväg utgår 
från Rackaria (= Korset?) öfver Kinsta, Söderala kyrka och Valla till 
Söderhamn. En annan, kommande från Berge i Söderala, stöter till kust
landsvägen söder om Galgberg.

Från vägskelet norr om Hornån vid Hudiksvall utgår en mindre väg 
till Tunbyn och därefter öfver Hög, Vålstad, Tomta, Flatmo, Holsjö till 
Norrbo; vidare på bro öfver ån till Näsbyn och på bro vid Afvan till 
Ede med en biväg Ede—Stömne—Vij.

Vägen från Ede till Jerfsö är utsatt, men ej längre än fram till 
Stene vid Ljusnans strand. Likaså vägen från Delsbo till Ljusdal, hvilken 
dock går söder om Grycken och slutar vid Hybo by.

1 Bjuråker finnes en bro öfver Svågan markerad norr om Västan- 
sjö, men inga därtill anslutande vägar.

K. H—lc.



Ytterligare-om Klättehåiet.
[Ur D. Djurbergs Aunotationes Historicæ.]

Uti Delsbo Sochn wedh Norwäna by intet långt ifrå Landzwägen, är 
en stenbacka uti hwilken är et 'Mhl1 som dock nu wedh sielfwa öpningen 
ar något igenfaliet. Uti denna underjordiska wåhning, wet iagh ingen 
som wdgat sig nedergä, utan endast Sahl. Hr Capitein David Sitton1 om 
i\\i en, a( en i Sochnen inföd och ännu lefwande trowärdig persson, 

rrng i eiättat är, at han med facklor, blåsa, och Trummor nedstigit jämte 
nagra andra, och hafwer han först kommit uti et hwalff rum såsom en 
•a aie på hwars ena sida war en gång; sedan när han och dess med- 
o je genom denna stigh sin cours fortsatte, kommo de äntehn til en 

juin grind hwarest de nödgades stanna, uti brist af lienliga medel at 
up Jryla berörde grind. Hwad uti detta mörka och tilslutna rummet må 
Wdia förborgat är aldeles okunnigt: Några äro uti then tanckan, at där 
stora skatter äro förwarade, hwilket iagh i deras fria tancka lemnar, så 
wi( a ingen, ehuru girig, har wågat spelet at dem upsöka, fruchtandes 
oie nugot trål skal där öfwer wafa rådande. Men effter m't enfaldiga 

10 !"’ Iyckes likaré at någon af the fordna kämpar har hafft thetta rum 
sig i Jespart, såsom en tilflykt i ytersta nöden, om han oförsedt skulle 
J i wa a för många och mächtiga fiender öfwerfallen, då han och sin
o s.ing ui kring om delta rum utkastat. Samma kämpe torde och där

I ugi iucn kunnandes jämte sit lik hysa någon skal emedan de
ci u,i waiit mycket rika Och kan iagh icke finna ther wai*a någon

soire a ira at ingå, än som annorstädes: besynnerligast om Höga Öfwer- 
e en a ernådigast skulle där en el:r flere för Antiquitetens skill behaga 

uthse och förordna. [o. 1721.]

Dn. Michael Jerfs Hudickswailensis berättelse.
i l-' 1. 9'°^ ^fotfman berättade mig at min Sahl. faders farfader war

u S'K ’a af Iielsingarne när de danske wore infaldne i norlandet, til 
oiiungen, al begära til höfwilzman, Hans von Åkeren i Båldnäs, för me
nge man, at göra de danske motstånd. Hwar til swarades af konungen, 
mnt-rV'6 i behölde honom, med förmaning at de skulle giöra sielfwe
Ierfc' -n ’ 0<r'i ^ntef t^rlcka al Jutflåskan. Der om lärer finnas bref i 
jeifSio, som Flodman sade.
frnlmu" i°Pm de,. twenne Sam bl a slåt i Rogsta sochn och wälsta by och 
Pamtne la er funrJits en relation i rogsta kyrkia, den iag hafwer hört at 

etei anik hafwer uti Pastoris H. OlofAibogii tyd med sig bortfört.
i Tanriyt- i^ ' f>asfor 1 Forsa, sochn rådfrågas om gambla handlingar
J Landzkistan som slår i des kyrkia. -
P11Jit,! straxt wid Hudwikzwald stad nohr uth på det Berg som kallas 
hwar nm aK8e--Ufinnes en stoor och lnycket bok hälla som ligger på 4- stenar 

An 1690 eS fi*etfar flafWa benne ditlagt och ätit dersammastädes.
[Djurbergs Ånnotationes.]

w„,kA^rra deJfnI 3lcJje hafte kommer att innehålla: Kyrkorna i Hudik- 
Forssa och Hög soîw ^ ' Iden°r’ Enånger’ Niutänger’ Tuna’

Kdv. BerliDg3 boktryckeri, Uppsala lim.
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H e I s i n g i c a.
Anmärkningar öfwer Arberåd Församling uti 

Helsinglands Södre Contract.
(Forts.)

