
En kort beskrifning af mitt

olyckeliga giftermåhl.

Midsommarstiden 1728, blef iag gifter

med denna min oroliga man, Johan Aanders

Smidt. med hwilcken iag med mycken gnag, och
hårda ord af homom tålande sammanlefwade till

åhr 1730 då han för påskahögtiden, hemkom

en torsdags qwähll. Klåckan 10 om aftonen,

då iag med mitt folck satt i hans arbete, med

mycket ängseligit tillstånd, och wäntade honom

hem, då kom han in, helt tyster och öfwer-
foll mig med hugg och slag utan at tahla mig

ett ord till, första slaget på wänstraarmen med
sin spanskrör, och sedan i ansichtet och hufwudet
och hela min krop, som wår Fru wärdinna, och
de i den tiden hos os warande tienstefolck, nogsan
betyga kunna, hålde alt sedan derwid dage

-ligen med örfillar, swåra och genomfrätande
ordh, utan at få weta orsacken, hwarföre han
mig slog, hwar med han intet afstådde, ehu
ruwähl iag under wårt ecktenskap födde barn,
di gaf ett mitt speda barn, af twå månader
och twå dagar gammalt, af den wanliga för
skräksen, som iag aldrig war fri före, den
miolcken som det till sitt upehälle skulle niuta
döden iställe kanskie emottaga måste, när iag
änteligen förmärckte, hwarföre han så swår

emott mig wore, nembln att sådant härröde
af en swår och beswärlig stor misstancka den ey
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större kan gifwas, hwar till han dåck ingen

orsack hade, eller kunde framwisa, som han
åhrligen och dageligen har plågat mig mm,

han beskylte mig, at iag olåfligen tillhöll
med hans egen fader, en Man af 70 åhrs ålder, och

hans egen broder som wårt wärd folck warest wi

i den tiden wistades nogsamt betyga kunna, ia
och för war och en Mansperson som kom i wår bod
at handla, eho han och wara månde herre el dräng

de woro alla sade han, inkomne, intet at handla
utan för min skull godset at bese. ia thet kom så

långt med hans raseri och galenskap at thet, när
iag om natten, då iag tänckte at min krop skul

-le niuta roo och wihla, af honom måste emottaga
hugg och slag med sådana forfrågor, hafwer du
icke legat hos min fader, hafwer du icke legat
hos min broder, eller wad wille den och den som

war i boden då och då el förbi gek och såg på

tig, ia du skalt säga för mig, hafwer icke du
till at giöra med sielfwa den onda, bekän för
mig allenast iag wet endå at dett är i sanning
ia har och så warit utestängt ifrån gudz
hus altid, och den högwördiga herrans natt

-ward intet mehra dem begått än twå gån

-ger på siu åhrs tid, hwilcket war i den tiden

Fru wärdinna med mycken omsorg honom kun

de det intahla första gången, den andra gån

gen war här på  södermalmen, sedermera

har iag och olyckeliga qwinna i /alla wåra bo

dar med honom warit tillijcka med en piga
och altid blifwit blå slagen i ansicktet, så wäl
i boden som på hem wägen till wårat huus,

med hem och bort åkande i sciäs elr släda, som

wåra pigor det betyga kunna, som med har wa

rit på det beswärliga åkandet, Enär iag med

mitt tridia barn gek råder, då wart iag och

slagen, af hwilcket attestatum i lofl Söder Ciän

ners rätt är in lefwererat; en månat eller

tre wekor för än iag fek mitt fierde barn,
wart iag till skuten för magen at iag föll
emot en kista och dånade bort, der af. sedan
upwäckte han mig med slag emot wäggen
at iag kom mig före igen, sedan fek iag de
orden att frätta mig med, tänckt huru hon
skall sittia och förställa sig licka som hon wore

bortdånader, du skalt få mera ännu, inkom

min syster mig till hielp den gången att iag

undanslap, sedan i min barnsäng, fek iag

dese orden war morgon till at höra när
han utaf sitt natt läger upstod, si när iag
får se dig så är det licka som iag såg sielfwa
diefwulen i ögonen, när skall iag slippa dig
som mig så frätter natt och dag, om iag än hade

