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485.
hr Inspectoren öfwerliudt sade, så, nödigt. Consistorium förestälte
nu äro wi förlofwade i Jesu namn

hr Inspectoren Stensson tillstod, at
han gifwit henne ring, men ej i
några witnens närwaro. Be-

Inspectoren sakens nodwichtighet
och bad honom besinna, huru långt
han häri avancerat, samt at
han ännu inga giltiga skähl

spordes derföre af högwördige hr föreburit, hwarföre han kunBiskopen och Præside, i hwad af- de rygga sin lofwen. Inspesicht han gifwit henne ringen? toren Stensson begärte derföre
R Han hade då tanckar at äga

uppskof, at få betäncka sig till

henne. Q med hwad skähl han nu
nästa Consistorii dag efter Pingst,
kan rygga sin lofwen? R emedan då han åter wille förekomma,

hon tillförene warit förlofwad hwilcket honom af Consistorio beoch ifrån honom blifwit lagligen wiljades

skild för hans oskickelighet skull.

Consistorium frågade Jungfru Lau- 5. Förekom åter Körsnaren Märell, om hon ock ännu påstår äch-

tenskap med hr Inspectoren. R: ster Schmidt, samt dess hustrus
ja, hälst emedan rycktet om de- advocat Mons:r Engellou. Schmidt
berättade huru han, efter Ven:
ras förlofning är öfwer alt uth

spridt, och han redan bedrifwit Consistorii befallning, hade som

oftast sökt sin hustru derest hon
saken så wida, at hon köpt sig
wistas, i hopp at få tahla med hen-

brudkläder, samt efter hans ne och at åter komma i ett
begäran och påstående lemnat rätt ächta förstånd med henne,
honom några hundrade DKmt
i händer, at derföre uppköpa hwad men blifwit af folcket der i

till deras brölopp kunde pröfwas

huset bemötter med alt owett.

advocaten Mons:r Engellou intyga-
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hr Inspectoren öfwerliudt sade, så,
nu äro wi förlofwade i Jesu namn
hr Inspectoren Stensson tillstod, at
han gifwit henne ring, men ej i
några witnens närwaro. Bespordes derföre af högwördige hr
Biskopen och Præside, i hwad afsicht han gifwit henne ringen?
R Han hade då tanckar at äga
henne. Q med hwad skähl han nu
kan rygga sin lofwen? R emedan
hon tillförene warit förlofwad
och ifrån honom blifwit lagligen
skild för hans oskickelighet skull.
Consistorium frågade Jungfru Laurell, om hon ock ännu påstår ächtenskap med hr Inspectoren. R:
ja, hälst emedan rycktet om deras förlofning är öfwer alt uth
spridt, och han redan bedrifwit
saken så wida, at hon köpt sig
brudkläder, samt efter hans
begäran och påstående lemnat
honom några hundrade DKmt
i händer, at derföre uppköpa hwad
till deras brölopp kunde pröfwas
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485.
nödigt. Consistorium förestälte
Inspectoren sakens nodwichtighet
och bad honom besinna, huru långt
han häri avancerat, samt at
han ännu inga giltiga skähl
föreburit, hwarföre han kunde rygga sin lofwen. Inspetoren Stensson begärte derföre
uppskof, at få betäncka sig till
nästa Consistorii dag efter Pingst,
då han åter wille förekomma,
hwilcket honom af Consistorio bewiljades
5. Förekom åter Körsnaren Mäster Schmidt, samt dess hustrus
advocat Mons:r Engellou. Schmidt
berättade huru han, efter Ven:
Consistorii befallning, hade som
oftast sökt sin hustru derest hon
wistas, i hopp at få tahla med henne och at åter komma i ett
rätt ächta förstånd med henne,
men blifwit af folcket der i
huset bemötter med alt owett.
advocaten Mons:r Engellou intyga-
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de åter, det Madame Schmidt

gäfwes. Sökte henne derföre straxt

warit hem tillika med Madame hos Kromens; men feck til swars

Krom i tanckar, at se om sitt hus hon woro ej där. Geck så åter
och at få tahla med hr Schmidt igen i Maria i aftonsången,
men icke träffat honom hemma

träffade henne ändå icke, begaf

Mäster Schmidt tilstod, at så war sig då straxt efter predikan till

passerat, och giör det honom hiertel:n Kromens igen och feck omsider
ondt at han då ej war tillstädes. tala wid henne, tå hon wiste
Fördenskull han ock dagen der på, sig helt bedröfwad och ängslig
som war lögerdagen, geck til hen- hwar emot han talte alt wäl

ne, feck tahla med henne, och med henne och bad henne förekom wäl öfwerens med henne, na sitt sinne med sans. Geck

så at hon fölgde honom på Norrmalm och köpte malt. Hon begärte en solfiäder af honom, den
han straxt köpte åt henne, och

så om aftonen hem ifrån henne.