§: 21: Jordmånen är åthskillig, dock merendels någorlunda godh, 
så at här wäxer Rågh, Korn, Hafra, Grå ertter och lin. Men hålles 
före at Hwete, Hwitertter och Hampa icke skal gärna hinna til mognad, 
hwilcket iagh där hän lemnar, så wida iagh funnit wederspelet.

§: 22: JärnMalm lärer och otwifwelachtigt finnas i det stora Åhs- 
berget, hwilcket den swarte tunga sand, som tages nedan för wed siö
stranden, intygar: Ther han icke något ädlare i sigh förborgar. Samma 
sand brukas til Skur och Strösand.

§: 23: Mineral watn fins wed en by, som kallas Flysta, uti en 
sandbacka, hwarest en källa med klart watn ända up utur sanden springer; 
dess Iop är Sommar och winter lika, och har iagh ingen den ringaste 
ohyra där uti funnet, men väl dess smak offta förandrad. Om thet kan 
stå alla prof som en rät Suhrbrun, är icke än försökt, men af många 
Förnäma har iagh hört thet mycket berömmas.

§: 24: Med sina gräntzor, sträcker sigh, denna Sochnen på Södra 
sidan emot Boldnäs, på den Wästra emot Alupotta el:r AlfFta. På den 
Nårra Sidan emot Jerfzö, Delsbo och Forssa. På den Östra sidan til 
Niuthånger och Enånger. Äntehn Sydost til Tröne såsom och til Rängsiö. 

Thetta ware kortehn om Förssamlingen Arberåd.

Anteckningh öfwer Annexan til Arberåd nu för 
tiden Underswik kallader.

§: 1: Underswik berättas af Siön Ohre tilförena hafft sit nampn, 
genom hwilcken Liusne Elf flyter, och skulle såledz Sochnen blifwit näm- 
der Ohres wik. Andre wele dérivera Sochnens nampn af de krokar och 
wikar som i berörde siö äro, til et stort antahl, och tyckas ifrå sielfwa 
elfwen, lik som öhrat ifrå hufwudet något skilde och söndrade.

§: 2: Men om man wil något täncka tilbaka, på det som tilförne 
skrifwit är uti §: 2: öfwer Arberåd hwarest Orus el:r Ore omtalas, den 
och kallades äljest Arver Arfvar Oddur : så tyckes det sigh äj så illa 
rima, orn man sade at denna Sochnen så wähl som den förra af ho- 
nom fåt sit nampn: ty skulle Arberåd af Arver wara kallad Arverå, 
hwarföre kan och icke Underswik af Ore warit nämd Oreswik ? Eme
dan hele Sochnen som jämte Elfwen sig sträcker, är wed wikar belägen.

§• 3: Man har uti Arberåd Församlingz anmärckning §: 3: 4: et 
10: något omtalt enstakade gården Arfwik e!:r Arwik och det steniga 
gründet mit för Kyrckian belägit, hwilket steniga grund så wäl som an- 

ra, som loc: cit. skönjas kan, effter åtskilliga Sochners dialecter, har, 
mar, mahl ar och or kallade warda. Är nu Arberåd af berörde Stenar sit 
nampn gifwit, så kan man icke utan skiähl sluta, at Oreswik af Sten or 
sit nampn fåt, emedan jämväl därstädes en sådan Sten ar ehr or ofwan 
lör kyrckian straxt, sigh långt uti Elfwen sträcker.

Om man och skulle täncka at denna Sochnen i gkste tider jäm- 
wäl kallades Underswik, så wet iagh icke hwad raison man där til särde- 
es hafva kan, emedan hon icke är belägen under ehr nedan för hufwud



Kyrckan Arberåd, icke el:r nedanför Tröne som tilförne sägz hafwa dess 
hufwud kyrckia warit; utan ofwanför. Wil man och deriverat af under 
iniraculum, så tror iagh näpehn at här lär finnas större sälsamheter, än 
annorstädes, så wida man det kunnat utforska och uthleta.

Man kan wäl icke neka at hon Anno 1589: och 1592: kallades 
Underswik och Ünnarswik, som ses kan infra §: 16: et 17: Men högh 
orsak har man at twifla, om de som den tiden lefde, behullit första 
uampnet oförkränckt. Man wil anföra några exempel huru de i åth- 
skilliga Sochnar folckz nampn i wår tidh jämwäl förbyta. Ionas kallas 
på somliga ställen Jomke, Jumpa och Juga. Olof) Olle och Ula. Nils, 
Nisse. Karen, Kassa, Kaissa. Brita, Bölla, Borsta. Margreta, Magga, 
och mera dylikt. Så kallas och Biuråker Sochn, Biöråker och af sina 
egna inbyggare Beråker. När nu desse och andre oräkneliga ord lidit 
sådan förkränckelsse; hwad under är då, at Oreswik är först förbyt i 
Unnarswik och sedan i Underswik?

