
536. d: 3 Julii.
resolution af d: 22 sidstl:ne Junii,
hwarutinnan högbem: Rätt con-
firmerat Norre Förstads loflige
Cämners rätts d: 29 Aprilis
innewarande åhr fälta dom,

uti ächtenskaps saken emellan
henne Gertrud Söderborg och dren-
gen Magnus Hammarström,
i följe hwaraf Hammarström
bör taga Söderberg til hustru,
emedan han henne under
Ächtenstaps löffte besufwit
Consistorium tillsporde Ham-
marström som och nu war til-
städes, huru snart han täncker
fullborda ächtenskapet med
Söderberg? Hwar på Hammar-
ström swarade, at han hwarcken
täncker, eller någonsin will,
ingå ächtenstap med henne.
Consistorium stälte honom fö-
re, huru som det nu ej mer
står i hans macht, at taga
henne eller ej, emedan han af
wederbörande domstohlar är

der til dömd, och giorde han

537.d: 3 Julii.
fördenskull bäst, om han på
godt manier begofwo sig till äch-
tenstaps fullbordande, emedan
ock ingen ting är billigare, än
at hon, som under sådant löffte,
af honom blifwit förnedrad,
warder åter af honom upret-
tad igen. Men som en sådan
föreställning, hos Hammar-
ström ingen ting, kunde uth-
rätta, uthan han ändå uthlät
sig, ej wilja giffta sig med hen-
ne, altså remitterades Ham-
marström til Kongl: Slåts Can-
elliet, som genom tienlige
medel lärer tillhålla honom
at fullgiöra den plickt, hwar
till han sakfäld och dömd
blifwit.

8. Instälte sig åter Körsnärn
Schmidt och hans hustru Mejer.
Q om hon sedermera flyttat
hem til sin man? R nej, Q
hwarföre hon icke det giordt?
R det har hon tilförene alt för
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538. d: 3 Julii
många gångor sagdt. Schmidt
berättade, at hon nu will wa-
ra alldeles souveraine, när
han för några dagar sedan kom
till Kromens blef han ej alle-
nast af hennes myster skäld
för hundswått, utan hustrun
wårdade ej en gång at se på ho-
nom eller tahla med honom, u-
tan skickat sig indifferent och
gifwit honom chicaner til swars
på alt hwad han i god mening
sagdt till henne, skutit honom
ifrån sig och sagdt, du är den rät-
te. Hwar til han förmenar at
Kromens instigera henne, be-
rättandes derjemte, at hon är
hafwande, och wille derföre
gärna hafwa henne hem til
sig och se om henne. Madame
Mejer tilispordes, om hon är
hafwande, som Schmidt be-
rättat? R nej, är intet haf-
wande. Q hwad hon har at
skylla sin man, om han icke
bedt henne, talt wäl wid hen-

539.d: 3 Julii
ne och på alt sätt sökt at ställa
henne til frids igen? R hon har
eij welat befatta sig med honom,
emedan då hon talt något på
sanningen har han stält sig twär
och ond, och mins hon ej alt sådant
lapperj. Schmidt utlät sig;
det han, till at blidka hennes

sinne, gifwit henne åtskilligt,
såsom satin til kiortel, Nopkins
til en hel klädning, silkes och
röda reggarnsstrumpor med
hwita swecklar, skor, band, spetzar,
sol-fiäder etc. Q om hon fått
alt detta? R det ligger der, e-

medan det är bättre, at hon
förwarar det, än at det skall
förfaras. Hon har fått alt
det andra, förutan spetzarne,
dem han gifwit til barnen.
Henne förestältes, huru här
af nogsamt befinnes, det man-

nen giordt och giör alt hwad
honom tilkommer, samt at:
skulden nu är hos henne, der
hon ej will beqwäma sig, at åter
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540. d: 3 Julii.
lefwa tillsammans med honom.
Mejer inwende här emot, at hon
ej acktar det lapperj, som han kun
nat gifwa henne, utan om han
betalar sin skuld, och giör sitt
arbete, så will hon se till, om
hon will komma till honom.
Henne förestältes, at det wäl ic
ke kan stå til hennes frihet,
at komma hem til sin man

eller ej, sedan han afbett sitt
brått, lofwat bättring och der
af wisat sådane prof, at det
skönjes större kärlek på hans
än på hennes sida. Schmidt
betygade sin hiertans kärlek
för henne, men beklagade
deremot at hon är så bitter
emot honom, at hon ock gifwit
honom en örfihl. Q wid hwad
tillfälle det skiedt? R Förled-
ne midsommars på gubb-
ängen, dit hon uthrest tilli-
ka med Hermanni och Kro-
mens, hwilcket när han feck
weta, tog han sin lilla dotter