tyo hufwuden så will iag alla legga dem på

hufwud ståcken för dig, när iag har dig för
utom ända brackt, detta mitt oroliga och be-
swärliga tillstånd, har så åhriligen och dage-
ligen tillräckligt warit, att iag thet ey

nogamt kan med tårar beklaga, gud som

med mig warit hafwer i bedröfwelsens tid,
han förläna mig än widare ett godt tåla-

mod at igenom gåå min tunga och swåra

wärld, angående förledit åhr . 1734. befalte
han mig, med honom att resa i marcknaden
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till örebro. Ehuruwähl iag för blått an-
sichte och sönder slagen krop skull knapt
kunde komma uthur huset, söndagen som
war efter trättonde dagen, då war wår

bort resa till öhrebro, hwilcket war lyckl:

men hem resan mycket beklagelig, men som
wy intet woro der längre än 14. dagar i öre
bro, slap iag ändå intet de twå sidsta dagar-
na, utan iag måste med blåt och sönderslagit
ansichte resa till Christinahamn, warest mitt
folck woro förut reste, och mig emot togo med

mycket beklageligit tillstånd, der iag då måste

liggia åtta dagar och läckia mitt sönder slagna
ansichte igen, när åtta dagar igen woro fran

gångne, kom han in en qwähl och öfwer föl

mig och pigan, med mycket oanständigt tahl

och gemena beskylnigar, slog mig,

så at iag måste gå par dagar i öpen marcken

bod med blåt ansichte igen, när han så slog mig

tog gåsen undanflygt, och wärdfolcks måg kom

i dören, bad Smidt skulle föra at annat lef-

-werne än han då böriat hade, och intet skiäm

-ma sig så ut på främmande ställe, sade han
om min swärfader får theta wetta, blir i ut

kiörder på porten Smidt swarade är thet icke

min hustru, skall iag intet få the talla med

henne wad iag will, men det tallet blygas

iag at föra på paperet, och gåsen måste han

låta leta efter wid tullarna, för han tänckte
at han har häfwit sig i siön, många

beswärliga dagar och nätter fans för mig i Christina

hamn, den iag ey hinner at beskrifwa, men den

dagen wår bort resa wahr, tänckte iag intet an-

nat än iag skulle blifwa qwit både Förstånd och

wett, som iag då skulle stå ut med honom, då

tog han sig en gardiskarl på wangen som skul-
le honom wara til hielp på wägen, förty han
sade att det woro många som stämplade efter

hans lif, men iag gud bättre, kan det wist och fast

med godt samwete det betyga, at iag hade
den som efter mitt lif stådde, då han stundom

wiste mig sin herswängare med sådanna grym

ma ord, denne har du längesedan wähl för-

tient, der som siöckanten så när war, wiste han

mig och där tillfälle, huru och på hwad wis

iag der och, kunde finna döden för mig. iag blef

af honom plågat och swårligen slagen i alla

giästgifware gårdar, och på wangen på lans

wägen till stockholm, som gardiskarlen

Jonas Graf det wittna uet, wid Lunda giäst
gifware gård tänkte iag intet annat än både
piga och gåse, skulle blifwa ihielslagna af honon

då kom wärdinnan till mig och sade, gack ut
tag fred! Emellan folcket, är icke ni mattmor
för dem, men iag tror, sade hon i ser intet bättre
ut sielfwer, än att i lährer ha en hårder man
edert ansichte utwisar det uti blånor! när iag

utgeck, war gåsen bortkörder till skogs och hål-

de sig undan, hade warcken matt elr drick at

upehålla sig med, om gud och godt folck icke hade

förbarmmat sig öfwer homom, så har han swull-
titt ihiel af hunger, sedan måste han tiggia sig
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till stockholm, det war min broder derföre fick han