§: 5: Kyrckones ålder kan man icke weta, men thet kan man se 
at hon är tilbygd wedh pass V* dehl på Wästre ändan; ther om for
dom warit en sten under altar skylian som uthwist åhratahlet medh hwad 
mera, hwilcken sten nu icke igenfinnas kan, utan dess qwarblefne in- 
hugne rum allenast. Sielfwa tilskötningen synes, såsom och gl: Kyrkio 
dören därest dörhakarna ännu sitja.

§: 6: Bägge klåckorna äro gutna åhr 1577: Past: Pl: Rev: D:no 
Remberto Nicolai. Comministro Rev: D:no Euano Nicolai.

§: 7: Sochnens ålder är owisser: dock berättes at 4: st: bönder 
först begynt där wistas. Then första kallades Simon, och hafwer af ho
nom byen Sime sit nampn, emedan han böriat rödja ifrå Simeå Siön 
ända uthför åhn, hwilcken genom berörde by Sime framlöper och sigh 
uti stora Elfwen exonererar. Then andre är Bo uti Bogården, hwilket 
nu är en wret uti Löfwik. Then tredie är Spiuten i Spiutbo, han haf
wer bodt ofwan för Kyrkian i täckterna. Then fiärde Tälle i lälby. 
Desse skole, för än kyrckian bygdes, hafwa legat til Tröne, och warit 
mycket förmögne, så at förutan annat, de och in uti spiknåden ofwan 
på bäste hofwarna sat Silfwerzirater, nemligen skalrande ringar, i syn
nerhet då de farit til kyrkian, heller i Brade färd.

§: 8: Sochnens situation wore icke oangenäm, emedan byarna äro 
belägna på wakra åkrar, bredwid den förbi flytande elfwen Liusnen, där 
icke the stora och swarta bergen them resandom och wed sådana klip
por owanom syntes faslige.

§: 9: Byarnas nampn äro följande 1: Sime. 2: Diupe. 3: Kyr- 
kiobyn. 4: Löfwik. 5: Offerberg. 6: lälby. 7: Gussbo. NB: uti Skat- 
boken underskrifwen i Underswikz Sochnestufwa Anno 1639: kallas 
Sime, Simeå. Offerberg, Berg. Diupe, Diupwik. Gussbo, Gussebo. Uti 
1655: åhrs qwarntulslängd, kallas Tälby, Tilby. Qwarntulslängden är 
Mantahls längden.

§: 10: Ibland bergen som och i denna Sochnen til et stort antahl 
finnas, tilägnar man icke obilligt Offerberget, bred widh byen af samma 
nampn, belägit, första rummet, emedan det icke allenast är mycket högt 
och brant, utan och för de stora klyfftor, som synes lika som i wädret 
hänga fasligit. Af detta berg är för någon tidh sedan ett stort stycke 
medh dunder och dån neder ramlat.

Berättes och dilinquenter i Hedendomen måst på knä krypa til ro
ten af detta berg och sina offer framte, hwadan thet och Offerberg kal
lat är. Ther näst ihpgkommes och billigt Degeråhs et stort berg etc.



§-11. fintorp är allenast et neml:n Sweåhsen; dock måste man 
ti stå, at en dehl af bönderna som bo i sielfwa Sochnen och bruka 
skattehemman, äro finnar, dock kunna de på Swenska förswarligen sin 
uhristendom, och komma fördenskul icke til de Finska Förhören, som 
uti omliggande Sochnar här til håldne äro.

^'öar ar.° a'lenast desse 1: Större och 2: mindre Dahlsiön 
wec^1 hwjlcken tilförene en enstakad gård warit, men nu alié

nas < äbodar. 4: Simeåsiön, där utur Sime å rinner 5: Ore genom 
hwilket Liusne Elf flyter. Thenna siö är på somliga ställen 50 a 60: 
fbr [o: fambnar] diup.

m f ■ T- Myrjärn rnaIfn Ifar fordom tagitz uti Stor myran, Waster 
u„ 1 ra *lme> hwilcken och där än fins, men brakes af ingen. Rudera 
ettter deras gl: ugnar synas ännu på 2: eller 3: ställen.
... , *’ Uwad man i anmärckningarna öfver Arberåd talt om Diur- 

is e och f ogelfänge, finner äfwen wähl här sit rum. Men hwad jord
mannen angår, synes han något swagare.

