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”Erewyrdige och höglärde H:r Probst 

Utaf Inspector Olof Bruuns inlaga uti Ven. Consistorio d. 30 Mars 1726 förnimmas huru han ännu icke 

glömt bort son obenägenhet emot migh sökandes ändra Höga Consistorii resolution om mit 

qwarbehållande wid Klockartiensten, andragandes sig för skiäl, om så kallat otidiga, oroliga, ilskefulla 

lefwerne, samt af oförswarliga Expressioner åtbörder och åthäfwor, till hwilket alt iag wet migh intet 

wara skyldig. Hwad utaf hans och under Beateberg liggande bönder, som ey annat töras än giöra 

honom till willies, kan man förbrackt? Förmodar iag som en blot beskylning utan bewis wara berättat 

och therför anses, så länge the icke sina beskylningar  bewisat, hwar til iag ock wet mig icke wara 

skyldig. Hwad then sidwyrdnad widkommer som han berättar skall wara skedd emot Probsten H:r 

Olof Åberg kan iag icke eller ther wid mig finna, uthan tå iag öfwerropades af Inspectorens bönder, af 

H:r Probsten blef näpster, och der som på min sida woro, och hwad mig till mit förswar sade ther 

emot, såwida iag tyckte, intet dehlades, mete y eller om thet blef fört till Protocolls eller huru thet 

blef anfört, tå sade iag på sådant sätt går iag här ifrån, och hwadh behöfwer iag stå här och höra 

onda ord när min talan icke tages up, och the andre få tala som the wilia, som ähre Beatebergs 

underhafwande bönder och torpare. 

At iag kom at utlåta migh i orden om Klockartienstens upseijande skedde af ofwannemnde förtryck. 

Hwad som tages af 1725 års d. 27 junij Sochenstämmas protoc. Så utwisar thet samma och iag 

allenast sagt stor sak i tiensten när iag icke får lön therför. Men Anders Andersson i Söderby som är 

min största motståndare, upgifna? berättelse kunde tå icke såsom sanfärdig uthan bör antagas som 

bemälte protocol utwisar. Hwad H:r Kyrkioherdens förmaningar widkommer om trätans flyam... med 

Beatebergs Grefskap, så hade iag gierna that effterkommit om iag fåt oqwalda behålla till mit 

skattehemman lydande ägor, hwarföre iagh och så oft blifwit af them tingförder och hoppas med 

Guds hielp få hwad thet ??? rätta ägor orubbade. Hwilket och wid ransakningen  d 26 Sept. 1725 

jämwel berättades, om iagh finge part af H:r Inspector Bruuns förledne åhr inlagda skrift som wid 

ransakningen i hastighet allenast uplästes, och iag altså intet kunde inhämta the sinnehål, skulle iagh 

wäl med skäl sättia then samma förläggia. Så skulle iagh ock gierna önska få part af Probsten H:r Olof 

Åbergs hållne protocol efter thet wid ransakningen hwarken wart upläst eller iagh wet hwad ther uti 

bli(fwit) inskrifwet icke eller blefwo the hörde som stodo på min sida. Förblifw: 

Ärewördige och Höglärde H:r Probstens ödmiuka tienare 

Gabriel Malm 

Röö d. 20 April A:o 1726” 

 

 