Måndags morgonen derpå sökte han henne återigen, men
kunde ej för Kromens få tala

hon emottag med all kärlig- wid henne och sedermera
het: då hon ock lofwade, dagen har han ej talt wid henne.
derpå som war bönsöndagen,
Mons:r Engellou swarade, at
träffa honom i Maria Kyrcka, det kunde ej wara underligit,
hwarifrån de skulle följas åt om hon ej altid woro wid lika
hem till sitt hus. han geck sinne, ty de hårda tractameneffter aftal til kyrkan, men ter hon till förene fått, kunde
feck ej se sin hustru där, wen- wäl ännu som oftast förekomtade länge på kyrko-gården i ma och perturbera henne.

hopp at råka henne, men för- högwördige hr Biskopen och samtel
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486.
de åter, det Madame Schmidt
warit hem tillika med Madame
Krom i tanckar, at se om sitt hus
och at få tahla med hr Schmidt
men icke träffat honom hemma
Mäster Schmidt tilstod, at så war
passerat, och giör det honom hiertel:n
ondt at han då ej war tillstädes.
Fördenskull han ock dagen der på,
som war lögerdagen, geck til henne, feck tahla med henne, och
kom wäl öfwerens med henne,
så at hon fölgde honom på Norrmalm och köpte malt. Hon begärte en solfiäder af honom, den
han straxt köpte åt henne, och
hon emottag med all kärlighet: då hon ock lofwade, dagen
derpå som war bönsöndagen,
träffa honom i Maria Kyrcka,
hwarifrån de skulle följas åt
hem till sitt hus. han geck
effter aftal til kyrkan, men
feck ej se sin hustru där, wentade länge på kyrko-gården i
hopp at råka henne, men för-
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gäfwes. Sökte henne derföre straxt
hos Kromens; men feck til swars
hon woro ej där. Geck så åter
igen i Maria i aftonsången,
träffade henne ändå icke, begaf
sig då straxt efter predikan till
Kromens igen och feck omsider
tala wid henne, tå hon wiste
sig helt bedröfwad och ängslig
hwar emot han talte alt wäl
med henne och bad henne förena sitt sinne med sans. Geck
så om aftonen hem ifrån henne.
Måndags morgonen derpå sökte han henne återigen, men
kunde ej för Kromens få tala
wid henne och sedermera
har han ej talt wid henne.
Mons:r Engellou swarade, at
det kunde ej wara underligit,
om hon ej altid woro wid lika
sinne, ty de hårda tractamenter hon till förene fått, kunde
wäl ännu som oftast förekomma och perturbera henne.
högwördige hr Biskopen och samtel
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489.

herrar Consistoriales uthläto sig 7. Catharina Olofsdotter beklagade
de kunde här til ingenting giöra,

för än hon sielf kommo upp, wid nästa session; Emedlertid förmantes
hr Schmidt at söka henne och på alt
sätt biuda til at ställa hennes sinne till frids igen.

6. Infant sig Lidiana Schirst

sig öfwer sin man Stadzwackten

Olof Westberg, at han ej will lefwa hop med henne, och hon kan så

ledes ej bruka sina salighets medel.
Resolverades han skulle uppkallas
til nästa Consistorii dag.
8. Consistorium sade genomläst

den likpredikan, som hr Mag:r

båtsmannen Johan Carstens fä- Wollenius hållit öfwer Urmasteqwinna, anhållandes om lys- karen Fredmans afledne hustru,

ning efter sin man, den hon på och ej funnit något förhinder, hwj
många åhr intet hört något af. hon icke effter begäran må tryc-

Q hwarest hennes man wistas? kas, när de giorde anmerckninR hon wet ej wist, men han hade gar warda i acht tagne.

sagdt, at han skulle resa til Narva 9 Uplästes Kongl: Maijt:s nåQ om han intet har någon bekant
eller släckt här å orten, som kan dige bref af d: 16 Novembris
hafwa underrättelse om sonom? 1733, om en Collect för SöderberR hans bror Carl Carstens är Köp- kes kyrka i Westerås stifft,
man i Fredrichshamn. Consistori- tillika med Ven: Consistorii Arosium resolverade, at bref kulle afgå

ensis bifogade skrifwelse, under

til Magistraten i Fredrichshamn,
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som skulle förspörja af Carl Carsten, åhr, samma Collect angåom han hade någon underrät ende.
telse om sin broder Johan.

488. d: 24 Maji
herrar Consistoriales uthläto sig
de kunde här til ingenting giöra,
för än hon sielf kommo upp, wid nästa session; Emedlertid förmantes
hr Schmidt at söka henne och på alt
sätt biuda til at ställa hennes sinne till frids igen.
6. Infant sig Lidiana Schirst
båtsmannen Johan Carstens fästeqwinna, anhållandes om lysning efter sin man, den hon på
många åhr intet hört något af.
Q hwarest hennes man wistas?
R hon wet ej wist, men han hade
sagdt, at han skulle resa til Narva
Q om han intet har någon bekant
eller släckt här å orten, som kan
hafwa underrättelse om sonom?
R hans bror Carl Carstens är Köpman i Fredrichshamn. Consistorium resolverade, at bref kulle afgå
til Magistraten i Fredrichshamn,
som skulle förspörja af Carl Carsten,
om han hade någon underrät
telse om sin broder Johan.
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489.
7. Catharina Olofsdotter beklagade
sig öfwer sin man Stadzwackten
Olof Westberg, at han ej will lefwa hop med henne, och hon kan så
ledes ej bruka sina salighets medel.
Resolverades han skulle uppkallas
til nästa Consistorii dag.
8. Consistorium sade genomläst
den likpredikan, som hr Mag:r
Wollenius hållit öfwer Urmakaren Fredmans afledne hustru,
och ej funnit något förhinder, hwj
hon icke effter begäran må tryckas, när de giorde anmerckningar warda i acht tagne.
9 Uplästes Kongl: Maijt:s nådige bref af d: 16 Novembris
1733, om en Collect för Söderberkes kyrka i Westerås stifft,
tillika med Ven: Consistorii Arosiensis bifogade skrifwelse, under
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åhr, samma Collect angående.