§■ 15. Berättes och at Låket en enstakad gård i Jerfzö, ligger med 
sina egor innom Underswikz Sochne rå, både til skogh, muhlbeth och 
1 abodar, hwilcket Sahl: Pastor H:r Mag:r Olaus Prosperius, säjes åkärat, 
oc s al icke mycket långt för detta legat här under. Man wil en och
aVi Vles*. Iar om * nföra, dem map öfwerkommit på et löst papper 
af Sahl: Kyrckioherden H:r Georg Backmarck af Copierade.
P ' u ”ci- ^°P'a.af U:r Euert Erickzsons Attest. Bekänner iagh Äwert 

ric zson 'örssamlingens tiänare i Gudz ordz tienst, den tidli iagh war 
r .'r °fz Medarbetare uti Gudz Förssamling, tå giorde förenemde

ass e irsson i Lacket, både tul, tiond, skat och alla uthlagor til Un
til T"",) î m,eU .sedan Ifan öfwergaf Sätehemmanet i Unnarswik och kom 
Sali!° Hai\et *. Eåeket, ändock både dehlarne lågo til Underswik, så fick 
Ipn i. r..0n, 1 der^z0 honom fat, och sedan giorde han aller hith tul— 

e .r ion , utan skat och smör, och sedan hafwa alla de Präster
nfpd !'“‘T1 WariV • kla^at: e®er honom, men han hafwer warit i Jerfzö 
narswlk T 589* ^ ' Sanning ar satter iagh mil signet här under af Un-

P }]' ^°P'a al Underswikz Sochnemäns attest, 
willnr, P T!V6 win oss hofaste män af Unnarswik, och witnom det wi 
sina „tu a me h wår edh, at Lasse Pehrsson i Lacket, hafwer giordt 
hafwnr /ag01’ ,adT1 tlend' skat oclr smör hith hll Unnerswik, men nu 
tresfn- ;fn °n i* 1 fnSen tiend giordt hith, utan står tilbaka medh 
och inrH eri” f a enast ilan’ utan ocl1 Erik Pehrsson i Karssiö, hade 
aiorde ,„.iTa. os ra Sldan orn bäcken, som rinner utur Karssiö källo, 
Ebrliee Hprm6r & '^d Ttil Vl Unnerswik, så bedje wi ödmiukekn de
låta oss ni t SOrn T ratte sitJa’ de wiIja skilja wår träto åth, och 
tv de hafJ1 * Wala. ^ ’ raar> som aro skrefne i det andra brefwet, för 
nästa bv T i111T an SOm V2 1Piil1 Pa den andre sidan om sin by til 
ning sätia wi* Ti eiVaer?- liewisning och stadfästelse at det är så i san- 
dersmässo dagh 1 Q92Tckloherres inseSel här under, af för:de Sochn Kyn-

(Forts.)

rf., i^rldla deiens ^.e häfte kommer att innehålla: Kyrkorna i Forssa, 
og, Roggestad, Ilsbo, Harmånger, Jäitendal och Gnarp socknar.

EclT. Cerlings boktryckerTTcii^sala, 1918.

, GÖTEBORGs 
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H eising i ca.
Oration om Heisingland

af Petrus L. Nerbelius, 1636. 

Fruktbarhet.

(Forts.)

ordmonen är bördig och har mycken matjord, hvarför åkrar och 
angar äro rikt bärande; landet har behagliga och vackra beteshagar; vidare 
oai ampade för hafsfiskets bedrifvande; äfvenså finnas själar eller sjökalfvar 
i stora mängder.

Andlig begåfning och seder.

^vad des.sa egenskaper beträffar äro inbyggarne af naturen enkla och 
fpl,f °sa 1 Sltt uppträdande, öppna, försynta, högt skattande lärdom 

oeil bildade man, visa en rent otrolig frikostighet och utmärka sig framför 
nanrf. f,r genOm en gästfrihet, så stor, att den betraktas som sak-

e a olkvett, ja rent ut som en missgärningsman och en vanfräjdad 
som vagrar att härbärgera en resande. Detta må väl kallas 

Poi- 10I-- 6S Vara 11 varandras härbärgerare utan allt knorr, såsom aposteln 
C pUS, a!. oss atJ ®öra (1- Peti'- 4. v. 9) och att mottaga främlingar såsom 
... h . p.san a’ dä Patriarkerne i Gamla Testamentet så gjorde fingo de i 
k oi människor, såsom de trodde, mottaga Änglar såsom sina gäst- 
aT ^en- 18‘ v- 3 0(;h 19. v. 2). De älska att uppföra stora och 
• yggnader, hvilket visar, att de ej låta sig ledas af ett sniket

