
518. d: 19 Junii.
hos swilken skulden står, och den
brötzlige efter lag wederbörligen
blifwa ansedd.
5. Körsnären Schmidt inkom med
berättelse, at hans sorg öfwer sin
hustru nu mera förökt sig; emedan
hon icke finnes igen hos Kromens,
hwarifrån hon gått böndagen effter
afstonsången, ej eller hos någon an-
nan af hennes släckt. Han hade
frågat Kromens, om de wiste
hwart hon tagit wägen och fått til
swars, at de derom icke hafwa
någon effterrättelse. Honom sa-
des, at han skulle beflita sig, at
få weta hwarest hon är, gå först
til Kromens allena och fråga wida-
re effter henne, och där han då ej
får någon kundskap om henne,
skulle han effter några dagar taga
twenne goda män med sig och tilseja
Kromens, at som hon warit der,
bör han seja hwar hon wistas, eller
till minstone låta sig wara an-
gelägit, at få weta hwarest hon
sig uppehåller.

d: 19 Junii. 519.
6. Berättade hr Kyrkoherden Her-
monius, at sedan han fått weta det

Lindgren blifwit död, har han skic-
kat klockaren til Bergström, at
förnimma huru de sedan betedt
sig med honom: Klockaren hade
ej råkat Bergström, utan in-
hämtat af hans hustru, det Lind-
gren blifwit död om aftonen och
följande morgon bittida bortt-
buren och begrafwen på diurgår-
den i båtsmans kyrkogården.
Uppå förfrågan hwem honom
borttburit, har han fått til swars,
at folket derigården giordt det;
och när han begärt weta, hwil-
ken präst jordfäst honom, har
han förnummit, at de icke hafft

någon Präst med sig. hr Kyrko-
herden wille til nästa session in-
gifwa skrifftelig berättelse om
Lindgrens uthlåtelser, då han
kort för des död besökte honom,
wid det tillfället när han tilli-
ka med hr Kyrkoherden Eckman
talade med Ericssönerne. Och
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