
424. Oss 6 Maji
Q swar han warit född? Q det wet

hon intet, han har talt många tun-
gomåhl, men doch sagdt sig wara Swensk
Q om hon före warit före i Consisto-
rio denna saken angående. R nej:
Q om Kamp tjent hos någon här i
Staden? R ja, han har tjent för
Garfwar gesäll hos garfwaren
Caspar Wiman. henne sades, at
hon då skall hos bem: garfware
skaffa sig kundskap och underrät-
telse hwarest han, Kamp, warit
född, och gifwa det här tillkänna
wid nästa session.
15. Berättade hr Kyrkoherden Magr
Hermonius det han tillika med hr
Kyrkoherden Eckman, efter ven:
Consistorii befallning, warit hos
Cornetten och Sergenten Ericssöner,
och sedan de förut noga igenomlä-
sit Kongl: hofrättens i Åbo betän-
kande, at se hwad satzer bem:
Ericssöner blifwit anklagade före,
hafwa de först sökt, at disponera
dem i godt, stilla och moderat sinne-

425.d: 6 Maji
lag, samt sedermera i all sachtmod-
dighet raisonnerat med dem, och be-
unnit, at de i ingen motto wilja
gå ifrån de meningar, som de til-
förene, så wäl munt- som skriftel:n,
in för Kongl Maijts och Riksens
hofrått i Åbo, samt ven: Consisto-
rio dersammastädes, yttrat sig
uti, så at de, til ingen ändring
i sina irriga satzer, bringas
kunna, utan åstunda ju förr

ju heldre få obehindrade begif-
wa sig utur riket, som wida-
re kan ses af den skrifteliga
berättelse, som wälbemt her-
rar kyrkoherdar häröfwer in-
lefwererade, hwilcken uplästes
och ad acta lades. Sedan resolve-

rades at bref härom til hans
Kongl: Maijt skulle uppsättas och
affärdas.
16. Förekom hr Notarien Jonas
Eckman hälsade ifrån Södre lofl:
CämnersRätt med förfrågan
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426. Dn 6 Maji.
om Consistorium resolverat det Körs-
nären Johan Anders Schmidt, skall
längre sittja i arrest, och begärte
Extractum Protocolli deröfwer. Con-
sistorium swarade, at det ingen
ting resolverat om hans arrest, antingen
han skulle längre blifwa derutj, eller
släppas derut, emedan det woro en sak,
som intet hörde Consistorio til, ochmed
hwilcken det sig intet befatta welat.
hr Notarien sade, at CämnersRätten
gifwit honom lof, at ibland få gå utur
arresten och se om sina saker; men
hr Kyrkoherden Pouget har sederme-
ra på Consistorii wägnar begärt, at
det måtte betagas honom. hr
Kyrkoherden swarade och sade, at
då han war uppe i Rätten yttra-
de han sig wäl intet om sielfwa
arresten, utan efter Schmidt kom
mit hem til hustrun och sagt, det
han woro aldeles befrjad ifrån fän-
gelset, samt under den tid han wa-
rit hemma åter å nyo 2ne resor
slagit henne, har han begärt, det

427.dn 6 Man

wille lofl: Cämnersrätten afhål-
la honom, Schmidt, at få komma hem

til henne, på det hon för hans grymma
förfarande ingen widare fahra löpa
måtte.

11. här wid instälte sig efwen Full-
mechtigen för Körsnären Schmidts hu-
stru hr Engellou och begärte att
Schmidt ingalunda måtte släppas
utur Arresten, emedan hustrun, i
annor händelse, intet woro säker om
sitt lif. Consistorium swarade, at

det intet befattar sig med hans
arrest, utan at han der om kan

anhålla på Cämners Camma-
ren.