s.i„l ,? f”) art^ llenaSna för sedernas hyfsning och förfining, ty en rik och 
gästfrihet v- ikan il annat än gliidJa siS öfver alt fä utöfva en frikostig 
af sin h i * aFj hangllva siS invånarne med synnerlig ifver åt skötandet 
arbeta f;;,°VrP’ uf?, pâ en gäng oskyldiga och gagnbringande sätt att 
rniölken fi/ snPPellaIlet; de äro också särdeles skickliga i konsten att af 
äro okä,Jl reda flera oIika matvaror, som på de flesta trakter i Sverige 
andr i Irflrit,! Cr ',0^e lror Jag> att någon är okunnig om, att de framför 
och äro s-f T °C handasl0Jder föredraga att ägna sig åt linets beredning 
detta arhefe hsug”j darför’ att de särskildt vintertiden sysselsätta sig med
denna S L de, dagI0ch nattI------------ Också skall man, om man vid
beta mpH fn lrä(^er 1 deras hem, nästan aldrig se kvinnorna ar~ 
eller qVocia ’ ?agIa. ?P‘nna> andra reda med varpen eller ränningen, 
så väl för uLr*0 sP0 nlnS’ nystande och vävnad. Helsingarnes fallenhet 
är väl hpknnt°\lga ..onsler som mekaniska inrättningar och handaslöjder 
Johan III fraf 'i J o ocksa under våra farföräldrars tid Sveriges Konung 
väljas därest hplÏÏTV“ att 6n del gossar frän Helsingland skulle ut- 
dium ' af Riric c .1 orefanns vare sig af sådana som voro fallna för stu- 
inrättningar elllr^ f-3 velens.kaPer el|er av ämnessvenner för mekaniska 
svenskar sknllo °r va^vener! han höll nämligen före, att dessa bland alla 
konstfärdighet V'Sa S*g meSt hlldhara för sådant, där det komme an på
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Hudvichzvald,

Landskapet har två städer, båda belägna vid hafvet, försedda med 
särskilda privilegier och de bästa reglementariska föreskrifter för deras 
styrelse. Hudvichzvald är den ena, anlagd af Sveriges Konung Johan 111 
och uppkallad efter en by vid namn Hudwijk. Borgarne och öfriga in
byggare därstädes uppköpa från allmogen i trakten i synnerhet smör, men 
äfven hudar och skinn, tjära och beck, mastträd, bjälkar och sparrar af 
furu; stora mängder af dessa varor exporteras till utlandet eller säljas de 
till skeppare från främmande orter; köpmännen pläga bereda sig stor vinst 
genom denna handel. Äfven hålles i staden årligen marknad 15:e dag 
jul, vida känd under namnet Helsingmarkna. Här är äfven sätet för 
landshöfdingen öfver de västernorrländska provinserna.

Austrohafnia [o: Söderhamn].

Den andra staden i landskapet, Söderhamn, anlagd 1620 af Konung 
Gustaf Adolph, i den ärorikaste hågkomst bevarad, som visserligen drifver 
handel med liknande varor som Hudvichzvald, men ej åtnjuter samma > 
privilegier, i ty dess borgare ej ega rätt att exportera sina varor till ut
landet. Betingadt antingen af den naturliga belägenheten eller genom af 
samhällsmyndigheten verkställd fördelning har hvurdera staden fått sig till- 
slagna vissa socknar, i hvilka borgarne ega rätt att drifva handel; det har 
ordnats sålunda, på det ej den ena staden skall kunna beröfva den andra 
förmoner och möjlighet till utveckling.

Denna stad bidrager årligen rätt ansenligt till rikets allmänna gagn. 
Här finnes nämligen en Vulcani verkstad för framställande af vapen, upp
fylld med handtverkare, hvilka sinsemellan fördela arbetet på järn och trä; 
där finnas nio träarbetare och öfver femton järnarbetare, af hvilka en del 
gjuta bössämnen, andra borra lopp i dem, hvilka därefter jämnas, poleras 
och färdigställas; åter andra tillverka pikar, hvilka fästas på starka trä
skaft. Dessa pikar användas sedermera af soldaterna till att afvärja fien
dernas framstormande. Tio svarfvare framställa kruthorn eller rundsvarfvade 
behållare för krut; slutligen finnas fem bältare eller gördelmakare, som 
förse dessa behållare med öfverdrag af läder.

Med samnad hand färdiggöra dessa nyss nämnda arbetare årligen en 
stor mängd krigsredskap och smida Martis blixtar, som mången gång, då 
de skakas med eldar, fiendtliga för hustak och boningar, vålla den häftigaste 
skräck och tvinga allt och alla att digna ned till jorden eller att upplösas 
i aska och mörja.

[Efter ett tack till åhörarne för att de värdigats lyssna till orationen 
öfvergår författaren till åkallan af Gudomen för de välgärningar, som 
kommit landskapet och hela riket till godo och bönfaller slutligen:]

»att Du måtte värdigas för vårt fädernesland, som mistat sin fader 
GUSTAF den STORE, blifva den bäste och högste fadren och beskyddaren. 
Käre Fader, tag i ditt hägn vår utvalda Drottning den Högstmilda Christina och 
gif henne en lång lefnad, ända till Nestors dagars tal; gif vår Änkedrottning 
styrka och tröst i hennes sinne. 0, att Du måtte från fiendernas arg
listiga uppsåt fria, skydda och försvara detta Rikes förnäma och högtupp-
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satta styresmän och i lika måtto alla som bekläda ämbeten, såväl dem 
som böra till det politiska ståndet som det andliga ståndets medlemmar, 
denna Kungliga Academi, dess lärare och lärjungar, ja i allo hela vårt 
fädernesland.