åtniuta licka marcknads gåfwa med mig; när
Smidt såg ute på gården, begynte han att slå mig
med en stor piska, sedan kommo folcket till at

hielpa mig men det oaktade han så mycket
som intet, skött folcket ifrån sig och sade ni wet

intet hwad det är för et gement stycke, då

kiörde han mig ut på lanswägen, der iag gek
en timmas tid i stor ängslan hade iag intet mi-

na barn kommit ihog, hade iag aldrig gordt

thet som wähl hade warit, men gud upehölt
mig wid min högra hand, och lät mig fatta de

tankar har gud dig lifwet förunnat, tag

det intte afdager sielf, du måste se dinna omyn
diga barn först en gång härilifwet, sedan skall
du dem tillicka med dig befalla uti gudz hand,

när iag så har gåt en timmas tid på lans

wägen, kom han med wangnen efter mig, lätt

så wangne kiöra förbi ett stycke, och så jagade han

mig fram för sig, slog mig neder och up igen, så at

iag på slutet ey orckade mehra än fot om fot, sedan

stadnade wangen stilla och wäntade på mig, då

iag tänkte at få fred en stund, men det war licka

mycket som för, ty han slog mig så at mittblod

strömade så grymt om wangstegarne och hiu-

len, som hustru Tunholms änkia och hennes piga

thet betyga kunna, de bemete qwinspersoner

hade medlidande med mig och gingo 3 mihl
wägs wid wangnen, iag hade dem med ögo

-nen aldrig tillförne sedt, och wiste intet ewem

de woro, när iag nu mycket mörka och bekla
-geliga gråtande ögon fick se stockholms gator

igen, om aftenen sent klåckan 12. då war

war iag med honom alleena på wangen och en

liten siuspoike som kiörde, då slog han mig så

emelan tullen och wårt hem, så att iag mina fattige

barn, hwar efter iag så mycket längtat hade meed

mina ögon intet se kunde, när wy kommo i

wårt huus continuerade, han lickafult i hela

3 weckor tid, at iag intte kan sweria mig enn 

timmas tid haft fred under den tiden, iag
wart sparkat i ansichte af homon, som stora
stöflar på sig hade, biten i fingret på wän-

stra handen at iag ey kunde före den rät på

et halft åhrs tidh der efter rifwen med nag

larna på högra armene, hwar af tre ärr
äro tillsynnandes, alt som oftast spot-
tade han mig i ansichte, slog mig des utan

på mitt sönderslagna hufwud, der till med

många skamlösa ord, emelan wäggen och

kakellungnen at iag intet annat än döden

för wänta kunde, ja han drog och som of-

tast både wäria och knifwar emot, mig mina

psalm böcker hwar uti iag söckte tröst i min be-

dröfwelses tid kunna bära wittnes börd med mig
huru ofta de äro kastade efter mig, så och hans
egna skor och toflor, och med wad som han kunnat
funnitz när han har lägat i sängen, alt detta
förberode Smidt härilla upförande som han i 6 åhr

tid drifwit, hafwer iag tänkt med tåhlamod at

öfwinna, föremenandes mina många bönner

och tårar skulle enteln homon. bewecka Christe-
ligen och ärligen med mig at lefwa. Emedan



till stockholm, det war min broder derföre fick han
åtniuta licka marcknads gåfwa med mig; när
Smidt såg ute på gården, begynte han att slå mig
med en stor piska, sedan kommo folcket till at
hielpa mig men det oaktade han så mycket
som intet, skött folcket ifrån sig och sade ni wet
intet hwad det är för et gement stycke, då
kiörde han mig ut på lanswägen, der iag gek
en timmas tid i stor ängslan hade iag intet mi-
na barn kommit ihog, hade iag aldrig gordt
thet som wähl hade warit, men gud upehölt
mig wid min högra hand, och lät mig fatta de
tankar har gud dig lifwet förunnat, tag
det intte afdager sielf, du måste se dinna omyn
diga barn först en gång härilifwet, sedan skall
du dem tillicka med dig befalla uti gudz hand,
när iag så har gåt en timmas tid på lans
wägen, kom han med wangnen efter mig, lätt
så wangne kiöra förbi ett stycke, och så jagade han
mig fram för sig, slog mig neder och up igen, så at
iag på slutet ey orckade mehra än fot om fot, sedan
stadnade wangen stilla och wäntade på mig, då
iag tänkte at få fred en stund, men det war licka
mycket som för, ty han slog mig så at mittblod
strömade så grymt om wangstegarne och hiu-
len, som hustru Tunholms änkia och hennes piga
thet betyga kunna, de bemete qwinspersoner
hade medlidande med mig och gingo 3 mihl
wägs wid wangnen, iag hade dem med ögo
-nen aldrig tillförne sedt, och wiste intet ewem
de woro, när iag nu mycket mörka och bekla
-geliga gråtande ögon fick se stockholms gator
igen, om aftenen sent klåckan 12. då war