d: 3 Julii 541.
med sig i sin chaise for ut och tref
fade dem allesammans på bem:
äng, geck då till sin hustru och bad
henne, at hon wille åka hop med ho-
nom i hans chaise til staden,
men hon förwägrade det så alde-
les, at hon ock gaf honom en öhrfihl,
hwar med han lät sig åtnöja och af
stod med sin wänliga begäran.
Madame Mejer tilspordes om så
woro passerat? R ja, föregifwan-
des, at aldenstund han tillförene
på landswägen illa handterat hen-
ne, wille hon nu ej widare följa
honom på någon landswäg.
Consistorium förmante henne

at för Guds och sin egen wällfärds
upprättande skull, afstå med den
bitterhet och hårda sinne, hwar
i hon nu war, samt bad henne
besinna, at hennes man kunde
för hennes hiertans hårdhet
skull bringas till desperation,
at giöra något, antingen på sig
sielf eller senne, hwilcket hon en
gång torde ångra, der han likwäl
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542. d: 3 Julii.
nu är för henne så bewekt, at han
ej widare bewekas kan. Hon
tillspordes derföre, om hon nu wille
gå hem til sin man och bo hos honom,
när Consistorium pålade honom
100 D Silfm: hwite, där han i det

ringaste henne illa handterade,
hwilcket hon hade frihet at straxt
i Consistorio angifwa der det

skie skulle? R hon kan ej wåga

sig så wida wida, emedan hon wet
at han aldrig håller sin lofwen,
och ingen förstår hans illparighet
bättre än hon; wet ej dess förutan
hwad hon skall hos honom, emedan
han altid sagdt, at hon ej kan för-
tiena 3 ⁒ Kopp: till hans hus håld
läggandes widare här till, at om
hon nu skulle gå hem till honom,
och något Kötzligit omgänge skul-
le öfwas dem emellan, kun-
de Schmidt draga någon misstan
ka på henne för den förflutna
tiden, besynnerl:n som han i
ransakningen påstått, at hon
nu är hafwande, och til at

543d: 3 Julii.
wisa sin oskuld, som ock at förnim-
ma, huru han i sitt hushåld och
opförande widare sig förhålla skall,
så nödgas hon med hiertans grä-
melse än längre hålla sig ifrån
honom, til dess hon får större prof
af hans förbättring och omwän-
delse. Q om det så är hennes
tancka och upsåt, at aldrig bo hop
med honom widare? R: hon
kan ej just seja det, men hon will
at hennes marcknads färd skall
komma fram för en dag. Consi-
storium förestälte henne, at
hon der med intet annat uth-

änrättar,/ at hon skämmer ut bå-
de sig och sin man, och blifwer
doch till slut pålagd, at begifwa
sig hem til honom. Men som
Madame Mejer hwarcken
af Consistorii föreställningar,
ej eller af sin mans böner och
tårar kunde öfwertahlas, ty
remitterades saken, effter Mada:e
Mejers påstående til den Lofl:e
Cämners Rätten, at derstädes
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544. d: 3 Julii.
må undersökas hos hwilcken skul-
den står til en så bedröfwelig och
ensinnig misshällighet. samt at
den bråtzlige må blifwa tillhål-
len, at fullgiöra hwad des ächten-
skaps plicht och skyldighet fordrar.

7. Uplästes Comministerns i
Bränkyrka hr Ekeblads bref af
d: 18 Junii, derutinnan han gif-
wer tillkänna, at en qwinsper-
son, wid namn Lisa Sandberg,
kommit dit ut, här ifrån staden,
och födt barn hos Kyrko-snickaren
Johan Lundberg deri församblin-
gen, bekänt på en sadelmakare
gesäll i Norköping, hwars
namn är Anders Forsberg, hwil-
ken qwins Person sedermera
under predikan på Dominica
1:a post Trinit: gått med sitt barn,
som blifwit Christnat til Da-
vid, derifrån till Stockholm.
Resolverades at brefwet skulle
inlefwereras på södra lofl:e
Cämners Cammare, på det

545.d: 3 Julii
Rätten der af måtte få tillfälle,
at bem:t qwinsperson effterfrå
gå och för sig kalla.

8. Uplästes och underskrefs bref-
wet til Magistraten i Fredrichs-
hamn angående båtsmannen
Johan Carsten.

9. Inlemnade hr Kyrkoherden
Mag:r Hermonius en skrifftelig
berättelse, om det samtahl, som
han tillika med hr Kyrkoherden
Mag:r Eckman hållit med Lind-
gren, då de, efter Consistorii
förordnande, besökte Ericssöner

ne, och hwad Lindgren wid det
tilifället hade sig utlåtit.

10. Uplästes ett Extract af Stock-
holms norre förstadz lofl:e Cäm
ners Rätts Protocoll, hållit d:
10 Junii 1734. angående mur-
gesällen Mats Lindberg och
qwinspersonen Annika Ericks

dotter, hwilcka sedan de för be-
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