Gif O Gud! för din godhjärtenhets skull, att ditt Ord bos oss måtte 
förblifva rent, helgadt och obesmittadt af kätterska villfarelser. — — —

(Öfversatt från det tryckta latinska originalet.)

Helsingland.
(Efter J. J. Hofmanni Lexicon Universale; tryckt i Leyden 1698.)

Helsingland, provins i Sverige, mellan Dalarne i väster, Jämtland 
och Medelpad i norr och Bottniska viken i öster. Den förnämsta staden 
är Hudiksvall, vulgo »Hudwicswald», vid stranden af Bottniska viken. 

Fordom hade det namn af konungarike; hvilken stor omfattning det 
egde på den tiden, framgår däraf, att vid det Danska Sundet Helsingborg 
och Helsingör visa sig vara rester af detta Norge och Sverige omfattande 
Helsingevälde, som sträckte sig från Skåne till Bottnien, Lappland och 
Skridfumarnes land. Under tidernas framlopp bief del emellertid så i grund 
omstörtadt af de svenska konungarne att, utom hvad ofvan nämnts, inga 
minnesmärken af detsamma finnas i behåll. (Georg. Horn. Orb. Imp. 
cum Notis Felleri p. 362.)

Andra delens 5:te häfte kommer att innehålla: Kyrkorna i Bersiö, 
Hasella, Norbo, Biuråker, Delsbo, Liusdal och Ferla socknar.

De under årens lopp kraftigt stegrade kostnaderna för den redan i 
och för sig dyrbara tryckningen af Glysisvallur, med bibehållande af det 
ursprungliga, ytterst låga subskribentpriset, nödvändiggöra ett ansenligt 
kontant tillskott för utgifvande af hvarje häfte. Hemställan om bidrag af 
lotterimedel o. a. har ej visat sig leda till det åsyftade målet.

För att möjliggöra verkets fullbordande nödgas därför Utg. att vörd
samt vädja om bistånd från till äfventyrs intresserade personers sida.

Gestrike-Helsinge Nations Glysisvallurkommitté.

Uppsala 1934. Almqvist & Wiksalls Boktryckeri-A.-B. 3*415
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H elsîng ica.
Hårda tider.

... Frihem! Erik Sparre Iill Kronèberg blef 10 januari 1051 utnämnd 
I1 'andshöfding öfver Gestrikland, Helsingland och Herjedalen. Redan 

en mars samma år höll han landsting i Jerfsö; därvid synes en sam
manstötning hafva egt rum med en del af de fullmäktige, såsom framgår 
a protokollet: »Matts Jonsson i Estuga i Bollnäs, Jon Persson i Klång- 
stad Anders Larsson i Rosla, Hans Michelsson i Wikebyn i Alfta blefvo 
angs ige satte för deras oppror de gjort hafva med deras stämningar och 

o ag iga södergång samt klagomål, som de hafva förebragt.» Senare har 
öfveHu)S' denna gången förskonte», och hela paragrafen har

Det fiamgår ej hvad som föranledde tvisten; antagligen var det någon 
palaga, som vid föregående landsting af dåvarande landshöfding genom- 
, 11,V1 s. mot helsingböndernas vilja och som föranledt dessa att utse om- 
ftud tor att i Stockholm öfverklaga beslutet. Det med kraft bedrifna 
ai betet på kustlandsvägens iordningställande torde också ha bidragit till 
att vidmagthalla den rådande misstämningen.
1 f ld.,e ™ påfÖlJ'ande landsting i Hudiksvall fann landshöfdingen af be- 

o ve påkalladt att utfärda bestämmelser angående förvarandet af sockne- 
signe en samt att åtvarna menigheten att ej »lyda dem som komma till 
dem och åtskilliga saker förebringa».
Iffn m6! efterträdaren grefve Johan Gabrielsson Oxenstierna (1655 —

, ’ .*. ! e aIhnogen hårdare än förut prässad af kontanta gärder, körslor 
c o riga försvarsanstalter föranledda af kriget i Jämtland och Norge, 

ivari^enom missnöjet ökades. Vid landsting i Norrala 1659 fann sig 
Ivö S ,? 'i11 Föranlåten att söka bringa landskapets invånare till bättre 
J lla * synnerhet formantes allmogen af Delsbo socken, att de efter