18. Åtog sig hr Kyrkoherden Her-
monius at sättja upp Psalmerne
til instundande andra bönedag
för innewarande åhr.
19. Taltes något om de beswär, som
detta Consistorium kunde hafwa
at andraga på Riksdagen, och wo-
re i synnerhet Bakungs pengar-
ne och Contribution för wagnarne.
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428. d: 6 Maj.
20. Giorde hr Kyrkoherden Pouget än
ytterligare berättelse om Körsnären
Schmidt och sade, det han under sielf-
wa ransakningen wid Cämners-
Cammaren, icke allenast gått hem
til hustrun och warit hos henne twå
eller tre dagar och nätter, utan

ock sagdt sig wara aldeles befrjad i-
från arresten; och som han under
samma sitt hemmawarande hand-
terat henne mycket illa, och å nyo
slagit henne blånader både i huf-
wudet och på ärmen, hwar på
hon skall sielf hafwa wederbörlig
attest af fältskären, har hon skic-
kat til hr Kyrkoherden och begärt,
det wille han komma hem til hen-
ne. h Kyrkoheden har der på
bedt hr Comministern Kinmarck
gå til dem, medan han sielf gått
upp på CämnersCammarenat förnimma, om Schmidt fått
tillstånd, at komma utur arre-
sten eller ej: då rätten sagdt, at
han, Schmidt, intet blifwit befrjad
ifrån arresten, utan allenast fått

429.d: 6 Maji
lof at då och då gå hem och se om sina
saker. hr Kyrkoherden har då berät-
tat för welbem: Rätt, at Schmidt
åter 2ne resor slagit sin hustru
hwilcket han ock sedermera sielf
tilstått för hr Kyrkoherden och hr
Kinmarck, och derföre begärt, at

han intet måtte få komma hem,
och tillfoga henne någon widare
skada, hälst som ock Consistorium
förbudit honom, at widare oro-
a henne.

21. För den orsaken skull infant
sig ock nu ofwannemde Schmidts

hustru Margareta Mejel, och upp-
wiste Stadzfeltskären hr Salomon
Schyttzers attest deröfwer huru
hennes man slagit och handterat
henne, sedan han sidst war uppe
i Consistorio, samt beklagade med
tårar at hon intet törs wara i
sitt hus; emedan mannen går så
mycket frj och der till med sagdt
åt flickan, som burit mat till
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430 d: 6 Maj
honom, at han wäl skulle kom-
ma hem och betahla henne. Con-
sistorium anmodade hr Kyrkoher-

den Pouget at gå upp i Cämners
Rätten och begära det Schmidt måt-
te förmenas at komma hem til

henne och at hon för honom hålles
trygg och säker i sitt hus. Parter-
ne skulle upkallas til nästa Session.
22. Förfrågade sig hr Kyrkoher-
den Pouget, om det wid instun-
dande Riksdag ej kunde komma
under detta Consistorii enskyl-
te ansökningar, at för St Catha-
rinæ kyrka få begära samma
förmåhn, som på sidsta Riksdag
blef bewiljad för Tyska kyrkan
i Norrköping. Consistrium uth-
lät sig, at om kyrkanwill söka
den assistencen, måste hon sielf
enskylt anhålla derom.

23. Företrådde för detta Nota-
rien här wid Consistorium, nu wa-
rande kyrkoherden uti stora Sche-

431.d: 6 Maji.
dewi försambling i Dalarne hr
Magr Petrus Olai Ekman, at
af högwördige hr Biskopen och
Ven: Consistorio taga ett ödmiukt
och hörsamt afskied; ärkände för-
denskull med diupaste wördnad
och tacksejelse den ynnest och fader-
liga ömhet, som högwördige hr Bi-
kopen, så wäl medelst höggunstig
befordran til den lägenhet hwil-
ken han nu snart, genom gudz
nåd, tillträder som eljest i mång-
faldig måtto honom bewist hade,
och fägnade sig deröfwer, at som
högwördige Fadren här tils wa-
rit hans höggunstige Præses så
blefwe han hädanefter hans
höggunstige Biskop och förman.
Tackade sedan samteliga detta Ven:
Consistorii respectives herrar leda-
möter för all den gunst, kärlek
och benägenhet med hwilckende
honom i samfälte 7 åhrs tid ha-
fwa omfattat, och bad ödmjukeln
at framgent utj dettå Ven: Consi-
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