
Sjuhundra häradsrätts dom 1726-05-23 beträffande Olof Bruns 

klagomål att Malm inte avsatts enligt Domkapitlets beslut  
[Uppsala domkapitels arkiv vol. EV:107:1, SVAR bildid C0075243_00370ff] 

N:o 1 

Anno 1726 den 23 Maii uppå Siuhundra härads ordinarie ting uti Kundby 

Dag: Inspectoren wälbetrodde Olof Bruun hade låtit instämma följande af Röö församlings 

ledamöter, H:r Jost Gagge i Ösby, Erich Andersson och Anders Persson i Eke, Erich Nillson, Per Nilsson 

och Per Ersson i Mälby, Anders Andersson och Erich Ersson i Söderby, kyrkiowärden Lars Olofsson 

och Petter Ström i Härsby, kyrkiowärden Anders Persson, Jonas Gabrielsson, Anders Ersson, Jan 

Jansson, Jan Ersson, Erich Ersson, Per Ersson och Thomas Jansson i Wäsby, Nils Andersson i Risby, Jan 

Nilsson och Erich Persson i Giälsby, Anders Andersson i Båhlby, Anders Persson och Erich Ersson i 

Gullbärby, Olof Andersson i Botmanby, Olof Matsson i Agneby, Jan Ersson i Båhlbytorp, Jan Hansson i 

Kullungen, Anders Jansson i Wik, Erich Ersson i Mälsättra, Anders Andersson i Wirboda, Johan 

Jansson i Åsen, Hans Persson i Krokhättan och Anders Persson i Hallboda, angående det  de wid 

påfordran, och derpå om trängia skulle Edel:n måtte erhålla, om de på den af Probsten Ehrewyrdiga 

H:r Magister Erich Drissel, uti Röö Sochnestuga den andra söndagen i Advent åht 1725 håldna 

sochnestämman, sig sålunda uti sielfwa orden utlåtit, at de wille Qwarbehålla Klåckaren Gabriel 

Malm, så för dess goda sång, som och för richtig och beskedelig betalning för Kyrkians 

angelägenheter medelst dess inkomsts och utgifts upförande per Debet och Credit. Och om de då 

ombudet H:r Probsten Drissel at framföra en sådan deras utlåtelse inför venerandum Consistorium  

uti Upsala aldenstund H:r Probsten Drissel uti den till venerandum Consistorium aflåtna skrifvelse af 

den 11 December 1725, en sådan Röö församlings utlåtelse anförde och de instämde woro nu ey wid 

upropet tillstädes, kyrkiowärden Anders Persson, Jonas Gabrielsson, Anders Ersson, Jan Jansson, Jan 

Ersson, Erich Ersson, Per Ersson och Thomas Jansson i Wäsby, Nils Andersson i Risby, Hohan Jansson i 

Åsen och Hans Persson i Krokhättan, utan sades wara  hindrade wid skogseldens släckande, som uti 

Röö sochn på Härsby ägor sig yppat; och hwad angår Erich Andersson i Eke, Erich Persson i Giälsby, 

Jan Ersson i Bohlbytorp och Anders Jansson i Wijk, så berättade de sig ey warit till kyrkian den 

Söndagen, då Sochnestämman hölts; blifwandes ifrån Anders Persson i Gullbergby en skrift ingifwen; 

deruti han förmäler sig aldrig haft något emot Klåckaren, hwarmed Erich Ersson ibidem jemwäl 

instämde. 

Men de öfrige till detta Ting inkallade personer utläto sig öfwer Inspectoren Bruuns uttagna stemning 

således, at sedan de blifwit andra söndagen uti Adventet nästledna åhr uti Röö sochnestuga 

inkallade, har så wäl H:r Probsten Drissel, som Kyrkioherden Ehrewyrdiga H:r Magister Anders Lodin 

äfwen liudt? Frågat församlingens då närwarande ledamöter, om de wille behålla Klåckaren Malm 

wid dess Klåckare beställning, dertill de ey swarat, efter Inspectoren Bruun icke war tillstädes, 

hwilcket en och annan af dem, i synnerhet Jan Nilsson i Giälsby och Anders Andersson i Söderby, 

sade sig offentligen låtit H:r Probsten förstå, det tolfmannen Lars Olson i Härsby förmälte sig hafwa 

hördt, så at de för sin deley hafwa uti någon måtto bejakat, at Malm skulle wid tiensten bijbehållas; 

berättandes H:r Jost GAgge at han yttrat sig, at han ey kunde befatta sig med den saken, sedan han 

Ösby hemmanet såldt, utan tillkommo det Inspectoren Bruun på sitt Grefskaps wägnar, at dermed 



giöra små? Påminnelser; men H:r Probsten Drissel skall ey frågat efter Inspectoren Bruun, utan gafs 

wid handen af de instämda personer, huru Öfwerste lieutenanten wälborne H:r Sven Silfverberg 

förmånligast påstådt, at qwarbehålla Klåckaren Malm, så för dess goda sång, som och för dess 

rechtiga beställning wid Kyrkians angelägenhet medelst dess inkomsts och utgifts upförande, hwarvid 