Ua aS nnndre gn tillförende låta rådföra sig af deras kyrkoherde, som 
*.a S.7‘ e[ aIlmogen till motvilja och vrånghet uti hvad han befallat 

f , ..?r an .1 fet som godt och rådsampt är». Landshöfdingens diktamen 
ilno-im-™6 ,°l 0m straff för Iredskande och en uppmaning till Iands- 

g- annen från Delsbo att framföra en varning till kyrkoherden. 
PnrfflJu'aerSeneraImajoren frih. Karl Sparres landshöfdingetid (1664—1677) 
Söd^il>..imiSri1ciog^iterna mellan styrande och styrda. På landsting i 
håll vit1]1 ,■ ) *ade beslut fattats om att till »Landsbetjentes» under- 
utaifva on a^i 'T °Ch rafstetinS (<*• v- s- landsting) hvarje bonde skulle 
iämf inröp iapr °Pl?armynl 1 stället för den gamla gengärden, som allt- 
tåliff «nk """P0* ' natllraPrestationer. Detta var nu en rätt öm- 
taeet saknario ant stlnSens beskattningsrätt och befogenhet i öfrigt strängt 
riksdaffsfnUmäkfS ° f',gat^nd? iaS- Förmyndareregeringen, inför hvilken 
fann «io- fa ' i^6 ^ran Helsingland framlagt saken bland sina besvär, 
icke mpfl Al?” 1 611 "Z’ d^ *^ai- Gouverneuren Gref Johan Oxenstierna 

moSen utan allenast med Landsens 24 afhandlat om denna



bevillning», uppmana Landshöfdingen att i hvarje socken ransaka och 
förhöra sig om huruvida Allmogen ville hafva sig godvillig alt erlägga 
1 daler kopparmynt eller i stället utgöra den tidigare gengärden in natura.

Bland öfriga klagomål mot ämbetsmännen i orten var äfven det, att 
kronobefallningsmännerna fingo upptaga l1/* daler af hvarje hemman för
sitt besvär med kronouppbörden, sedan skioldekarlarne (allmogens för
troendemän för skatternas uppbärande) blifvit afskaffade. Regeringen ansåg 
att befallningsmänuen borde låta sig nöja med sin lön utan att därut- 
öfver K. Maj:t ovetterligen betunga allmogen med någon ny utlaga.

Riksdagsbesvären innehöllo också en begäran att K. Majd ville för
klara »om ock de uti den landsändan skola njuta Kongl. Majds Gäst- 
gifvareordning och försäkring om skjutsfärds- och gästningsfriheten till 
godo, alldenstuud någre af dem på Landstinget äre med hårde ord och 
böter bemötte, då de sig hafva besvärat öfver gengärden och hästehållet. » 
IL Majd förklarade i nåder alt ock den landsändan skulle-hafva För- 
säkringsplacatet och andra ordningar till godo alt fullkomligen åtnjuta, så 
vida de efter sitt rätta förstånd blefve uttydda. »Men hvad anlangar 
böterna och den näfst någre af dem på landstinget är vederfaren, emedan 
Kongl. Majd är berättadt sådant dem vara händt för deras otillbörliga 
förhållande med oljud, olydna och gensträfvighet uppå Tinget; fördenskull 
vill K. Majd så ofvanbemälte orolige personer som Allmogén i gemen all
varligen härmed i nåder hafva varnat, det de sig här efter för sådant 
oljud, olydna och gensträfvighet samt bullers uppväckande till vara taga, 
så kärt dem är K. Majds onåder undvika.»

Orosstämningen synes dock hafva fortfarit. Särskildt synes styrelsens 
sträfvande att ersätta de folkvalda länsmännen med en särskild tjänste
mannakår, som vore direkt beroende af länsstyrelsen, hafva bidragit till att 
underhålla missnöjet. Norra socknarne hade genom några utskickade 
klagat över landstingsbeslutet i Söderhamn 1663 i denna sak. Vid all
mänt Landsting med gemene Allmogen af hela Helsingland på residenset 
i Hudiksvall 1666 »gaf hans Excellens befallningsmänuen (kronofogdarne) 
befallning att där någon af gemene allmogen obetänkt gjuter af sig alt 
intet vilja känna godt och gillt allt hvad som af hans Excellens Gouver
neuren och Landsens 24 resolveras uppå allmänna Landstingen, skulle de 
densamme sluta i handklåfvar till händer och fotter, förvarandes i Gronones 
häkte till vidare ordre.» Och till yttermera visso innehåller en senare 
paragraf i protokollet ett åläggande för befallningsmannen »att där någon 
af gemene Allmogen icke vill utgöra det som 1663 pa Sudberhampns 
Landsting godvilleligen beviljades till Landsens betientes underhåll, skall 
han densamme låta sluta till händer och fotter i handklåfvar och i kro- 
nones häkte här i Hudwikzwaldh inkasta, att där vid till vidare ordre, vid 
vattens och bröds tärande förblifva.»