war iag med honom alleena på wangen och en
liten siuspoike som kiörde, då slog han mig så
emelan tullen och wårt hem, så att iag mina fattige
barn, hwar efter iag så mycket längtat hade meed
mina ögon intet se kunde, när wy kommo i
wårt huus continuerade, han lickafult i hela
3 weckor tid, at iag intte kan sweria mig enn
timmas tid haft fred under den tiden, iag
wart sparkat i ansichte af homon, som stora
stöflar på sig hade, biten i fingret på wän-
stra handen at iag ey kunde före den rät på
et halft åhrs tidh der efter rifwen med nag
larna på högra armene, hwar af tre ärr
äro tillsynnandes, alt som oftast spot-
tade han mig i ansichte, slog mig des utan
på mitt sönderslagna hufwud, der till med
många skamlösa ord, emelan wäggen och
kakellungnen at iag intet annat än döden
för wänta kunde, ja han drog och som of-
tast både wäria och knifwar emot, mig mina
psalm böcker hwar uti iag söckte tröst i min be-
dröfwelses tid kunna bära wittnes börd med mig
huru ofta de äro kastade efter mig, så och hans
egna skor och toflor, och med wad som han kunnat
funnitz när han har lägat i sängen, alt detta
förberode Smidt härilla upförande som han i 6 åhr
tid drifwit, hafwer iag tänkt med tåhlamod at
öfwinna, föremenandes mina många bönner
och tårar skulle enteln homon. bewecka Christe-
ligen och ärligen med mig at lefwa. Emedan



hwar på gud mitt wittne är: iag homom

igen orsak der till gaf, Men ner prester-

skapet i St. Chatarina församling detta syndiga

ynckeliga och jemmerliga, lefwernet fick weta,

gick en af herrar Comminisris dit war dag till

Smidt, förmente at det skulle blifwa bättre i,
igenom hans alfwarsamma och med gudz

och öfwerensstämmande förmaningar, men

han blef derigenom hårdare och hårdare,

och när presten honom frågade, har icke i åter

slagit er hustru sedan iag war här i går, så

begynte han at swäria och förbanna sig så högt
som någon kunde det begiära af någgon stör

swäriare, och presten intet längre ifrån porten

än han det kunde wähl höra, om han detsam-

-ma hade förmodat, at hans löfte skulle blif-
-wit så snart brutet kunt han wähl hörat; hu
ru han mig slogg, och i det ståndet war iag

stader dag och natt, han upsade alt sitt tienste folck

och tänckte at bli med mig alenna, men som iag

under dem tryckande bördan ey förmåste längre
uthärda, då dref min störa nöd mig, och det

swåra slafwerit iag war fången uti, mig at 

gå utur huses, om aftonen sent, med wad
glädie det skiedde, lämnar iag wixit Chri

-strogen siähl at betänkia som späda barn
hafwer och måste gå ifrån dem med hängan

-de stycken utur läppen och med blodigt ansichte
och blodigt förkläde, och så gå med bara hufwu

-det till mina wänner som mig ey har set

på sex åhrs tid, emedan han aldrig tillstadde

mig, at iag fek gå till dem sedan tog iag

min tillflycht till lofl: Cieämners Kam-

maren, i den för modan at få der någon

hielp i min stora nöd, men som iag dit

kom med siuttijo fyra blånor, sombliga wo
ro af dem handbreda, och sombliga qwarters
långa, sedan måste iag ändå försöka at
gå hem igen om han stod till ännu at rätta
efter hans lofwen, och lofl: Ciämners Kam

