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Utaf Gud alzmäktig önskar Ed:rs högwördighet H:r Archibiskopen sampt hela högwördige 

Domcapitle i Ubsala, wij underteknade Prästmän hälso åk frijd! 

Ingen har längre frijd än grannen will. Nu såsom wti högwördige Domcapitle Wälb:na frun, 

fru Lucretia Clara von Knäsebeck haver oss underskrefne ringa Prästmän anklagat, lijka som 

wij skulle hawa brutii emoot wårt Heliga Prästämbete åk christl: umbgänge åk således söker 

att förmörka wårt namn åk rychte hoos wåre andel: förmän, ty är wår begieran med tillbörlig 

wördnad åk ödmiukhet, att få låf att swara uppå wälb:na fruns klagomåhl. Wälb:na frun 

seger, att hon inte will sköta oss, förr än hufvudaction är till ända förd. Wij säga, att wij inte 

leva så lenge. Wij swara nu alt på en gång som föllier: 

Aldraförst klagar wälb:na frun, att wij wtaf obetänksamheet hava underskriwij den fordom 

Ehreb: Matronans nu sal: hudt: Sigridz Birkhåltz bref på Nääs, då nembl. När hon af 

ålderdom så af sig kommin, att hon sitt rätta förstånd inte mäktig war åk upprättad, med det 

samma, till sin dotter son Hans Pärsson Hwitting ett testamente inofficioso, effter Hans 

Pärssons illfundige begiäran. 

Uthi denna klagopunkt äro 3 ährerörige ord: obetänksamhet, dårskap åk illfundigheten. 

Hvad aldraförst obetänkiande wijdkommer, så bekänna wij gerna, att obetänksamhet, utan 

skiäl, iämwäl wara en synd misstanken löper inte alltij tullfrij. 

Sal. Hudt. Sigrid begiärte åthskillige gånger oss till detta wärk. Hon skikkade till Rimbo, det 

skikkades lijka gått tillbaka. Hon skikkade sedan två? Bofaste män till Rimbo, de gingo med 

ogjort ärende tillbaka. Tredie gången reste wij båda dijt till Nääs ändp gikk sal: Moors willia 

inte f? förr än wij saken lenge nog med henne betänkte åk förändrade d..mente till en del 

som siälwa original brew wtwijsar. 

För det andra anklagas sal: hust: Sigrid för dårskap. Thetta bör? Wara iämwäl ett syndigt 

klagomåhl. Om några andra Reqvisita t... woro bårta, der om må dhe talas wijd sin emellom, 

men Defection mentis d...litatis funno wij aldrig hoos henne, så länge wij henne hawa kiändt. 

Hon dödde i sitt 79 åhr, åk war gammal åk glömsk, dok lijkwäl kunde hon giva klokt 

omdömme wti den saak hon hade för sig. Hwem weet om ikke ... frun har, med det samma, 

bedriwij en synd emoot det fämte bud wti ... heliga lag. Hela socknens i Röö attest föllier nu 

med litt. A. 

För det tredie Regementz Qvartermästarens Illfundighet der uppå s... wij inte, effter wij med 

honom, wti detta ärende, slätt inte hava ak... 

 



Andra punkt 

Beklagas wij för siälwa underskrivande. Der uppå swara wij, att wij dom Sacerdotes wtan 

som Amici hava bewittnat sal: hust: Sigridz ... men inte bekräftat hennes gärning. 

Thet första bref är ett Testamente, som sal: hustru Sigrid siälv har underskrivij. Skulle en frij 

menniska inte få låf att leverera sin ägendom i ... hwem hon wille. Hälst när det är aflinge? 

Thet andra breef haar även sal. Hust: Sigrid uprättad åk underskrivij hvilket är en Pantskrift 

åk tillstädielse skrifft, att Pantsättia ett hennes hemman för en summa penningar. Nu klagar 

wälb:na frun att Hans Pärsson pro lubite har skrivij breven. Wij säga der emot, att inte 

alenast sal: hust: Sigrid siälf utan åk hennes son, som är naturl: närmsta arftagande till 

gossen, nembl: Ryttmäst: Hans Hansson Taubenfelt iämte oss har underskrifvij. 

Räkningen för wälb: frun åk dhe andra arwingarna inte alenast, när gäller see färdig, utan åk 

beswurin. Wij wiste nog att desse twå skulle inte lära den tredie mer än som skäligt wore. 

Här röjer wälb:na frun sitt sinne emoot oss Präster. Den 6 Martij stemde hon oss för 

landstinge. Den 31 Martij till Ubsala domcapitel åk ännu in till denna dag , inte uppå något 

rum har Agerat emot sin rätta wederpart. 

Måtte ikke de wara en stark affect, att wittnen aldraförst så häfftigt angripa! 

Gud för sin stora barmhärtighets skull beskydde åk frälse oss ifrån wälb: frunss willia! 

 

Hanss faerlige högwördighet H:r Archiebiskopen med hela högwördige Domcapitl 

öwerantwardom wij här med wti Gudz heliga nåde, städse förbliwandes hans faderliga 

högwördighetz med hela högwördiga Domcapitless  

 Hörsamste tiänare 

Nilss Kiällman  Ericus Bergius 

Sokkenpräst i Rimbo Rimb. Comministorius 

 

Af Rimbo den 14 Junii åhr 1679. 