Ungefär samtidigt funno sig underlagmännen föranlåtna att hos K. 
Maj:t klaga öfver »hvad oskick som nu af några oroliga personer på de 
orter sig inritat hafver, det de hvarken deras vanliga lön eller öfliga 
skjuts och gästning hafva velat bestå».

Rikets råd vågade tydligen ej vidtaga några kraftigare åtgärder för 
att ej ytterligare uppegga det hotande missnöjet, utan inskränkte sig till 
att gifva tillkänna sin vilja och befallning, att de å bägge sidor göra sin 
Pligti och slutligen en uppmaning till landshöfdingen, det han skulle laga



»att allt skickeligen tillgår, och Wi för vidare klagomål här efter blifva 
befriade, hvilket när sker, efterkomme I vår nådige vilje etc.».

Annu en gång skulle dock ett av de gamla tvisteämnena spöka. I 
resolutionen af 1(570 på Allmogens i Helsingland enskilda besvär lyder 
§ 13: »Med de Skrifvare Penningar, som berättas allmogen i stället för 
Skiåll karle lönen hafva beviljat, och de nu supplicera att befrias, för- 
blifver det som nu är, till K. M:ts vidare förklaring» ; därmed torde tvisten 
om landstingsbeslutet af 1663 hafva fått uteslutande historiskt intresse, 
då samtliga parter snart genom det nya kriget med Danmark fingo andra 
saker att tänka på, och då den för Helsingland egendomliga skiållkarls- 
inrättningen ej gärna i längden kunde få ega bestånd vid sidan af det 
enhetliga systemet i öfriga delar af riket.

En viss själfrådighet och ovilja gent emot nyheter vållade väl hos 
allmogen motspänstigheten inför myndigheternas anordningar, men också 
den alltjämt fortvarande bristen på kontanta medel, som gjorde även sken
bart obetydliga penningeutgifter kännbara. Båda de nämnda landshöf- 
dingarne vitsordade i annat sammanhang allmogens stora fattigdom. (Ännu 
m på 1800-talet framhöllo kyrkoherdar och kronofogdar oupphörligt i 
årsväxtrapporterna att i vissa socknar linodlingen från uråldriga tider Iem- 
nade den enda vissa penningeinkomsten, hvarmed de skulle utgöra krono- 
och andra utskylder; i fall av missväxt »är mycknaste delen ganska be
svärad af sina skyldigheter och kunna under bördan digna».)

Under ofredstider blef påfrästningen naturligtvis ännu mera kännbar. 
:re ,Ien0xenslie.rna sfiSer också » sin relation till K. Maj:t 1663, att uti 

nastlörflutna fejde- och örligstider hafva åtskilliga medel och vägar sig 
öppnat till missförstånd och skadliga conseqventier, men tillägger, att de 
uväl genom Guds magt äro vordna tillstoppade och förkvafda.

Friherre Sparre omtalar, huru vid hans anträdande till Gouverneurs- 
em etet här och där uti landsorterna, i synnerhet i Helsingland och Ånger
man and, stora missförstånd voro inritade, hvilka af sig gåfvo farligt ut- 
seen e, såsom vidlyftigt framginge af ransakningar hållna 1665, men »äre 
1 °r nUj a“esammans genom Guds nådiga verkan stillade och utsläckte;

a Vande en del af de orolige hufvuden, som därtill orsaken och upp- 
notvet vant, undergått sitt poen och straff, som dem af K. Hofrätten är 
yor i pålagt, undantagande de af Helsingeland, öfver hvilka brott ännu 
ingen resolution ankommen är. Där som deras grofva förseende straff
os unde afgå, kunde lätteligen en fast värre flamma begynna brinna, 

som svar nog till dämpa vara torde.»
__________ (Ports.)

i Jfinfira delens 6:te häfte kommer att innehålla: Kyrkorna i Hogdal
HanoKa r° i0D ,f’ * Söderhamns stad samt i Skog, Söderala, Sadurstad, 
Hanebo och Boldnäs socknar.
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I och med färdigställandet av häfte 35 (del II: 13) är band II av 
Glysisvallur färdigt för bindning.

Titelblad och innehållsförteckning ingå i häfte 35.
Bifogade kartongblad ersätter det sist i häfte 25 (del II: 7) tryckta 

bladet, innebärande ändring av huvudordet (Ættqvisl i stället för 
Ættqvist) men i övrigt å båda sidor likalydande. Detta torde vid in- 
bindningen iakttagas.

Det erinras om att häftena 1-22 å omslagen innehålla en serie »Hel- 
singica», kulturhistoriska uppsatser och notiser om Helsingland, och 
att dessa omslag på den grund torde böra bevaras. Då emellertid dessa 
häften växelvis gälla verkets tre delar, böra omslagen lämpligen sam
manhållas för sig i en följd och icke sammanbindas med respektive delar.
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