öfwertahlmarens då han nembln det wite på sig sielf

lade at willia gå i arrest, om han med nå-
gom ond min mig skulle giöra för förnar, ia
han tillböd sig och at mista högra handen
der han mig skulle röra i något omt mål
men hwad hielpte det, det war intet sex
dagar gammalt, så fick iag håhl i hufwude
igen med mera som feltsherss attesten ut

wisar, hwarpå han efter sin egen utlofwen

hwartill han sig sielf utfestat har wart han

i honet arrest införder, då han der satt någ

ra dagar, Practicerade han sig hem då han wi

ste at iag helt alenna war med 2ne mina

små barn, kom om söndags midagen hem,

den gången gick han i arrest igen men
om måndags midagen kom hem igen helt
allena, då iag wart mycket förskräckt af hans

hemma blifwande, om tidags natten derpå

wart iag dragen utur sängen och i sängen igen

öfwer waggan kastad som stod wid sängen,

utom at han tänckte wad det kunde hafwa för
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långa, sedan måste iag ändå försöka at
gå hem igen om han stod till ännu at rätta
efter hans lofwen, och lofl: Ciämners Kam
öfwertahl
marens då han nembln det wite på sig sielf
lade at willia gå i arrest, om han med nå-
gom ond min mig skulle giöra för förnar, ia
han tillböd sig och at mista högra handen
der han mig skulle röra i något omt mål
men hwad hielpte det, det war intet sex
dagar gammalt, så fick iag håhl i hufwude
igen med mera som feltsherss attesten ut
wisar, hwarpå han efter sin egen utlofwen
hwartill han sig sielf utfestat har wart han
i honet arrest införder, då han der satt någ
ra dagar, Practicerade han sig hem då han wi
ste at iag helt alenna war med 2ne mina
små barn, kom om söndags midagen hem,
den gången gick han i arrest igen men
om måndags midagen kom hem igen helt
allena, då iag wart mycket förskräckt af hans
hemma blifwande, om tidags natten derpå
wart iag dragen utur sängen och i sängen igen
öfwer waggan kastad som stod wid sängen,
utom at han tänckte wad det kunde hafwa för



efterfölige med ett sådant spädt barn som

der låg uti sin söm, hölt altid i med sinna

föra beskylningar och mycken försmädelse,
då han uphölt till tordags morgon helt

bittida slogs igen, tog mig i magan släp
pade mig utur sängen, utåt gålfwet fram
och till backa några gångor, så at iag ey

kunde bära några kläder på mig at skyla
mig med, en karl som ansade hans häst

densamma morgon, när han har warit

en stund der i huset, hörde han hans wäs

sende, och kom i dören och homom bad at
han skulle wara tyst, att intet folcket på

gatan skulle höra sådant olarm, den gån

gen freste han mitt lif, sedan om omfredag
morgon måtte iag taga min flyckt genom

fönstret igen, och då kom han i arrest i 3 dage

igen, genom presternas Relaterande; då

han slap ledig och lös igen, när iag då intet

mera kunde förtro, mig i hans händer, gick

iag hoos minne slägt till åtta dagar efter

michaeli tid, gick iag hem; at se efter mitt

barn, slap så intet dedan utan blef qwarlå-
kad af hans goda försäckran och utlofwen
af förbätring om sitt lefwerne, dock de goda

dagarne warade intet längre för mig än som

han förmäkte iag war ensam och på fri
fot, sedan han såg at iag blef hafwandes af