Anders Larsson i Härsby samt Erich Larsson och Lars Larsson i Risby kommit med honom af werms?, 

doch sågo de intet i Sochnestugan något ord skrifwas eller till Protocoll föras; så at dem är aldeles 

obekant , hwad H:r Probsten Drissel till Malms fördel venerano Consistorio tillskrifwit; förmälandes 

Lars Olson i Härsby och Anders Andersson i Söderby at sedan Sochnestämman war bestält hafwa H:r 

Probsten Drissel och H:r Kyrkioherden Lodin fölgt H:r Öfwerste lieutenanten Silfverberg hem till 

Härsby, därest de till dagen derefter tillika med Klåckaren Malm blifwit qwar, deraf Inspectoren 

Bruun förmente kunna slutas, at brefwet för Malm till venerandum Consistorium blifwit i Härsby den 

gången upsatt. 

Ifrån H:r Probsten Drissel ingafs af dess adjunto wyrdige Johan Setterblad ett bref af den 21 hujus, 

deruti H:r Probsten som till föregående berättelsens afhörande lagl: och genom stemning blifwit 

inkallad, anförer at han ingen Sochnestämma hållit, fast mindre någon ensidig, som Inspectoren 

Bruun uti sin emot H:r Probsten i venerando Consistorio ingifna protest angifwit, utan allenast 

visitation och Probsteting, som H:r Probsten förmäler sig tillförne haft i sinnet att hålla, som jemwäl 

Publicerad blifwit uti Röö församling Dom. 1:ma Adventus, wid hwilken tijd domCApitlets bref skall 

ankommit med befallning, det han skulle kundgiöra Pastori loci Mag. Anders Lodin, at han tillika med 

församlingen skulle utwälja en annan Klåckare i Gabriel Malms ställe, hwarjemte H:r Probsten skulle 

föreställa församlingens ledamoter, det de måtte låta upbygga nödige husrum för Klockaren, 

åtminstone en Sochnestuga och Cammare, at bo och lära barn uti. Detta säger H:r Probsten warit 

sinnad att efter hållet Catechismi förhör giöra uti Cammaren för de inbygda bänkar och trånga rum 

skull han har budit, det församlingen wille som swarats instiga uti Sochnestugan, då han föreläste 

dem venerandi Consistorii bref. 

Hwaruppå Öfwerste lieutenanten wälborna H:r Sven Silfverberg skall svarat, de så wäl han som 

församlingen gierna willa efterkomma venerandi Consistorii begiäran, så framt de finge behålla 

Klåckaren för sin goda sång och sin tiensts förswarliga förrättande, med hwad wara; deremot han 

skulle hördt ingen af församlingens ledamoter något säga, utan fast mera till Klåckarens 

qwarbehållande bejaka, hwilket han sedan effter sin pligt Consistorio kundgiordt, skolandes uti ingen 

måtto sökt någon ensidighet, som Inspectoren Bruun honom tillagt, utan stricte af noga hållit sig wid 

de af venerando Consistorii meddelade ordres, såsom och alls intet gjort sig kunnig om den af 

Probsten Ehrewyrdiga H:r Olof Åberg öfwer Malm håldne ransakning, hwilken honom icke heller skall 

angådt, utan denna bestälning wid visitationen förrättat. 

Sedan denna skrift war upläst, påminde Inspectoren Bruun, at den ej stämmer öfwerens med H:r 

Probstens till venerandum Consistorium aflåtna skrifwelse, aldenstund deri finnes det han nogsamt 

haft sig bekant Probsten Åbergs öfwer Malm håldna ransakning, der likwäl han uti sin nu till Rätten 

ingifna skrift förmälte det hanom samma ransakning als intet gjordt sig kunnig, hwartil kommer at 

oansedt mycket få af församlingens ledamöter samtyckt till Klåckaren Malms bijbehållande, så har 

ändå H:r Probsten Drissel uti sin skrifvelse till venerandum Consistorium giordt däröfver en sådan 

berättelse, at Röö församling sig utlåtit, at wilja qwarbehålla Klåckaren Malm, derlikwähl honom 

ålegat, at at giöra en åtskilnad mellan dem som dertill samtyckt och dem som dertill nekat; skolandes 

H:r Probsten icke heller lemnat församlingen, i synnerhet den delen, som äro klagande, part af 



venerandi Consistorii den 20 December nästl:a åhr till H:r Probsten affärdade skrifvelse, icke heller af 

det bref, som nyss förut om Klockarens afsättande infrån venerando Consistorio ankom oachtat han 

skrifteligen, och genom en god man honom derom anmodat. 

Reserverandes sig Inspectoren Bruun at uti venerando Consistorio sina beswär öfwer H:r Probstens 

förfarande andraga, med begiäran det honom Extractaf det nu förda Protocoll måtte meddelas. 

Detta blef Inspectoren Bruun bewiljat, och lemnades honom för öfrigt fritt at på behörig ort denna 

sak utföra, det bästa han kan och gitter. 

Actum ut supra 

På Härads Rättens wägnar 

Joh: Linderstedt 

 