homom, fick iag de orden igen som iag hade

sagt i somars, när iag förmäckte wad

huushålning der höltz i huset, sade iag

några gånger de orden om iag kommer

hem igen, så är du licka som för, då får

iag gå hafwans ifrån dig, och nacken och
utkiörder på porten, men tå thet led

efter Juhl, begynte han at slåss twå nät

ter igen efter sin gamla wana säiandes

gå nu Carnalie din wäg, nu har du spåt

rätt, nu ska du bli utkiörder nacken på
porten, sedan iag intet längre kunde wa

ra, hoos honom än 2 dagar efter Kynder

mäso, då måste iag mig Reterera utut hu

set, dagen derpå förde han bort utur

huset alla sinna kläder, och lösegendon

men när hans kredittorer fingo det weta

wart han tillsagd att föralt till backars igen

när iag ånyo måste mig anförtro i hans

händer, åtter på hans ottroliga låfwen,

och på herr Burtzes inrådande och intahl

måste iag gå hem igen, och taga emot han

olätten war dag som han hölt, Emedler

tid då han blef anklagat af en qwinna som

utsade at han har lägrat henne fick iag

tillstånd af lofle Ciämners rätten att hålla

mig ifrån hans ungenge, samt niuta min

egen kammar i huset, och emedan han

war utan tienste foclk, förornades mig en

hustru till hielp, att han mig ey skulle

giöra wåld, till des sacken med förbemelte
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qwinna war af giord, för hwilket lägers

måhl, emedan bemelte qwinna intet kunde

bewisa med wittnen sitt tahlande, blef han
frikallad, och han som war en gifter man
lätte sig niögia med frikallensen, utan
at söcka någon Regres för den förtreten

bemelte qwinna homom giordt, hade, och

han ey på stod at hon skulle wissa en

annan barnfader fram åt sitt barn
förty han war i sitt egit samwete öfwr-

han

tygat der om att sielf war den samma

som det hade giordt, det war intet så godt

at få ryda på någon annan, men

mig så åhrligen och stundeligen, har på 

-lagt, på mig sina egna grofwa och syn

-diga gierningar, som han ey kan fram
wisa, ia icke det ringaste siähl till, sådan
oanständigt tahl eller beskyllningar, som
mitt lif, några gånger har warit i fahra
före, när han nu har sluppit den ofta
omtahlte qwinna, wille han den hustrun
som mig af den ädla rätten till hielp hawr
förornad, afskafa siändes till hustrun willige

i intet med goda, så skall ni med onda gå
uth, iag har rättens lof der till, ia och herr
rådmannens befallning och så, när han

detta giorde hwar Klåkan 12 och 1. om natten,
när iag nu såg, at han med wåld wille hafe
ut hustrun, och mig allena men gick iag till
dören, och willw gå i kiöket, då släpte han

henne, och tog mig och skiött mig mott far-

stugudören så hårdt, att dörklinckan satt fast

i wäggen efter, som ännu är till synnande

andra slaget i Cantars dören i samma far-

stuga 3die gången skiött han mig framstupa

trasteget öfwer tröskelen med sådan

macht, att iag swårligen kunde komma

up war af mitt barn som såf begynte

at wakna och skrika, hwillcket han barn-
net tog och kastade på gålfwet, at des

knä och arm blef blåt stötit, när iag då

wille resa mig up igen, sköt han mig 4de gå

-gen öfwer tröskelen backlängdes på gålf

-wet i stugan, at iag med stor nöd måste

krypa ut på trapsteget der iag då wart

warse at den högra armmen war blå

och fingret stöt, at blodet syntes der efter
war af iag sedan blef sängligande i stor
wärckt och wedermöda, 3 weckors tid ia iag
kunde intet röra hela den nedra delen
på min krop, som gud är mitt wittne
till, det war sant, utan hustrun måste skiötta
mig som et littet barn, dåck hade hans
oläte och wäsende ingen ända, brukandes
emellan andra skamlösa ord och sade för
siörg tu tig, iag skall försiöria mig, då när

iag nu med honom allena i huset skulle
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blifwa hwilket längre med honom i hu-

set utstå omiögelegit är, tog iag min

Reterad ifrån honom till gott ährligit

folck angaf det till licka i lofl:/ Södra

Stadz Ciämners Kammare der iag Sup-
plicerar, om befrielsen af en sådan ogud

achtig Siähl, på det iag må i ährlig fattigdom
bärgia mitt lif. tilllicka med mitt fattiga

barn, som nu är hög tid, till at andra seder

si, än hon har här tilldags sett, hwilket
sin

mig gud förläna nåd der till at henne

upföda till hans namns lof och ära

så länge som gud mig lifwet förunnar,
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